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iki 
millet 

Bugün kat kat üstün ve kalaba
lilt düşman ordul:ın knnıısmda 
\'ntan ve hürri) etlerınden b:ıcı
ka hiçbir ey düşünmi~ erek bü
tün kabiliyetlcnylc döğüşen ve 
boğu~an Yugo lav ve Yunan 
milletleri bUtim insanlığın ümi. 
didlrlPr. Hık ve adalet bayrağı 

1 Yunanistan cephesinde ı 

Alman 
taarruzu 

m:u~ .. D.\(m•m.\N GC~ıt'U'tl
:\ t:n~ K \l>.\lt UZ\N N BiR 

Jl.\T t'Zt .. l:lNDt~ 

devam 
ediyor 

Struma vadisi ve 
onların elindedir. Bu b:ıynık en- Nevrekob tepelerinde 
murların icine düşmiyecek vC' h b k "dd 1. gozlcrimiun önünde bize vazifC' mu are e ÇO §1 e t ı. ·• 
~olunu gôstercn ulvi bir ışık gi- 1 y 
";~~~ unan 

Yazan: kıta ları 
llıeyln CaiıU Yalçın · İnsanca lüzumsuz zayiat 

vermemek için 
{ıvriiııi) or ki millcth•rln bı.i) ük 

telakki edilebilmeleri lı,;in r detçı: 
fau:l:ı. olmıılanııa hiç lii11ım ~ok
tur. l\ırk bcs mlh onluk ltah un lm
labalığı lif" tak'1~ c (•dilen ~ 

0

liz mil• 
)onJuk .\iman ktU.ksi lmı ı ııuln 

be~ on nıil~·onlıık '.\'uı;o..,ht\' 'r. Yu. 
ilan milletlerinin göstl'rdlkh•ri rıe

cabft \C kahramanlık bu hu..,tı ta 
eıı kat'i bir kanaat 'cnnl'ğc kafi
dir. Ne denilirse denilsin, insanla· 
rı nıaddi kun et s '' k 'c idare et
lnl3 or. 1nsıınlann ruhlamlllıı <,:ok 
daha 3ilks<'k \e temiz bir idPal, 
lıer zorluğa 'c hor tekzip darbt>s:
lle rağmen. kok salmağn mu\ af fok 
Ohnu .. 1ur. 

Abııaııl:ırla Jtnl~ anlarm l'uruuı• 
lllarta Yugosla' tara müşterCkl•n 
harp ilin ettiklerini giirüyoruz. 
~lh\'er de\letıerlnln bü'.\iik ordu. 
'-11, bln.:ok tanarelf•ri: tankları 
•e .zırhlı teskllatlan ur. l unanlı· 
ı...ı. ugoela\lar ise modem tek· 
iliğin en sp~ tani 'c <'ehenncmi ı.. 
l:atlı\ri~ le tak\ i) e edilmlı: olan hu 
"1il'teea'1:E ' c in af ı:t. kn \'\ t•tlt•rf' 
l<arııı en bü)iik slliblan \atan n~
lcıııdan, milli namus 'e serefh:ıı 
1'-ret bir halde mcydıma -çıkıyor
t.r. Biz bu manzara kar"ı"mda st
lihlan mükcmmcJ, adetleri kııt 
~ fazla mih\cr kuwetıerlni de· 
tlı, ahnlan haysiyet \C ,·akarla 
ttikselmi§, göğü !eri imanla dol· 
ltıa bir &\uç kahramanları se\ f. 
hff'Uz, onları alkı-.lı) oru1~ Bizim 
"~nmızda muh&J'(•hcnin onu 
'llllıa a1mmadan galip onlardır. 
\~ü hak \'C adalet oıılıırm ta· 
~mdadır. Nasyonnl sos,·aliz.m \e 
1~nn teknlbri İnsıuı lann • \i<·danın• 
ti.._ henüz ahlak mefhumunu sö
~iip atamanu~br; insanlarda ınerl
llt ruhunu, iillcenaplığı yok ede· 
~lı;tlr. 

ltuhnmuzun en derin kııynakla
ııı.ctan fı~kıran bir ses: Hıwır, di· 
tor, insanlar \atnnları, hakları, 
'-ıus , c ha\· i~ etleri uj(nınila ö-
1'-u göze aldıkça, ask 'o lmaııla 
~ştiili:çe hiçbir kör ~-U\'\'Ct on
~ mağliıb edemez. 
... ~gti11 kat kat üstun ve kal:ı
~ düt'man onlulan karsısında 
\U.... 'e hürriyetlerinden baı ka 
~bir ~y düşünmlycrf'k bütün im• 
~etleriyle döğüsen ,.c boğusan 
\''&esla\' \e ı·uııan mlllctleri bii· 
'-tİ ln!lallhğm ümldidlrler. Hak 'c 
'1et bayrağı onlıuın elindedir. 
"- bayrak çamurlarnı i~ine düş. 
~ek u gözlerimizin önünde 
~ \'Ulfe yolunu g&tcren uh i 
'""' l!Pk gibi p&rlıyacaktır. 
Allın er de' Jetleri yapbklan lıa

"'etbı çirklnllğlnl, kötü1üğilnü 
~ ili biliyorlar. Kt-nclilerini hak· 
ı.._Cöstcnnek r..i:ıran~ le ağız ac;hk
~ zaman yalandan. ifHrarlan, 
~f 'c müı;alatadaıı ~""ıı öy· 
~k bir şey bulamlYorlar. On· 
~ zahiri kun etlerine aldannuı
~. Çirkin \C kötü isler yaphk· 
~ enlar da bilh otlar. Be'°an
~leri dünyayı aİdatmakta~ ?J
~'"Qe vkdanlarmcla liikselC'D sesi 
~rmak, ken<li kt>.ndllerini al· 
~ içindir. Bu ayıplayıcı \ic
~ fleSI onların en 7.ayıf, en çü
~ lloktasıdır. Onlar dlıaullrlen 
~en ydalmıs a~'llabilirler. Mad· 
~)!kılmayı da Yugmda~ 'c l ' u· 
~ lllilletlerinln birer esatiri kal:· 
~ gibi ~ö!rt.erccef.-1c:ri muka\~ 
~ ve indirecekleri darbeler 
t:!'!- edeceklerdir. Yunan 'e l'u
~v milletleri, dünya.da her na
~~m kalbi sizinle beraber 

Garbi Trakya
nın bazı 

kısımlarından 
çekildi 

Fakat bu mıntakadaki 
bazı müstahkem 

mevkilerde harp elan 
devam ediyor 

tiıı::ı 8 (A.A.) - B.8.0. Yunan or. 
dutarı haşkumanda.nlığı tamfmdan 
dün ak~am neşrolunan resmı tebliğ: 

Mühim mlktnrdıı Alman ltu\·vctıeri 
Strı.ım y di v Nav.rokop mmt.aka.. 

(De\amı ' tlneUde) 

Balkan cepbeııae 

Hür Fransız 
kuvvetleri de 
gönderilecek 

Bizzat general 
Dö Golün gitmesi 

muhtemel 
1,Jondra, 8 ( A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansının bildiroiğine 
göre, hür Fransızlar:ın şefi gene
ral Dö Golle lskenderiyede bi:· 
mülfi.kat esnasında demiştir ki: 
"- Balkanlar harbine hür 

Fransanm da iştirak edeceği il. 
midindeyim. Oraya gitmekliğim 
pek muhtemeldir. Balkanlm .:a 
Alman gayretlerinin büyük ve 
müthiş olacağım zannediyorum. 
Fakat rnukav 'ffi<.:~i tercih etmiş 
olan Balkan memleketlerinin 
pişman olmayacakları kanaat:ni 
muhafaza ediyorum.,, 

Sovyet gazeteleri 
Yugoslavyaya 

sempati 
gösteriyorlar 

ızvestlya diyor ki: 
Kardeş Yugoslav 

milleti arzusuna rağmen 
Güç bir devre 
geçirmektedir 

Balkanlardaki 
Alman 

gayeleri 
Rusyada §İmdi endiıe 
ile takip ediliyomıuı 

JYsaı_·cc 1 ~ 
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Alman gazefelerı li 
yazıyor: 1 . 

Balkanlarda 1 ~.: 
r·~~~;~r;~·~~ .. ·ı 

Alman ı ·w.n~i·i · 
• f; f 

vaz·yeti i 
Her şey Bulgaristan•n 1 
hattı hareketine ve 

ordusunun 
ışi kolay 

olmayacak! 
! 

A lman radyosu arazinin 
çok çetin olduğunu 

söylüyor 
7.lirlh, 8 ( .A.) - Na.syonal Çay. 

tungun BC'rJln muhabiri yazıyor: 
.. .Alman basmı, Alman ordusunun 

cenubu şarkide işinin kolay olmıy~ 
cngmı tebarllr. ettirmektedir. Alman 
radyo n da arazinin ne kadar tetln 
olduğunu wvfr eykmektedlr. 

\ U:\"A~ .MUKr~ O~~t 

SO\ YJo~TLEJt n~ TERA RU7. 
Jl:Tl'İKİYORLı\R 

1.ondra, 7 (~.A.) - Moskova nı.d. 
yoım bugUn yaptığı ne§riyatta Al. 
manlarm Struma vadi11inde ka111-
laştı:tlnn kuvvem mukavemeti e· 
hcmmlyetlc kaydetmektedir. 
Atmanlıırm Yugoslavya. .,.e Yuna. 

nlstana. taarruzundan h!sıJ olan 
\"azlyet hakkında Moııkova radyosu 
Yunnn, 1nglllz ve Alman tebliğleri. 
ni kısa.en vermekle lktt!a etml3, fa
kat Almanlarm maruz kaldıktan 

mukavemeti tebarüz etUrml§tir. 

Balkanlardaki 
ingiliz ordusu 

lngı1İz gazetelerinin 
tahminlerine göre 

200 bin 
kişiyi 

buluyor 
Londra, 8 (A.A.) - Mançester 

Gardiyan gazetesinin, diplomatik m~ 
habld yazıyor: 

"1ngiltere, Ywıanlstruta ve Yugos. 
lavyaya her tUrlU yardımda buluna.ca
ğın.o. aair verdiği teminatı te;ı.1t et. 
m.lştlr. Almanyanm bu iki memlekete 
taarruzu l1e bera bcr harp yeni bir 
ııa.fhayn girmiş ve Balkanlar nskeı1 

bir cephe haline gclml.§Ur. • 
lngiltercnl.n Yunanlstandaki ordu. 

sunun kuV\·eU hakkında Londrada 
malCUnat edinmek mUmkUn olmamak 
la beraber, Almanlar, bu kuV\·etln 
200.000 ki.§tyl bulduğunu taltini.n et. 
mektcdirler. lngUiz ku\-vetlcrlnln a. 
detçe olduğu kadar tcchlzat itibarile 
de ebcmmlycW olduğuna ve Yunaıııı. 
larl.3. Yugoela,•lann kahramanca mu. 
kavcmetlerine geni§ mikyasta yardım 
edeceklerine §Uphe edilmemektedir. 

ManÇE:st.cr Gardiyan, §unlan kay. 
deylemektedlr: 

"İngiliz kıtalarmm Balkana gelme 
m, Yugoıılavyayı mukavemete ııevke

(Devamı 4 ünctide) 

Röyterin askeri 
mütehassısına göre 

Yanan ve 'Yagoııav 
lladattarında 

40 Alman 
fırkası var 

Fa kat bu kuvvetlerin 
hepsinin cepheye 

sürülmesi beklenemez 

uAlm.aara Tiril 
ordaıana da 

llesaba IEatmall 
•ecltlll'IJ•tl•~Mlr_,, 

fngllb: tayarcleri tarafından 

::;.ıryada 

Yugoslavya cephesinde 

işkodra 
Yugoslavlar tarafından 

işgal 
edildi 

Şimdi Yugoslav 
kuvvetlerinin hedefi 

Draç .•. 

Macaristan da 

tlddcUe bomlı&rdmınn edilen 
p&rlAmcnto meydanı.-

Bel gradın 
bombardıman~na 

lngilizlerin mukabelesi: 

Sof ya 
mDthiş 

bir akına 
uğradı 

İstasyon binası ve diğer 
mühim hedefler 

bombalandı 

askeri hedefler Şeh irde 
bombardıman edildi yangınlar 

Alman taarruzlarına 
Yugoslavlar §İddetle 

mukavemet ediyorlar 
Aıtllıa, $ ( • .1 -... B. B . C: 
Lubliana rndyosunun bildirdiğı.. 

ne göre Yugoslav krtalnn dUn sa. 
at ondıı Arnavutluktaki lşkodra 
şehrine girmişlerdir. bkodra şeh
ri Draç limanına 112 kilometre 
m~edcclir. 

(Oe,ıunı 4 ünrüde) 

Amerikada 
bulunan 
Yugoslav 
vapurıari 

Yugosla vyaya ha rp 
malzemesi taşıyacak 
Neı.~york, 8 ( A.A.) - "Hcrald 

Tribunc" gazetesine göre, Ruz· 
velt, Yugoslavyaya harp mal. -
mesi göndennck için Amri::ada 
bulunan Yugosla\• vapurlanr ı 
kullanmak fikrinddir. Bugün A. 
merikada S Yugo.-;lav ,·apur .ı 
bulunmaktadır. 

ırakta vaziyet 

vahimleşti 
Bağdat civarında 

. Irak kıtaları 
Bir lnglllz tanare 

merdanıaı 
işgal ettiler 

( l'."&ZJsı J üncüde) 

çıktı 
Kahire, 8 (A..A.) - B.B.C: 

İngiliz ha.Ya kuvvetleri umumi 
k~dhından dün ak§am t'll 
tebliğ neşl'OlunmU§tur. 

lııgiliz hava kuvvetleri Alman. 
larm Bclgrad taarnızlarma 
sür'atle mukabele olmak üzere 
evvelki gece Almanların Sofya· 
daki asker Tecemmülerini bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Sofya garı, şimendifer d~la. 
rı,bir demiryolu iltisak noktası, 
motorlu nakliye antrepoları .ı 
depolan ve bir büyük fabri:._ 
3iddetle bombardıman edilmi.5tir. 
Müteaddit infilaklar vukua gel· 
mi§ ve biri çok büyük olmak 
üzere birçok yangınlar çıkmış
tır. Ayrıca birçok infilaklar da 
vukua gcl~ir. Bu infilfıklarm 
birinde vagonların havaya uç. 
tukları görülmüştür. Bundaı. 
sonra İngiliz hava kuvvetleri 
Ustruma yolu Ü7.erindeki hedef-
lere ve motorlu nakliye kıt'ala· 
nna pike bombardıman yapmış. 
lar ''e mitralyöz ateşi açmışlar
dır. Büyük zayiat verildirilmiş
tir. Bütün Ingiliz tavyarele. i 
üskrine avdet etmi.c;lerdir. 

lnglltere ile birlik 
olanlar ceza 

glreceklermıı ı 
Bcrlin, 8 (A. A ) - Hususi b~t· 

muhabir bildirl:ror: 
Siyasi mahfiller, hali hamdaki 

taarruz hareketinin yalnız Bn1
-

kanlardaki İngiliz krtaatma müte
veccih olmayıp ayni zamanda Bel
grnd hUkfımetinin tcczi~ esine ma
tuf olduğunu kaydediyorlar. 

İngiltere ile birlik olan her Av
nıpa memleketi A vnıpa davasına 
ihanet etmektedir ve Almanya ta
rafından ayni muameleyi göre<:ek 
tir. 

askeri harekatın j 
seyrine bağlıdır. I 
Fırtına I 

i 

yakındır, i 
1 fakat patla - l 
i mamıştır ! 1 

Lyon, 8 (A.A.) - Gayri mu
harip Avrupa memleketlerinm 
vaziyetini gömen geçiren Paris 
Soir gazetesi bQ.§'lllaknh.•sinde 
Tiirkiyenin va=iyetini de tetlük 
ederek divor ki: 

''Türki)~ bugünkü ihtiyatlı 
vaziyetinden aynlacak mı? He:
şey Bulgaristanm ihattı hareke. 
tine ve askeri harekatın seyrıne 
bağlıdır. Meriç vadisinde lbir 
inişin Türk hükumetıni;_ azami 
derecede endişeye lüşüreceği ft
şikardrr. Zira .Mriç Çanaltkaleye 
gjdn sa.hadır. Muharebeler şlın
dilik Struma koridorunda cer<>. 
yan etmekte.::r. Fırtına yakrn
dır, fakat patlamamıc;tır.,. 

lsceç gazetelerine göre 

Almanlar 
taarruzla
nı tacil 
ettiler 

Buna sebeb Türkiyenin 
ve Sovyetlerin 

vaziyetinden emin 
olmamalarıdır 

Balkan taarrazanu 
hedell sıvar, 
lıanaıı ımı, 

Stokholm, 8 (A. A.) - Stok
holın Tidingenin mütaleasma. gör • 
Balkanlarda Alınan taa.mızunnn 
hedefi Süveyş kanalıdır. 

Bu gazctnin askri muharriri <f• 
yor ki: 

"Vakıfı AJmanlar Yunanistana 
knrşr taıırruza tamamiyle hazırdı
lar. Fakat Yugoslav) n~ n kal'§l ta
arruz hususunda belki de hazır -
hklannı bitirmiş değillerdi. BinaP
naleyh şiddeUi hava hücumlari.} it' 
Yugoslav tn.hşidatına mani olınak 
ve burada kendi kuvvetlerinin Uı
haşşUdüne devam eylem<'k isteme 
leri muhtemeldir.,. 

Dagens Nyter'ın askc>ri muharrı 
rinc göre dl' Alrnanl:ır taarruzla
nnı tacil ctmişlPrdir. Bunun sc -
bcbi Tiırkiye v Rusı, anın vazı • 
yetlerinden emin bulunmamaları 
,.c lngilizlerin Yunanıstana kt-r 
ge.tirmelcridh-. 

Bu muharrir diyor ki: 
"Almanlar, hl''r Eıeyden evvel . 

1nfti,liz, Yunan \C' Yu~osbv ı ... .., -
vetlcıinin birlermt'. ıne ve aynı 

zı:ımanda Yugoslavların Amavı.•t -
lukt.aki :ttalvan kuvve•• ... rine taar
ruz ebnelNine miı.nı olınağa ça .. 
hımıalan muhtemeldir ... 

"Türk - Alman şirketi,, 
kurulması isteniyor 

Berlln 8 (.A.A.) - Hususı bir mu. 
habir Mldlrfyor: Yedek subay kana· 

nundaki tadiller 
Meclisin dünkü toplantısında ' 

Deutschc Allgcml'lno Zeitu.ııg ga
zetesi neşctUğl bir makalede ''Goltx 
paşa şlrkeU,. Unvanlle bir Ttlrk • Al
man ve TUrk • Asya şirketinin lhdn
sım teklif eylemektedir. 

TU NA 
YILDIZI 

' 
riıüstaceliyetle müzakere 

ve kabul edildi 
~~ -
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Şehirde hemen tellallar bağırdılar: "Bir Türk 
korıanı Don Alvaronun kızını kaçırmıt ! Kim aağ 
ve sağlam bulursa bin altın, kim bulunmasına 
yardım eder ve yerini bildirirse bet yüz altın mü
kafat veriiecetir.,, 

Gam.sız Ali 'koynundaki a&•rn do
lu keseye vurdu. İri yan 'idam bu 
tatlı sesi dikkaUe dinledi: ıki şo. 

niyeyi battan ayala kadar 8ilı.. 
dükten sonra: 

- Pekala ... sız eurada bekl~yhı 
tıinyorlar; ben hele etrafı bir ko
laçan ed .. ytm, dilediğlnlzden iyisini 

bulurum. 

Meyhaneye daha başka gelen
ler, sabah abalı prap kadehlerini 
yuvarhyanlar oldu; herl:eıı bu meç. 
kul üç ktşhi mmı.k~ ae~-:rc<iıyor; 
biribirlne soruyordu, Oı.;hu 10nın. 
lara, evvelc3 tasarlad:kl•:rt gibi 
eevap veri,>or, battan scıvt;•r .. :sr -
eh. 

llauada elvcritli llç kal t bul
dular; falut sahipleri s"tmı~ or!ar. 
dı. Satılık .:>lruılarm da baz:ıan kil.. 
!;ilk, b:ı.zJlan çtirllk. bazılan yel • 
kMısizdi; :ınun canlan aıkıl-
mıya bq ıştı. Halbuki delWIIk 
eden adam hiç unnmıyordu: aht 
Yeriften umdufu parayı her neye 
mal olursa o'l81lll kaçınnak latemi. 

'°rdu. 
Meyhancecıı epeyc~ uzakta, bet. 

kabir kayığı muayene ediyorlardı: 
kaaab::.ya ıtden yol yirml adım ka· 
dar ötede kubyord~ ; tu sırada nal 
ı-oleri ~11yuld11 yakla.)i' ve bq a~ 
4 -on hızla c~cu. Kcr AhmeUe 
P'rkadql'ln ve iki•batk~ nehrin 
ffenannda, alçakh old:ık an içln 
görünmemlflerdi. Fakat onlar at. 
hlan gayet iyi görmllflerdl tkl ee. 
ki forsa biriblrlerlne baktılar; ba· 
lntlarfyle bir ıey sonqtular. Ro
zita delitanlmm ellnl sıktı; 

- Çavus Konldto ••• 

Dedi,.~. aamaa~e anla§Jldı. 

Şimdi ne yapmalıydı? Acaba mey. 

haneden blr ıey soracaklar mıydı? 
Sorarlar '"" ne cevap alacak, ne ya. 
pacaklardı? Koç Ahmet o tarafa 
dikkatle baktı; beı atlı hiç durm:ı· 

dan ~iraz ileride kasa.banın, kule
lerinden biri ytiullmıt olan kapı. 
smda kaybol.!u.lar. 

Gamıırz AU iri yan adamın eline 
bil- gUmUş p l ra ı,ıkııtırdı: 

- Bu ":ılzıru Ç&vuttur: ne ara.. 
dtğını billyor-.ıru. Gidip haber vere
yiın ! 

Dedi. Arka'.fa ... ıarma da hemen 
gelmelerini Bay.iedi. Aynlır aynl -
maz parl9.k gi.:'.E:f altmda yemye. 
oil UZ&nm.Jf olan ha~;! dalgalı ya. 
maçlara baktı; t.l &Sakta bir tos 
bulutu ytlk;:~liynr, uzayor, yatla· 
eıyo:-du. Orayı Kot Ahmetle Ro
zitaya göıterdl. .~'ltdu: 

- Ne dersiniz! Durulacak za. 
man mı? 

- Hayır •• 
- O halde ..• 
Rozita hemen 'kanr verdi: 
- Dağlara kaçalım •.. 
Atlara bindller; garba doğru etir 

dUl !ri yan balıkçı evvell avu· 

cundaki P8" 1ya, 80nra uzaklaşan 

atlılara b11.~ıırıı.k -:nsesinl kqıyor, 
ve ııur.ldamyo1 du: 

- Vay canımı., fki ata Qç kişi .•• 
Hiç dU~flneme :fün. Bu:.Jar ntımua
lu yolcul"lrt be:.zcmı; >r; blr dala. 
VPre \Q,r! •• Fak:ıt lıu ıcı dR ~ana 
y:ıbancı ıehıiyor ! ... 

Biraz sonra kapltr n CUJy:ı ku • 
mandasında yirmi atlı görUndU; 
meyhanenin önünde tozu dumana 

katarak durdu ve bağırdı: 
- Bırra.dıın bJr koıanla bir lm 

geçti mi, gören var mı? 

Blr korsanla bir kız mı! Bllyle 
blr ı •y görmemişlerdi. Korsanm 
buraja ne iti vardı. H em buraya 
tek na gelebilir miydi? Bat • 
tan ayağa kadar lapanyol olan tu 
iki askerin korsan olacaklan kim
senin aldma ıelmlyorda. 

- Hayır ..• 
Dedi! :n-. Hatta blrlat TU:iı: kor

.sanlannm Malagaya dofru fakat 
denizden gtt::iklerm iaöyledl. K• 
plten CIU,.vcmQD. ~ te)i§J olduğu 

her halinden belU oluyordu. Bu
nun 1çJıı de balıkçılarla iyice ko • 
nuıarak her ihtiD'ııl üzerinde dur
madı. Daha evvel de b6yle y&pmJl

tı. Hiç olmuaa &taçta uJlJ ka • 
lan kutalı:taıı orayıı bir Ttlrk le • 
vendinin geldlğinl anlıyan adam 
kuşatın iki tane olduğuna dlltkat 
ederek levendin de Dd oldufunu 
anlıyabillrdl 

Kaplten Ctllyo ıehlrdeki uker
leri ve zabitleri de her tarata k~ 
turmağa, hattA sahili kontrol 1 • 
çln birkaç kayıkla sillhlı adamlar 
göndermeğe karar verm~tl. Bu 
maksatla Almeriyada amiral ~ 
Ja.skoya da Jlzımgelen haberleri 
yollamıştı. Bunun için acele ve 
teliş ediyordu; atmı sUrdtı, as -
kerler de arkumdan gfttUeor. 
Şehirde hemen tlWlar bağır -

dılar: 

- Bir Türk korsanı Don AI~ 

ronun kısmı kaçırmt1 ! Kim sağ ve 
nğJa.m bulUJ'B& bin altm, kim bu. 
lunmasına yardım eder ve yerini 
bildirirse bet ytls altm mUkAfat 
verilecekti'r. 

Kaçmla.n kızın Rozita olduğu 

anlaşılınca allka son dereceyi 
buldu; lakin çofu bunu sadece eğ 
lencell ve meraklı bir haber t·
llkki ediyordu. lrfyan balıkçı, kı 
sı nereden tanıdtğmı hn rrladı, 
daha baekalariyle gö,. •ııtU; onlar 
da hak verdiler .Hattl içlerinden 
bir iki.si: 

- Ben de ftlphelenmlftlm. 
- Ben tanmı)ftmı ama ..• 
Glbl ~er aöyledllmr; bu ko -

nupD&lar ll'Mltftlıl ~ 1nzm1n 

vaktiyle fırtınada iki TUtk Torsası 
tarafından 'kurlanlması, onlardan 
bir~ kızı sevmit otma.sı hatır -
landı. Birisi IOn hllkmil verdi: 

- Yemin ederim ki onlar ger-' 
çekten lspanyol değillerdir ; dille .. 
ri de bozuktu. 

- Fakat yanlıı olan bir ıey 

var. Don Alvaronun kızını kaçır. 

nuyorlar, kız onlarla kaçıyor! 
lriyan haris bir bahlcçı kaplten 

Cillyoyu bulmak için ıe.hre koştu. 
Biraz sonra Adra kumandanı ka
piten Kostaııtl ile otuz ailvariyi 
daha eınr:ne alan kapiten Ctllyo 
son hızla dağ yoluna atılmıştı. 

Koç Ah.met UçUncil bir ata olan 
Dıtiyacı gitutçe daha kuvvetle 
hiallediyOTdu. Her dönemeci lav -
nlclıkça ileriye, sağa, eola balo -
yor; bir yolcuya yahut otlıyan bir 
ata ra.slama.k laUyordu. 

l Deııamt t101') 

Yeni Sabah 
H!*ytn C&hlt Yalçın, bugi1DJrtJ ya. 

ıısmda, dilnkU gazetelerde ıörtılen 

reıımt Alman vellkalarmm her teY• 
den evvel Alman diplomaa18lııln blr 
yaJ&nmı daha .. bat elutlnl. HJtlerln 
dU§DınnJarma ne. kadar fena pyler 
atfetmlpe, onlann hepatnl de kendi. 
ll1n1n tatbik etmlf olduğunu, bu onun 
her ıMııelede kull&ndıtı bir tabiye ol. 
dutunu, nitekim Yugoelavyaya da 
aynı 19kilda 11.areket etUttnt, aleybin. 
deki tarizlerin •• tıenkldlerln o ııaha. 
daıı ~t:Jece#fnl blldiS'iııi ve bunu ön. 
ıem ... k için kendi yaptığı fena bare. 
ketlerin -en bQyUk aıeyhtan gibi da•· 
randığını ve bu fena 11.ankPt~rlnl 

dU,mruılarma IJınat eltJA1nl yuarak 
§6yle tllyor. 

"lll&leı1n ba lluawılfetlnl blUneDls 
beyanatmm bakUd nwnumı. kolay 
bir titre llalleder Jllıl, rahattıa o~
bllJnbıi&. 1lıleeelA, Almaa mtDeUDe ilk 
elSJl~te batlarken .. lngllls mıPf'r• 
yallzmi dünya fetııble fl)raJıbert.. dl19 
Wa glrltlJ'or. Bla bu 9'alerl olmrkea 
artık gllllbnattyor ve _...., dit• 
11Uyorm:: ıı:vet, dttllya feU.lne ~ 
lblrt vardır ama o lnıtDs ~ 
mi c1etfl Abnan ırk~dıtıcJat dlfora*. 
Buglbı ..... ~,...... - ;aaümey. 
Jb nafi dlblJI' ~ ele 11• 
Clrml'lk lnnıdır. mtıer ba taarruz. .... 
UU. ve tahakklhD tdeallnli fiil~ 
lllr mbıeUdlr. Kendlalnln bu en bllytlk 
..................... pmlkoloJlk 
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Bugünden itibaren 
piyasada 

Uç ttp kadın 
çorabı 

satllacak 
Böylelikle halkın çürük 
kadın çorabı derdinden 
kurtulacağı umuluyor 
Yeni lpekU kadm çoraplan atandart 

nlamnameel bugUıı tatbik mnkllDe 
glrmlfUr. Yeni nlzamııame De ipek. 
u ka'im çoraplan başlıca tıç Upe ay. 
nlm&ktadır. Böylelikle, ipekli kadın 

ooraplarmm •tlamlığmm tem1nl cı. 

het!De ıtdildlli gibi plyaaaya y1l.ze ya. 
km muhtelli ipekli kadın çorap ı;ıka.. 
nlmaaınnı lSnUne de geçllmlf olmak. 
tadil'. Ankaraya giden H kt§Ulk ço. 
rapçılar umumt heyeti, vekAletten dl,. 
rektil aldıktan 11011ra phrlmlze d'in.. 
mUıtUr. Şehrimizde H çorap fabrtka 
m varaır. 

ç ·vi ve otomo· 
bil lastikleri 

--0-- • 

Yeni parti de yakında 
tevzi olunacak 

Her nevi tevziatm mıntaka ti
caret mildllrlüğitnoe yapılmasına 
karar verilmesi dolayısiyle mü· 
dürlük kadrosu takviye edilecek· 
tir. 

Son gelal 76 ton çivi ile 2600 
adet otomobil llstiğinin tevziine 
yakmda bqlanacaktrr. Tevzi 
listeleri hazırlanmıştır. A vnr 
kauçuk tevziatı da yapılacaktı:ı. 

latanbul tramvaylanna 
kadın biletçi alınmıyor 

'(jaJdldar ve havalist halk 
tramvayları idaresinin yolcu a. 

"i'abalanndfl: .Jliıdtn b'let~I ç8.lnr 
tır:müı hakkında verdiği kara· 
rın tatbitliıe bütllhlerae tiaşla. 
nacağı söylenmektedir. lstan'"ul 
idaresine alt tramvavhtr da böy· 
le bir kararm tatbikine imkAn 
görlllmemelctedir. 

Görünmez 
kaza 

Kırda tabanca talimi 
yapan biriai, bir kadım 

yaraladı 

Edil'?H'kapı dıfmda Sultan mahal • 
lesinde oturan Knrabacak Salim a • 
dmda btriııl, dUn sabah Çayırda ta · 
banca ile ateı tallm1 yaparken, attığı 
lrul'f\llllardan blri.11, o mada yıkadı 
tı bir kilim! bahçeye aamakta ole 
ZWttye admda bir genç kadmm ba 
cağma ıaabet etm1fUr. 
suçlu yakalanmış ve yaralı ha.sta
neye kaldmmuıur. 

malftllyetl dolayulle, batkalarma Is. 
aat e&mete oabtJr, itte bu tanda ehe 
lıqlıyao IOtler arkasından lngtlt.ere 
aleyhinde fU Jtlıanu merdedlyor: "Av. 
rupava " A'fl'llpa mOtetlerlnl dalma 
yeni harplere etırnklemete çallfıyor" 
Biz ba lhlert okuyunca, ellmluleld 

dDa&uıa lstlnadea, anbyo~ ld mt.. 
Jerln bbtOn yaptJtı " bütün yapma. 
ta oaJqtJtı ımrlfet A\'l'UpaJI dalma 
yeni barplue aUrllklemckten ibarettir 
Wtler Almanyada iller we)'den evvel 
fikir ve matbuM JaürriyetlDJ wtadan 
kaldınmf olcluf11 tçln, bOtttn reallt.e)t'. 
rt " valdalan bıkAr ederek gündü. 
ı:e ıece demek lmkAnmı kendbıde bu. 
lıll' ve ktmtte tarafından tekzip clUeU 
~ emlD olablllr. On
.. ~ki baklkatlert bu kadar 
tacir etmekt.ea biç çekinmez. lngll• 
tere bl9blr memleketi harbe .Urtlkle. 
mecll, llOUbl IMarplerl IDtler CJkardt. 
Bll'fOk memlelıetlerl llarbe Bitler .n.. 
rllklecll. Btltüa dtlnyanm gözü önllnde 
eereJU ....... ba lüAr llabal etmem 
baldblln kendi aleyhinde medeniyet 

w IDIUlyet dlln)'UllUD elinde" en bu. 
ylUl ..... ltbaJD.. weJlcul olclalıına bU:D. 
il içindir ki ba eünnU dUt:nanlarma 
atıederell dibaya vlodanı karJısmdakf 
.....U) otlndea kurtulacağmı ümit • e. 

--· .,.. .., ..uıaı.. 

1 

Oııivers:tede 
ders kes~mi 
Dersler 19 nisanda 

kesilecek, imtihanlar 15 
mayısa kadar 
nihayetlenecek 

Yedek subag kana· 
nundaki tadiller 

Re~ tör Anka
Mec'isin dünkü top!antıs'nda radan döndü 

müstaceliyetle müzakere 
ve kabul edıldi 

Ankara, 7 ( A • .h..) - BUyUk J sine ait llyihayı mtlstace!i- et 
Millet Meclisi bugün Dr. Mazhar karariyle müzakere ve k&bul .. -
Gennen'in ba§kanlığmda topla. miştir. 
narak belediye kanununun 15 i"'- Meclis nıznamcsinde bulur...:ın 
ci maddesinin tefsirine ait ı:ı. : 27 kanunuevvel 939 tarihinde · 
hatayı tasvip etmiş ve hava ta. mUteakıp günlerde vukubulan 
arruzlanna karşı kcnınma kanu- zelzelede fevkalMe hizmetleri 
nunun 10 uncu maddesiQin tadi· görUJen bazı mahld\ .. 111arm ce'"!l. 
line ve bu kanuna yeniden bazı lannm affı hakkmdaki kan~na 
hükümler ilavesine ait kanun 1. . ek layihanın da birinci müzak ... -
yihası ile yedek sut-av ve askeri re<Jini yanmıı ve c;;ır.ıanba s:ünil 
memurlar kaT'ununun muaddel tonlanmak üzere içtimaa nihayet 
Ül"f 'lCiİ rıarlE>";"E' ilri f'.ı. .. :t ;·;. e- vermicıtir. 

Arnavu~luDun 
işgali ylldönUmü 

o 

ehrimizdeki 
A .. mavutlar dün 

toplandılar 

Bir matem 
merasimi 1•11 ıldı 
ltaıyanm Arnavutluğu lfgall mu.. 

naııe:>etUe, 7 nisan gUnU, ArnavuUuk 
vatanda~annca miUJ matem gUnU o. 
larak l:e bul edllmlfUr. 

DUn, 16galln ikinci yıldönUmU mO. 
nueoet:Je, 160 kadar Arnavut. Ayu
pap.dakı se!arethanede toplanarak 
yapılan mllll matem merulmine ift:S. 
rak etmiftlr. lılerulmde, ArDavuUulc 
aefirl Asaf cacolu, tUrkçe ve arnavut. 
ça hitabede bulunmU§tur. DODkQ top. 
lan'tı<la birçok ArnavutJt\rm be;nıcan. 
dan ag;Jad,tklan görülmll§tür, 

Tonlar la şeker 
sak lavan 
üç ortak 

Silivride yakalandı 
§ekerler müsadere 

olundu 
Sillvride şeker ticareti y:ıpan 

Süleym.m ,Öze.r. Mustafa İnel, 
ve Mehmet Özdem adında Uç 
ortağın killliyetli miktarda şeker 
sa.kladıklan ve bevanname ver. 
medikleri haıber alınmıştır. 
Yapılan cürmilm~hutta, bun

lara ait tonlarca flE'ker bu1un
muştur. Mehmet Özdem. ilk is. 
ticYC!bını mütealtip tevkif edil· 
mlştir. Di"erlerfn;n dun1cınr la· 
rma gayri m~vkuf olarak bakı
lacaktır. 

Amn Us bugün "AtlaDUk meydan 
muhAı.rcbeai, ve 1kl cihaD barbl arum. 
da deuizaltı bakırnmdan blr muka;rc. 
se., baflığıDJ tqıyan makalesiDde, 
Almıınların sonbaharda Bri&aııya a. 
dasına yaptıklan hava akmlarfle In
glllzle r1 euıh talebine mecbur edeme. 
)'ince l>u defa 1914 harbinde tatbik et. 
tikleri den!zaltı barblne. kol'DD geınJ. 
ıer ve bnmbardnnan tayyare1erlnı de 
na.ve ederek yeniden bapurduklarmı 
anlat'<lrak diyor ki: 

"Yirmi beıt ._e evvelki 
harpte Almanların denizaltı gemt
leıine ila olarak kaUaadddan u. 
manlar sadece Belçika sahlllertne 
mUnl asmlı. Bu defa IRe Norv~ln 
~ıms'lnden hpanya hadadana b· 
dar blUilo garbi Avru'ta sa1ı111erl 
Almanlarm elindedir. Ve btlttln bu 
sahillerdeki llmınlar !- "'""'"'ara 
denizaltı ı;emllerl için birer füı o
lablllr. ~ ştlpheetz ba nztvet ta. 
~Jtercnht a1eyl>lnemr. rf'nf<il R .. 1-
çl!~a SR"f'l"l'f llbl bpatJJmuı ko
lay değildir. 

Bun<l:m b:ı'ka bu defa ~ 'man • 
tarın clenlıaltı ıemllerl yalna o
larak mücadele etnılvorlar; ban-
Mrm ,..... _.. İao&örbotlar, 

Mah:at yağlar 
davası 

--<>--
Bursa belediyesi yağlan 

niçin geri göndermİ§ 
Belediye ı ooperatif müdlirü 

Haydar Berkmen tarafından 
Vatan gueteei neşriyat mUdürü 
Ahmet Emin Yaln:.an aleyhine 
açılan hakare~ davasma dün de 
asliye sekizinci ceza m~e!Jle
sinde devam edilr.ıiştir. 
Davanın m.wzı.au, kooperat:~ 

yağlarmm bozuk olduğu hc..k· 
kmdaki nefriyattır. 

Geçen celsede, bu ya"tl:ın ni· 
çin iade ettiklerinin Ankara, lz
mir ve buna belediyelerin<len 
sorulm&sma karar verilmişti. 
Bu hUSU:lta. yalnız Bunla bt:le
diyeeinden oevap gel~ir. Bun
da yailarm Burea belecır:veaiıtT ı 
istediği foı'müle uymadığından 
iade edilditf yaZttıyordU. 

Muhakeme, diğer belediyelere 
yazılan teekerelertn tekidi mak. 
sadiyle ~a bir güne bırakıl· 
mışbr. 

Sinemalara para 
ystişliremeyince •• 
Hırsızlık yapan bir 

çocuk hapse mahkiim 
oldu 

Birinci ağır ceza mahkem~i. 
dUn, Kemal admda 16 yaşmua 
bir hırsızı, S ay 25 gUn hapse 
mahktmı etmiştir. Kemal, t 00 
lira kıymetinde bir top kum ş 
ile 200 lira kıymetinde bir ·o
to~ makine!i ç.almın ve ucuz 
satarak par yı sinemalarda ~-e. 
miştir. 

son-ra korsan gcrr>ltert c1l'ha son • 
ra bombardıman taynrelerl yar
dımcı hizmetini g~rilyor. Dııha 
!'Ollra evvelki harpte denlnltı ge
mll ert sahlllerde11 ~ dtıatslere 
doğru fazla açılamazlarken ba de
fa sahrlnglr benzin ~8"111erl 4'1kar
ma'k saretlvle denb·.altı ı;emlleri
nln Atlaatİk ortalannda bile tah
rtpk&r faallvetlerde balamn1!11lnna 
lmld\n temin ohmdo~ söyl!'nlyor. 

Danaala beraber, Ahr-anlamı tn· 
glJtercye karı,r niin et1fü)erf Rblu• 
ka hnrblnde- kallaıldddarı allU.l:ır 
evvelki harbe nlsbetle daha mü
sait olmums mnkabll ln~lerln 
de gerek rl~tı ve gerek motör 
bot \ 0 eya hom~-~-.... f!'1VV:\,l'Plf"

rlne ka~ mleatlele nstfftlan da 
daha ziyade tekemmtll etml tir, 
Bl1husa Am~ etaba deniz. 
altı barbhtln ~adılı ilk ~den 
ltlnren tntrflterenbl JP!m~a bir 
mlltteftk ~ 'fUlyet almam At
lantık meydu maharebeısl denl
ı.-.. ba "'lteadeh-ahl de tn-t'terf" 
le"fne netlt-fll~el'lt>d~ ~le te· 
sl!i n'"-"C&l(fno. ~a kıt.ıt"" '\1'1\1' kt 
A ..,,"itik ~vc!ttn m""""""""'"'"' 
k'\~ n"tt~ 1'aldmt~a btr fl1ı1r 
oolnm.,( ...... ..,, "~~ ,,r.ı.p, 
hiç olma,.. ,_.. bo &J bekkmek 
11.aıi pleee'•• .. 

İstanbul Unlverslteııl rekt6rll, Cemil 
Bilsel son imtihan kararlan etratmda 
vekAletıe t emaslarda bulunmak Uzere 
Aııkar:ıya gltmifU. 
ADkıuadan ıebrlmtze dönen rektör 

dUn, bir muharrlrimize gu beyanatta 
bulu:ımU§tur: 

.. _ KUıtUr mlleueaelerinbı 

hanıan 15 mayıata tamamlanmaaı 

yolundıaki lsabeW karar malQumunu2 
dur. Bu kararın Univeraitede de tat. 
bik edilme•! pkillerini bugUıı topla. 
nan oııı,·eralte mecll.ll tncelemı,ur. 
Verilen kararlar fUDlardır: 

1 - tlnlveraltenlD btlttın fakültele. 
rlııde aeraıer 19 ııia&ıı cumarteai gllntı 
saat 13 tt' kesllmlı olacaktır. 

2 - BUtUn fıı.kWtelerde imtllaan
lara 24 nısanda bqlanacaktır. 

3 - lukıll'lp a .. nıerı Si nilanda bite. 
cek ve 15 nisanda bu dersin imtihan
larına bqlanacaktır. 

4 - Yabsncı dil dersleri tmtıbanları 
12,.15 nlsruı içinde blUrllmlf olacak. 
ur ... 
Diğer taraftan, IMrfml.zdeld Dk· 

mekteplerde imtihana tabi tutulmı. 
yan bır. lkt, Uç ve dördUnctı mutlar 
deralerlnJ 16 nisanda keeeceklerdlr 
Talebenin karneleri 17 n!B&Dda tevzi 
edllecekUr. 
Imtıhana tabt olan eon ımuflar da 

derelerini 16 nısand& keeecek, imti
hanlar 21 nlaanda ba§layacak 8 m • 
yısta bitecektir. lkmal imtihanları 

13 .. 14 mayıstadır. 

Kadın yüzünden •• 

Brr adam 
komşusunun 

başını 
Taııa yaraıaarı 

c:ıJallde Ye~lltulumbada pıtzaryeriıı 

de, dün aaat 18 de kadm yUztlnden 
bir kavga olmu§tur. Kavgacılar, Hacı .. 
kadın mahallealnde aralık aokqında 
' numarada oturan lıluetala lie ayJll 
mah;ıllede oturan HU.eeyiJı, bun!ar, 
6tedenberi bir kadın meecleainden dar 
gm butunmaktaydılar. Dtın. yeniden 
blriblrinl gören iki arkada§, evvelA 
ağız kavgasma ba1Jımıı ııonra da H"
seyin, lılwıta!ayı yere yatırarak eU. 
ne geçlrdlğ'l büyükçe bir tqla çene. 
aine vurmağa baflalDlftır. ÇeneaindeA 
ağır BUrette yaralanan Mwıtafa, Ce,._ 

rabpa~ lıaatanealne kaldınlmıf, HU. 
seylD yakalanmı§tır. 

Kıravat, gömlek, 
çnrap 

Komisyon bunlann da 
fiyabnı tesbit edecek 
J'lyat murakabe komtayonu dtlll 

toplanml§tır. Kom18yon, tuhafl~ 
rı çağırarak kendilerinden corap. 
kravat ve gömlek flyaUan hakkmda 
luh!lt lltemt§Ur. 

lılcl1m oldugu tızere komllyon, lıd 
rnal!!\rm aatı§larma da 1Df111U kU 
hadleri koynıE:: t ı.eavvunmdadır. TU. 
hafiyPcıler, komllyonun bu işe karıt
mamcımıı ( !) komlsyona tavıdye et.O 
mlşlerd!r. Fiyat mUrakabe komlB'yonG 
bu husustaki ka rarm tatblkatma -
mek llzere tetkllerinl taınJk edecek • 
Ur. 

Gazinoların yaz 
tarifesi 

Yeniden tesbit 
edilecek 

Belediye iktıaat mUdnrttitQ. 
yaz mevsiminin başlaması doJa
yısiyle gazino ve bahçeler tarife
lerini yeniden tesbit edecektir· 
Bıı gibı müsseseler ıahiplerl. 
tarifelerini 9n.;san akfaınıd 
kadar belediye iıktıB&t mUdilrlL 
ğUne vereceklerdir. 

iktisat vekili 
Alpulluya gitti 

tktısat VekfU Ht\sntı OJW• 
f •tanbuldan Al'>ullu~ v.itmir.tir. 
Vekil;n, buradaki tetkik'eriri bi
tirdikten Mnra te"""=r ~ 
dönnal muhtemeldlr. 
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Japon 
aric,ye nazw• 
Din ........ 
Mololofla söriittii 

•oıt1oous. 7 (A.A.) - )(ut· 
suok&, bu. ...,. eaat 11,20 c..~ 
Moekm&J'& ftl'Jllll w ~ 

Röyterin aakeri .......,. t' iri 
mütehaaaıaına göre tan.n lllı••I_, 

Y..• ft hı•ı• ~. 7 (A.A.) - Hava ve 
......... t. dahili emni)'et -ner.aretlerinin 

tebliği: 

40 Alman M~ı bir ıc~ ~an tar 
yanıBI bugün aabillerimis yakm· 

f k larmd& UÇ1.lllDUlla.rd. Fakat ka· 
ır ası var raya hiçbir bomba atılınamqtır. 

da. ~ Smtyet hariciye Fakat bu kuvvetlerin 
halle komi8M- muavini Lomntki he 

DHpanm. iki tayyarem dtllllrW
milfttlr. Biz hiç ayiata uframa· 
dik. Düştlıillen diJşman tayyare· 
}erinden biri bomba.rdJman tay
yareBİ - Suff~açddarmda dfr 
ıme dülQırlllmüt diğeri - bir 
avcı tayyanei - Graz - nez 
bumu civarında dUfllrillmUştür. 

ile tlc;lil pakt :memleketleri dlpiıo. hepainin cep ye 
matüt mttme.Ulerl taratmdMıı aünilmeai beklenemez 
k&l'fllllJllUlbr. "Al•ıara Tlrll 

KOIDl'Ol'LA MOı.Aıb.T Ortl--• da •oa'loova, 7 (A.A.) - Tu -· 
janm Wiri)'Or: 11e1a11a ataaa~ 

Komlaerier heyeti reiai ve ha· GECE HOCUMLARI 
Ltmdro, 7 ( A.A.) - Hava Ye 

dahili emniyet nezaretlerinin 
müşterek tebliji: 

nciye komi7eri ~ 1 mwı.. .... 1tar11et111dedlr., 
da Japon blriei)'e nazın Matsu· 
oka'yı kabul etmiftir. MülAkatta 
Japonyanm llolllova bllynk el· 
çisi de ha.ar 1Juhmmuııtur. 

• • • 
Moa1oooa, 7 ( A.A.) - Buf:4bı 

Molotof'la Japon lıarici,e nazın 
arasında yapdan muıüat 45 ,.a
kika atırmu,ttır. 

Lolldn, 'J (A. A.) - Bava ne
l&l'etlnln illtibbarat Mftlld mlblfe. 
rit eavq tayyarelertnm dlln afle. 
den llOllra mabtelif uatlenle iKal 
altındaki Franıla Userbıde uçqlar 
Ytpbiı bildlrilmektedlr. Calaie'de 
kıtaat, mavnalar, .buıpl'lar, Le 
Touquet bava~ mlıloo 
tahdemleri, Boulope'da kamyon
lar n top me'9111Jeri mltraly&ı ate. 
tine tutulmattur. Hiçbir dU...an 
ta;narellne t....mt edilınemifUr. 

ı~ 'I (A. A.) - Myter a• 
jamımm 8*81f mDteb- pne
ral Goasla, aep~ lılr makale. 
de eti,.- kl: 

Almularm Tı'abımpıpta yaptı. 
~t~elılılattalyaıılarayardmıe~ 
mekten lllıade fncilteremn Akde.. 
nbden Yunantetana ve YUl'C)8lav
yaya 1ıarp malzemem l&tdenneal
ne mAni olmak için ya.pdmııf bir 
harekettir. Alman en aon haber. 
Jer Bulgari8tanda 12 Alman fır1ts. 
aun bulunduftmu diler 28 Alman 

Bu gece u miktarda. düşnan 
tayyaresi Ahil etratmda faaliyet 
gö&termiıtir. lekoc;yanm dolu -
... Mhilinde bir ,erle tDcil· 
terenin batı fllna1 ahili tbıerimde 
diğer bir noktaya bombalar a. 
tılnuttır. İHoçyada ölen veya 
yaralammlar )'Oktur. Fakat tn
gilterenln bab timalinde az mik
tarda ,.....ıı vardır. Her iki yer. 
de de u .... vardlr. 

fn1lumm da Yu,.ıav hududu l - dır. Bundan bqka Hltlerin .eillhlı 
yanca halyan hududundan BeJtrra- kuvvetle boyunduruk altında tut• 
dm p.rlana kadar giden Jnanda mağa mecbur oldulu A vrupaıım 
tahett edilmekte oldutunu ---- muuam YllAtl bir cepheden d:. 
ınektedir. Fakat Almanya ba lan- ğer cepheye naldedeblleceif kı• • 
vetlerln hepelni Yugoislavya Gseri- atın miktarını ehemmiyetli ıurE'·· 
ne atamaz. Ahnan Jınrnretlerl Yo. te tahdit etmektedir. 
nanblan oyalamak mecburiyetin. 
dedir. Alman bqlnmıandanlıfı bu V AZID:r, 1115 DE OLDUGUN. 
ftldfeyi tamamiyle Bulgar ontun. DAN DARA ztt .ı\DE, tNGtLl2-
na tevdi etınif bile olsa, Almanya La l.mtNDE 
Meriçin gerJslnde bulunan 'l"'lhtt 1..-dıa, 7 CA. A.) - Röyter a-
Ol'duaunu da h..- atmak m~ jaumm diplomatik muhabiri ye. 

-..11 zıvor : buriyetlndıı:ıwr. 0 Yunam.tana bir eefer lut'aamun 
ALllANLA& l'AZLA ll1JV\'m ibTact rnm.a h811imethıden beri 

8EVJlEDWl!?.J,g haıbbı en b'1ytUt inldpfmr tfJl1rlJ 
Loadra, 'J (A. A.) - ~ a- etmektedir. Yanın"'IDda blr lngf. 

janemm ukert muharriri ıenenı Us Ol'dueunun memadtyetl 111 Od 
· • V.,mctcm T <.LA.> - .\-ara Gougtı yasıyor: mtıhlm neticeyi thtift eylemelrtr. 
lmrJbıııcmm nllll D&Yla JUllll l[ldJ19 ''Bllylk Bıtt.anya Ye ~ dtr: 
dolar lo7metlnde Olo .,. ~ luk kunetinin Yunanwtana mun. 1 - Brltulyaldan Avrupa ~ 
W ~YJaJ& ~ t.. lalatr harpte yeni ve mlhlm bir aauı4a Almu\aria ~ • w.., 
çtn emir~. laflı&~.~~ raya u,.. ........ ,,, • 

• ~' ~ )atf Ilı' Jlltds öctdleli 2 - Bltfeltn ..... ~ .... 
21 ta 1tDıiNıi M' ı lct Ilı JU .._ limdl tıç cmtuya ~alı:tachr. met latedlll blr ftlll1etl yllll iki 
au tatlıılk edlleceldlr. Hei-t de l8kerl Jı:alımyetlerbal ay. cepbede ı.rp ...,-etini ._ flY• 

• BeıtiD. T <A.A.) - BmlDIB..,... n1 f8)dlcle ~ olan Yunan, lemektecllr. 
ma.bftDermcle ~ olalldlllcma ....., YQl'Olllav ve Brltanya ordulan. Vutyet. umum! harpte SeilnB-
tneo .AlmaıaJ&JI To-let911da ... Şimal! ve prbt AvnıpadaJ!llWD te bahman BriW.,. kuvvet!Prlnin 
A.rjaııt.lll deYunaıll9tam ~ 3000 kilometrelik muazum bir ~ vaziyetiyle mukaveae ediline. ha.· 
temaı etmell lralııal .,........... hede btlyllk bir teyaldrm pter - rekltm timdi 19115 dekinden dlha 
tmoN dl Almalt1aJı ~ meal icap eden Alman ordularma iyi ve gak diba r8ldt bir ellU da
.,. Tuco*9'QI AJmaa,.ıda temı111 • timdi iki yeni cephenin mee'uliyeti bilinde bqladlfı glSrlllmektedir. 
decektlr. lllve ecUlmlt bulunuyor. Yeni do. Bu vaziyete muzaffer ve ıevt w 

• Vqblstcm, T (AA> - Palcmıa ı tu • cenup A vrupam Alman cep • ı heyecan içinde bulunan Yunan or. 
b9peldli .....,..ı llllOnlıt cltla v.. heleriııln m1lnaılı:ale vaartalan df- duaanun Jı:uvvetlf mtblıheretlnf de 
fbll't.cıDa plmlftlr. fer eepbele!'deldnden daha fena• Dlve etmek icap eder. 

-------

Evet, Glmek.. Ntbaywt, mabM • 
kak a1melt 1ban ! .. 

Ölmek ftkrl yenidell Ywrl Ola.. 
dbe hülm o1mapar. Arbk De bat 
tedafUler, ne de klalk. eda lmit
ler ba tBErl lllldlp et_.tı 

Cemil Senaet b&"8 ._... dl. 
tUne bir baYll yol btetıldttl 

lm)tlller, bu pmc adtm• ...,.._ 
n ke.tlmit bir halde, lcleta ril1a 
lciDdeYmll 1111 dallm ......... ...,. 
nı bile fuketmeden 1DAlll usun )'Ü. 

rtlyllfUne hayret edtJurlardt. 
Nereye gldl)'enla ! Bunu kendi 

de lıOllllyonlu. Hem ne olaeü ki, 

Pleceli yeri tayin eaDle neye ya. 
ıv! tlerlde bir pye.t ml Yardi! •. 
Hayr.. Art* bayatta da 1ılr ... 
yeel lr:ı'lm""11, keadlnl lleta taJU. 
Din cilftlılDe ertlretmlt clalpa dal. 
pı gidiyordu itte ••. 

Gece ovaya lllyllh elbit e rtni lir 
cllrmitt1.. Dallar. aPGJar. evler 
baflf bir sia tababa altmda Jaftf 
yavq lraybolu)'Ol'da. Derta bir ... 
lisUk ba-nya hM"*H. Cemil Ser. 
met birdenbb'e ince R7lm bqma 
ıelmil oldalanu ..,... aa.lerlne 
bwwmycılda. 

Ştlkran da, kimlrillr nud bir his· 
lln eevtdyle ......, laaowa'yaa ke. 

AHRETTEN •.. . - §. i )( >rz ..tL J ----" • 31. Nakleden: Muzaffer Acar 

"Feryadı Andelip., 
8Glb6I ipklan. Şair bir kuş: bülbül! • Mevlina 
ne diyor? • Şeyh Galip, Nailii Kadim,Abdülluıık 
HiaUd ve bülbül • Halk türinde bübül umuru • 
Kantocu kızlar • Bir bülbül türküaü • Oui • Mc. 
ami ! ami • Mişleye göre bülbül • Bülbül aeai taklit 
edilebilir mi? - Sazına bülbül kondurmuş aanlll· 
kir var mı? 

Yazan: MONIR SÜLEYMAN ÇAPANODLI 
Dı. çok ıtikllr yetifti?'ene. Nisa· tazellğıni kaybetmeye ~ 

nm haftasını bulduk. BUlbUller, ile; ıuamuı bu hakikati ispat e• \ 
gtlndUr, bahara karşı qk !fllrkıla· mu! ... 
rmı aöylemefe bqladılar. Diki Büyük Türk flloaof ve ..... 
takvlmlenle buna "Feryadı and'. Mevllna, ınm qlıa temas .._ 
Ub" derler ve bUlbUIU bahar mllj• bir rtıbafsinde bülbUI ve &tll llfla 
declet aayarlardı. Bugtlnkll tak• şunu aöylUyor: 
vimler de beş nt.anı "btUbut ıstme "Ben an- bahçelerinin, T.... 
amanı" olarak gösteriyorlar. ayaklan altında inllyen, ~ 

Bilmem ııılmdl, eski zamanlarde. ' ISlen bUlbUlüyUm. Yalnız ..... 
ki gY>i, bWbilliln Jlk ısttı"u,ıu dinle- gUllerini sevmek için yenla • 
mek için Boğufçine gidenler, ko- mmı bUJbUJUm !,. 
rulara, fulya tarlıuıma Camlıcaya, Bir başka rUbalainde de _,.. 
Kıyışdp.lma, Gökau\·a, Kanlıcaya, diyor: 
Emirgln ko?"Uııuna falM RfdPn mr. "Ruhumua hllmtlnde bıliyea .. 
ratlılar var mı! bUlbUI var. Eski yaz gecelerinin:: 

Eeldden erlklel' bademler çiçek a~ gibi gtlzetutlyle Jı:eıd •• 
döbneğe iğdeler' buram buram bahr.f'!nin ortaama bir alev lllıl • 
koJunafa' llleler pembe ma\'i a- tan bir gtlHln hatualarma ....... 
itzlannı ' ~ala. dağ '~kleri, Şeyh o.tibln bllblltl t-* • 
mor, san, lnrmm, ernvanf nmlr. den şu mreraı ne gbelcUr: 
lerle çayrrlarm yefll 6rt.WE'1ini GtH lllOfttWll aJ a..th 'lllRL 
noktıılama~·a baılar ba4lamaz. bU'• ' 
bUllJer fle ötmefe beflarlardı. Bu J'uzuU: 
iMr ıeıı, havalarda uçupn flk nağ· BIMll sar, etUll ,.,,..._ 
meleri gönWlmle bahar ve nete. le*'' 
aıtk ve hayat hillerlaJ uyandıran Blee19ep .... adelllld• ete; • 
Uk ötüfleri dinlemek için bülblll lıWR -
~ıklan. kniarl, ~h yerlere, Nalllti kadim: 
bUlbUI yuvalarmm bulundup yeıı. MJte l6Ja lelıllll ~ JM 111 
lere koşarlardı. Somus bir mesti - .. eill. 
lclnde bu mlnlnılnl pirlerin baha. Pe,sl lleJll)e&, &91 sweJl .... 
ra okııdutu qk melocHl~I din- .. flllllllll 
lerlPrdi. AMBlhak !Umtt: 

BillbUIUn ilk ~'1 dinlemelı: 8lllti -..ıe ~ ...... -
için, a~açlarm 1618'elerinde ..mh. '* • ' 
lrvan merakhlar aymsdı. 611111 11rm-1 el7ler ....... 

E9ki edeblyatıınmda, tabiatı .... 
tasvir eden tilrlerde, bahar kul- Newu: 
ıtelerinde bUMlden 90Jr bahaedll- Bir ~e, 1ılr 1191"8 .. ,.. .,.. 
mi!!tlr. BtllbtH cueııert de peJı: ..... 
çoktur. Maamaflh, eski IUrler, 0.tacl Drem: 
bOlbillden l;>a.beederlemea "111" ı ....._ .nk " ""' , .. ,._, 
de unutmamışlardır. Onlara g&oe, - ecler ......, 
"bW:btll" deytnce "Sil"' ••gt11,, x...,. m ............. .. 
den baluıedtHnce de '"lıGlblll" 1 a.. et.o ••= 
mal etmemek .......... Baman t. V&: 
çlncUr ~ 4lfta ~ ...,._ YMllll Alllıla .. ,_.. ... ! 
1181" ft "stil" ...... 1* _.o. .... _._ Sl:rnt: 
~~·>'*: ""~ -- . ......... av 182 11 • 

" QaYrlll ll&liitai _..., - •llU•lt•, 
bll"''lll"eilı*br.~.--- DA•••; ........... -. 
..Ur ..... w.p Ye~~ • •-e-... 
metten ıınblan lll9ltlmlefırlı ft 
.um'* .......... .._,. w 
"bfUbtll" MmllOlll laep ba mena 
lberlnde ltlemnflt:lr. l'abt. haki. 
kit .urtertn t1891rtertnıten ook 
bafbdır. Bllbll. gtlle delft. baha
ra Atıkbl', ballar deHaldlr o ... A
façlar yeıermeie. yanraJrlanmaya, 
çl~ekler aemaya bq1adılt aman, 
enfee bir kGllHl'e batlaYIP nalme. 
ler lhda et:meaf, lıMar ırtısemflnJ. 

Şlkran dertıa.ı toplanarak aya. 

fa kalktı. Uyum111 blm11 oJmaı.. 
aı muar gijetermek iatlYordu: 

- Hiç iltiyerelı:: burada urır 
muyum, dedi. Btrdenblre k:tm ıec; 
mlşqte .. 

Ve 80llra mtlfk~ tebelatbn 
etmete çahprak D&n e4:ıti: 

- Biraz çocuJrea bir c;ıllml* 
bu ••• 

- Hayır, teftMJlerlnlsin tesiri 
olsa gerek. 

Cemil Sennet bu .a.teri 1e1 bir 
iatlhu ile lllJylemlftJ. Fabt der • 
bal ba barekethıe udim oldu ve 
elllerek yerden IJlkranm eprpmr 
aldı. Genç lı:Jı baftf bir elblle De 
6rtlltl omulanna eprpı ataıtlen, 
Cemil !ennet eanlııl aa.lerlnln ml 
nunu blUnlyormq, anlanuyorm111 
~bl uzalr1ardan, -ptpten gelen bir 
iMie: 

- UıUmeniat, butılanmanm, 

sise hertaanıt bir ıakilde feaaJrlı: 

plmeeini llltemiyorum, Dedi. Ray. 
di timdi kalkm gidelim. Hem de 
çok çabuk gldeHm... Gtlıtde teyse 
herhalde s•ze kızacsk .. 

Birkaç dakika konıda ağaçlar 

altmda yürlldlller. Dallar birlbirJ. 
ne slrmll. ldttl -bir ıece aranı.. 
tı hfeo1maayoıdu. tldırl de bir tek 
kelime bOe t&ytemı,orlar, ama • 
yorlardi. Bir mllddet atacıar attın. 
da ~ IODl'a kondua ... 
tılar. 8lmdl 11111 tarlalar ..... • 
da UeıllJodu'. llaYI .. '811D• 
alta ~ .. , " Glee ta • 
IBUD8D lıufWll, • ....,... a74lo ,_._ 

Ad11U hatidl) ......... 1ılr .. 
de: 
Olle ... • ,,,., ,.. ,... ... ........ 
v ..... ....,.~ ... .._, 

....... f 

Parçalariyle bWbl1 b•lw'+' 
ftldrlerlnl 96ylemlller, ı...-, 
cinular yapmJflardlr. 
ŞUNaU da Jpret .,.. ld, 

blllbtllll yalım dlftll edeblptz .... 

lrieri teremıtlm ·~· 
...... iırlmlls ealrlerJ11e, ... 
edebiyat tarlbı.tne seo- _. 
halk pirleri de bllDıll .. 111 ... 
suunu qlemifler, lropw1ır, ... 
tanlar, mlnD• ..,._.......,4 

lleaell, Kanaoltam ......... 
Pı ne nefistir: 

Alduma dtlla~ n'bntr 1ı • 

Alüetl. -- ......... ..,. fit 
htenehıalmtaMllılller ..... 
BeDlm1 ....... 11'Palıtla 

Ka11ve Yem911deaplr, 
wı~m.e..ıe. ... , 
Ü topü, ..,.. ıenı.a. 
Ber da h-mflu 16. 

• 
BllMI eder ille ıu, 
Oll eder MiMie-. 
.......... tehre ftr'dm, 
AlbYaa (Gir, ~en •! 

• 
Yetil dolllar dydl .......,, 
OIDe llllllull dallar. 
11111111 feryat C'!dlp ..... 
ffftzel ~I bldm .,,...., 

.... 

Eekiden tltanbul Hmal blanle
rindP Ravle bir mlnl olnll1aı*: 

Bit' amular da Şehzade-... 
tıalat tlyatrolarmda. Gllata 'baıo.. 
larmda kantocu kızlar '11 kanto)ou 
91Syllrere1r g6bek kmnrlardı: 

BIMlo..._........._ ....... 
Aldıdaıeu n ,... .... ..nen: 

(l>eNMt 1 ltlOlle' 

(1) Ke,11, ..e, ............. 
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----------------..----------------------------,......... .. , ......... 
,.., ...... ı -tff) 

.... _...... ft • eeldeee taanas. 
"'- ................... t\llt 
llQ ""'" d ...... l'Pi4M ... m.-. ...... cıılm!Jflqr. ıstnama 1!16 
lllldıl Yuma lntaatı .._. kadar -
...._, Mlll'flf'ır4ir• ..,,,. lllPS•lr•• 
~ YUD&D mu.tabkem ıan~ 
dlfllUUllD flddeW bava taarı'WdanDa 
ye ~'\l ateflne mukavemet etmekt.., 
.... JıleYJOiEop _.....,_ ... 

.... blJ ıw.,e strmlfllır taat ... 
~tlerlDde YUDall kunetlerbdp tevka. 

..... lmneUJ ~yetpetl ~
mbtallllem meTkllere ıtnm AIDJanlar 
lınba edlbpif 'V! Yunan IJu~ Ye. 
....... .-aevsUerlne blJdm olm~. 
AJ'P'WU~ YlJUP ~ lta!,p 

,... .. ..uerme taamla ttıplflerdlr. 

!509 Mir alQµIJZf JtWlJJ'tlt mi~ 
_..., maJMDJMl ~ oıunmu,tur, 

fe..ıtt !f evrokop ,ıut.,,,_kl ı,ır """'° ~ emrlD1 ..... .,. ... 
tmrt Alman lutalan 11.DpJ'NWl ,... 
.. ~ .... bir '!'~ •JıltlDbt 
~ baUetmektedlr. 

QMl'J ~YM>A TAllUJ'S 
MiM' • .,...,.,, - j.a:o. 
"""'~ ,..,.,._ ~ ~ 

!tll {ia1M ~ ~ hn.llJJ~ 

- ~ ~ pJtıra mq,:l~ 
"" .,_.,,,.,.,, ..... - JP.~ 
Um awna.er 40fgtAJD ...,, nWle. 
.... •kliJ&tma mani olmak telD 
_,. aaaa. ...._•tll•ktMlr. 

Al&Uf P.A&Af~ 

&llMJ ' lAe4>) - u,cs 1'1118 NllDl .a.c8IQ AJmanlarm 

!' .. .,.. •• ,....,..~ 
...... "1111 lılldlrmlfUr. ilk ~ 
fit.al 1ılltUded Y1DM1 ~ W. ,..... ..,,,.,, " -~-.......... bmıdaD .... .Almall,. 

...... ..,""'"*' ~ 0••"""'8 lradu' ...... J9lll ... 
...... acmlf oMülllnr 1INllWftlr • 

..-~o.taımr 
..... 1 (A.A.) - B&Ct . ...,., ....... ,. ........ 

.... prlıl ııaırdnde Belet daim

... OGlllllıctlDQe bdu .. - bat ......................... 

.... adime dDtN tıelMrkall et. 

..... 111111at.meldlr • ..... .....,...,,..,. .. ... 

... 111• ...... teblderl ..... .... ... -.... .. "., ..... .... 
• , ...... r. Aiti tanan dlllrll. 
mit. ......... pl1ı9tlUI ........ 
tifo. 

~ 
~ T cas - ıt-.aea bD 

4JıtJ41iüıt JOn, YW?t1b'U' lllf! • 
~ 4t )'arclJml il• taar1ia • 
llftıuııuı-, Jlüe"don;yayı latDl et 
..... .,..... .. tliJajır 
aylat verdlrmlşlerdir. 
llJ~ UllNllARııl 

111JKA.YllllS'l'l 
.......,, <A..A.)-~ .... 

...,.ıJRM IGscD8Q. diba üpm ı.a • 
n--ı' haJWD4- demlfUI' kl: 
._.,.,._ ,aı. ld ..at teta • 
--ldul~ ........ ,..... 

"'· ıı •t ........ " ........ 
~-.- ..... ~ ...... eftl _..,. -.u.....- - ..,. ... . ,.......,...., 
-····· ........... tellftt et • .... ....... .....,,.. .. , ,.. .... 

ltlt .................. . 
TB ................. 

ıtlMMft.ffA-.r' 
..... (AA.) - a.ua 
YUDaR ~........ .. AbnNI 
~ iNii' ... Nr ~ 
.. • """" iDii Pf\11111 .. - acı t&'1N119 ... TılllAP.J•• ~ 
lllUliıllldulum bJldlrmltUI' • 

asa • e s ... ~ ....... 
lagll ........ ..... , 

.. •lıelılerdm -- ı.pil •tmlfttr. 
Bu bldlae, ıqu.,,... ... ~ 
rl kelıcli ....... ..,...... ..., 

•wtme- - ......... ıanlaa4ıtıA ... 
led .araıea ......... ...., • .,.. -
bat etm•ldıedll' • 

Be1gracNIR .. ....., •l•JM1ttf .. 
deaçdcblr ................. 
b&r4mıUl ~ w Aıwll-. ., .. ,. . ., -· ......... ...,.... .... 
tl*rt~· 

.....,...,. ...... ...,..... tanan-
lerlnlll Jmddiılda k9flf uçUf1&n yaptık. 
lanDa dair l*8 ••• ,\)ıpUIJlrlp ......... ~ ... k.. ıart.JlllUS 
iM ..._...,, laava Jmnelterbd ban. 

............. "'"' ... •blllf 
• , .. tir e1.-dıkıanm ıre-termeır. 
tıe4h'. Alm&D motAll'lerl iter aıpaa 
..,., ... 11 ......,. ... 

.... ~.-.~·~·-· ttan .... -"""- ..... 
..... Al Klll,.ı OfdWIM .--. ................. ..,. •. ,. ...... 
.,, .. nsıer, 
....... llllrm ,. ........... 
-....--~bir,... 
...... ~

0

·1111•••· ..... 
,...ıaJMU tıtr .. ~ ,. .... k 

a. .... "* ........... urıı-r. 
tcr. Ta -- ,..t .. Tir_,. SÜ.. 

JaÜ-- ..... IE1'llUI --· et .... ""'9&111 a.ıw..... ........ .. ,,... .. ,., .............. ...,. 
~ -.n.. ........ DIMatl-

.... .... il"" aut .... ·---·-· DAL 1'.uatımf llEYAJıJATI 

....,_,' ~) - D.IJ.Q; 
ı.. -.nıı ,,.. Buraya p1aılf .. 

,..,.,_ Irak mmettne bitap ederek 
_.. ..... .uata mt ortülan dıe 

*"1tl llnflDI ~ w u.cu. 
- ..... ~ ın.clıur •t~ 
tttlnl blldlrmif " Ra§lt A11ıaSQ MJll 
tarafmdan tutulmadJltlll, aneak batı 
.......................... ,a..cm. 
IQDll ll&.W ........ 

'* s s'suOz ıs o 

ııw19te •t 1nret ..,, ....... 
ltveç dafi topları aı.t 

•Qb 
....... 1, ) -ı..e..ı· 
~ ...... ~-qe 
san, 8f aaa ~ GotlUd M&. 

- ıtmaı -- ...... "'91 ..... 
... ,,..... ...... cl.ıt ...... wıaı.. ................. 

w o .. 

• 

Piyango 
Ankarada 

çekildi 
8,..,,,.... ıo,., bin 

lira 1"ızandı 
IOlll pf)'Ul'Ollllll ıs inci tertip . 

3 ilncU çekillef düıı ~ 1&• 

at l T dl serp evllldt ya'ılmıl ve 
qa#Idald nWD8J'71lar jkranılye b. 
'IMllQltırs 

.,..,. .......,.. bunan il.......,, 
OSICK\_~~~' ,._, 221999, 

221323, 233CMH, 2'197f(), 28732f. 

5.leO Ura kannNI numaralar: 

03'8!1, 18819, '8981, 120975, 
130l30, 1''517, 1IOON, tfell . 

08t180, 'Oaaaf •••• 108619, 
101111. ı'41M, ueıo, 183018, 
204861, 276790. 

....... •• .., .......... , •. ................. 
~ 1 <A.A.> - R01'1r ... 

.uıaı c:ıp101Ptik nıwmrblla oeıoa· 
dltt- 16fe, tagllteııa llOkeaa•tl .... • 
dapefttaeld ...... ,..S ... . ...y .......... 

...." ...... , .......... OIDal 
iv• ............. mltUlllllıltt 
l&arp Mıtırtı 1111 ....... ......... 
on-. güUm..S IÇSD ~t nrU • 
mlfUr. 

l)Iİ9r tarafta• .........._ ı..• ,.e._...._ ... .,.. ...... -- _,..,. _...... ........ 
""°' ~ _.._.. iN - • 

~ ...... --··.-:· 
=~ AntlU>I ııtt• ' (A-4.) - D. lf. 8.: 
.. lllllllA)aq -- .......... 

........ RD!'l~ ......... 

............. tnıma ....... 
lle'9u .......... .....,......,.... ....... 

Aftika --IMll4nmlMI 

Afrikadaki 
italyan zayi 

280 bınl 
buldu 

Feci b•r 
Bir ama m otoliraa "1•• .... 



Tfı6T - N V S 1 N '8 H A B E ,R - Akeam postası 

Bugünün 
mesh ur 

1 

dünU diııler ••• l'ok bir gece bil· 
Plngn.zhıln lngl!izler tara.fmdaa tün mnhallell, loaf 101 kıra<ınğıı. o 

tahliyesi, ltu.Iyanlan ooştvrdu. 1 • zaman llanyayı, ı onyayı görür. 
tnlyan teAI;rnsuuun çetcrem li anlı Hoca murnfalu\.t eder, lmm_şula• 
spr.t<cri bıı haberi \erlrlten tu. rını geceyarı 

1 
yataklanndıuı f,r _ 

Ve "art ~ AfrfJuıda, lngfllz ordu- la.tıp uykwmz bırakan ad:ı.nıı bek
sun h yat hakkı yoktur! Askeri ler, Rokıd< ba.~ını Jönerken öııllye-
ııIUnlar, tab.fye \"C se\külcenı f· rek ~orar: 

simaları 
Sovyet hariciye 

komiser muavini 

s • 
1 

caplarmdıın dolayı - fuhJiye etme- _ Sen ~('etleri üc nii.m a.trna-
ğc \e ~ldlmfi mecbur olduğı·. Moskova adalet divanı

nın sabık müddeiumumi
si, Stalinin en ziyade 

itimat ettiği 
kimselerdendir 

fa dalarla geri a
lac <1z!" demeyi unubnadı. 

Y~.rrııJa, ,ogiliı ordulariylc, b· 
gömloldHcı'in bo !JmBJarıım, 

bI!tler c ~ blnlerro ta~ canın 
mnfn olusuna hit olıw.etız. Bu 
ffiUkatelenlu fi(}IlU n 
fil'edcn hanr mı, r mi doğa--

c 1"?.. Bunu z nan goı;forcct.~1.ir. 

'mdlden ~ hmh 1er )llpmak, ~Y
le, bö~ le deınelı, mn a başı erk(. 
ıııharpllğl )'P.pmak, hepı;i 00!, ınh
n sız: Bh•g .,.1 çhllcrfndef1 kır ı· 

1 ffiR) ı lıiebl.r lmdret, hiçbir hfm

ın t önll~ emlyc ek •• 
l ulnıı burada sö~ l<'nccck bir 

ıh: \'fi.r: ftnlyımlnr, ~imdiye kadar 
t rrk 'c bıhHyc cttikh!rt yerleri ta
IJ e, ı.e\ I.Ul<'C)11 'c n ... kcrl plıin i
"al:ırmdun doları brr11 ırlar da, 
f ncllll'er, böJ le bir plôn U:ıcrfne 
mn--:ad~1 Lı.hlll c chrl:; olmazlar 
mıL 

Bunun ldndir td, daha dP.rC)i 
~örmı •l •n parayı ı\'ayıp sc\iner.
lcre ı;n ... :un.l<tnn \'C nt'ımelıtan ken
diınf,ı ıılnm dılc doğrub-u ••• 

Na rettin hocanın )'aııına, bir 

ı-;iln d05tlarından birkaç 1.1 l gele· 

rck dert y narlr: 

dan yatmı)ormu~sun? Ani t ba
ka hm, sebebi ne bunun? 

Sarlfo , hllm1etle hO<'.anın k().. 
Jon girer, bfrk!K! adım yürüdük· 
ten sonra durur, e\inl gö.,tererck: 

-.- u O\', der, benimdir. Alnı· 

mm teriyle )'aptmınn. "1.arlf, hin 1 Avrupa harbi bütün eiddcti'' 
bir e\dlr. ctılrdc e )"oktur. ı.. devam ederken 15 h~iran 1940 
mam oyu Ue hfıunı dumanı yıp 1 da Moşkovada Kremlin sar4yın. 
da ~u köfey«: elinl'c \'e cYhnl gö- da imza.ip.nan bir kararname ile 
rün"" ltendiml tut4mryonım, ftt•. o zamana kadar Sovyet Halk 
.)llr"Uııt ninıyı,. Komiserliği Muavinliğinde bulu 

Sözünii bltititıc:e niimrı nxunır: n~n Viçinski, hariciye komiser· 
- A!l41lytttt.. \'ar mı benim !iği muavinliğine getirilmişti. 

e,in e I? O zamanlar Fran!'la yıkılmağa 
Sonra h;r.an e\ in ahırına ~ötli-

riirı gü.ı;el, cin bfr Arap atı gö · 
terir; 

- Hocam, una t>Ak? der. At 
değil, ııUhlo, '1C)·J&n mübarek .• • Bı:
nu giirünce de dam rlanru gc' er, 
lldrıci nfirayı da hu ~Mir itin ata• 
rım. 

iMncl nira> ı milteeklp eslenlr: 

- Hiı Jla<'er, tılifti• ı;(lıı .. 
Merclh cnlerrlrn güzel, kam kn -

lı, kara gi)zlii, olgun ,.e dolgÜn 
\·ijcutlu, dudaklarında gülüşler ı;'

~eklımen bir kadın iner, hocanın 1 
elini ijpcrken, herif anlatır: 

- J{arnnI Kendl<;lnl dt>lic<'Sin~ 

SC\"erlm. l'çiin<'U nitrn) ı da bunun 

ercfine, onun a~kma atıyorum, 

\' e bıı.s!ll' nn.rayı : 
- Aaaa ;>1tt 1 Var mı Hacer 

gibi oltan! .. 
Ka.dınm ~lzelliğlyle bn."1 dönen 

\·e gözleri nnrlanan h~.ıı rh~ 

der ki: 

yakm olduğundan bUtUn f!a;::.ar • 
ı~r gar-Oi Avrupa Ur.erine dön. 
mi.iş ve §arki Avrup:ıda g~ 

ve pek ehemmlyotsizml gibi gö. 
rün.::m bu değişiklik n,-,ı.zan dik -
kati çekmemişti. 

Halbuki Andrc Lanvrieç Viç. 
niskinin hariciye komiserliği mu 
avirıliğınc getirilmesi dikkate ue· 
ğer br mc~leydi ve Stalinin ;p: 
mnda bulunan kimseler bu yeni 

\ 

tayin ile Sovyte diplomasisifün 
bir kat d:ı.ha kuvvetleneceğine i
nandılar. 

Bu tayine büyük bir ehemmi -
yet verilmesinin scbeni Yiçins • 
kinin Su.linin en ziyade itimat 
ettiği kimselerden olmasıdır. 

Sovyetlerin ihtilalinde pek mü 
him bir mevkii olan ?\foskova 
muhakemelerinin müddeinmu -
miliğini yapmı§ olan Vicinski 
Sovyet gayesine ve St:alinc bağ
lılığını mükerreren isbat etmiş 
ve ehliyetini de göster.miştir. 

Muhakeme çok ~yanı dıkkat 
hır safha arzediyor. Viçinsltinin 
insanı milşkü!Ata sokan, durdu • 
ran, mat eden sualleri karşısın· 
d.;ı. maznunlar tekAr teker suçla
.rmı itiraf ediyorlar, sııçlanm <?n 
]atıyorlar. 

TrocJ.d He birlik olup Sovy~t 
RusyaJa nasıl faşizm rejimi kur 
mak i.,;Wiklerini, kntlc.dılen fü· 
rovun ölUmilnU gizledUdeıini, 
Staline karşı bir su'kru:t hazır . 
ladıklannı hepsini hepsini söy· 
lUyorJ{).r. 

Viçinski vaziyeti çok güzel ·
dare ediyor ve ınuhakeme sonun 
da on üçünün de idamına karar 
veriliyor. 

Fakat mesele bununla b'tmiş 
değil lir. 1937 senesi kanunusa· 
ri ayının "'onlarında aynı sa . 
!onda '1.ypı maznun srralarma 
yeniden b~ka. kimseler oturu · 
yor . 

Bu defa mazm nlar yirmi lıir 
ki~idic. Bunlar da bütün dilnya 
matbua.tmı nlfıkador eden meş • 
hur simalar. Aralannd~ Piato -
kov, Kral Rodek, Muralov f lbi 
kimseler var. mır§ılannda gen 
Viçinski mii ·c; iumumi vaz!ye • 
tindedir. Bu yirmi bir maznun 
da diğer on üçü gibi itiraf edi 
yor, ihanetlerini aıVatıyorlc.r. Bu 
ikinci büyük muhakeme sonunda 
da 2l kişi idam hpnsma gidi. 
yor. 

BUJ(.A.Rf f\' TFJRED])ÜT 

EDiYOR 

- Blıim maha11cde, derler, mil
na betsiıln biri ar. UerU, alltlhın 
~ ce 1 'lll zum~ gelir, kö eyi dl). 
ııer dHnme7. bir nfı atar, yUrek. 
lorfmlz hoplar, tl\tlr oylmlnnmız .. 

llrı U) nıru F.Mnln tı.npı rn gc • 
llnco bir ııiru <lnha ı;unnır. Ama 

ne nfıra, giık gtiriiltüsü gibi bir 
~ey ••• J llP•)ı llCIU', bir dnhn l<O)'ll· 
\'(.'rfr nnrayı... Biz.ele artık uyku 
1m.lmaz, yeni b tnn )'116fiklıı.ra bıı· 
Şlf11.t'?.ı lıoyam yız. Bel h h rlfln bi
ri. Çirkefe tn atmal< 1 tcmlyomz. 

- Bir nanı. da benim t!:ln at; 
\'an.m kom~ula.r uykusuz kalsın! 

O biaman ~ine bilmem kimi 11clılt 

ediyor, 
Ki bir acıklı ncıklı aman sada.sr 

gelir ..• 
LAEDRi 

iTiRAF ETTiREN 
MlJDDEIUMUMI 

· O~üncü büyük dnva da mart 
1938 de cereyan ediyor. Bu dava 
diğerlerinden daha f~a heye · 
cnn uywıdırıyor, çUnkU bu kere 
mazmın mcvkiinde Sovy<ıt diplo. 
masisini on senedcnberi idare et 
min olan kim !er var. McsclA. 
en riyade nazan dikkate 1:ar . 
pnnlnr arasında Sovyctlcrin ki 
Berlin elçisi Krestinski, eski Pn· 
ris elçisi Rakoviski ve hal. ko. 
miserleri konseyi riyasetinde 
I"minin yerine geçen Aleksi lU · 
kov var. Biltiln Rusynnın ismin
den dehşetle bahsettikleri r.a.bık 
guejen şefi Hanrik logodo C::" 
maznunlar aı"QSında .. Mru:nunlar 
arasında bir de kısa boylu, kü • 
çlik sivri sakallı, gözlüklii bir a. 
dıım var. Bu gözlükler arkasın · 
dn kalan miyop gözlerde garip 
bir alev parlıyor. Bu da Ru ih
tilalinin meşhur nazariyntçıla -
rmda.n ve komünizmin A. B. C. 
si isimli eserin müellifi Bukha. 
rindir. 

So\') et lınrfclyc lcomlscr muıwlni Vlçinsı.ı_ 

eni ayar, bir himmeti , u kütü 

huyun(! n \az ec in... enin ö~ 

Cemal Sahir jübilesi 
15 nisan ~lı günU akşamı 

Şehir Tjyatrosu komedi kısmın
da Şehir Tiyatrosu kıymetli ar -
tistleri Hazım Vasfi Bedia bu 
sene ilk defa knnıı kar§ıya sah· 
nedn gbrilnecekler ve saz caz 
o~retini oynayacnklardır. Muh. 
Us Snbııhattin opereti Kcre.ru ile 
Aslıyı Cemal Sn.hır Şehir Tiyaı · 
rosiyle Şevki, Refik Kemal ve 
Primodonna Nuvart beraber Çal
daş or •retinl oynayacaktrr. 

Gfı;c çnl"Şdnbadnn itibr..ren 
a.cıktır, 

Mcr ind güreş 
müsabakaları 

~frrsilı, 7 (A.A.) - Türki:•e 
serbest güreş birincilikleri Ak. 
deniz gnıpu müsn.bakala.n ~
rimiz stadyomund~ n.lubnltk bır 
hnlk kiti i önünde yapılm19tır. 
Neticede 18 puvanla lçel birinci, 
8 puvanla Burdur ikinci, 8 pu· 
v nla Hatay üçlincli, 4 puvanln 
Konya dördüncilolmuştur. 

- tnrriltere emrinde bir :;.> 

ltalyan idam edildi 
Roma, 7 ( A.A.) - Şubat ayı 

zarfında ccnubt !talyadn esir e. 
dilen 1ngiliz paraşütçüleri ara· 
aında Fortunato Picehi isminde 
~;r 1tnlynnın dn bulunduğu sa· 
bit olmuştur. Picehl ltalyan harp 
divanı tarafından cumartesi gU. 
nü idama mahkftm edilmiş -e 
hUktlm dUn sahalı infaz edilmiş· 
tir. 

Bir İngiliz muharririnin 
konferansı 

Geriye bakıyoruz.. O ağustos 
1936 tarihindeyiz.. Moskovada 
bilfthara r,endikal~r merkezi olan 
asiller klübünün büyük salonun
da celse açılıyor .. Meşhur Mo • 
kova muhnkcmcleri başl2mıetır. 

r.mtnunn Hl\lk lndm: Salon bir mahkeme haline ao. 
il N.ıaan 1941 çaf§amba aı~mı kulmuş. y.;ni in§a eclilmirı olan 

şaat t:?O.•u> de loglltz pi.ye• muhar - ı maznun mevkilerinde on Uc;; kişi 
rlrlerlndcn Perek I'atmodre tarAnatmıdnn 1 oturuyor. Bunların bilhassn ikisi 
(İnglllr dramı ve mo em g o -
Sakıımı tıyatrosuı mevzulu bir konte· biltün dünyaca m . hur olan kim· 
ranı verııecek ve kllnferaruı lr!an Ko. seler. Birinin ismi Zinovizev, di· 
nur tanünıllan tUrkçoyo ocvrtıecek - ğeri!lin ismi ise I\:omenev ... !hti
tlr. K•mfcrans1 n1Utcal.ip Uımııil ~u- lal seneleriııcle bunların biri Pet
bcmlz Klcnıansonun <Saadet Perde· rogradm diğeri de Moskovnmn 
l!i) plyca!nJ temen edecektir. ' ~ • 

Nuınaratı glri§ kartıannm bUro • hakimi idiler. Hatta daha bırkaç 
m~n aımması rica olunur. sene evvel bu iki mUhlm Şl.h'"i • 

Mühim bir konser 
Prote:;ör Doktor Fahrcttln Kerim, 

bu ııkr«ım e:ıııt alt.Jdn o. H. P. EmJ· 
n6nll nahiye merkezinde siyaııt ve çok 
1Dayan1 dikkat bir kont rans verecek. 
tl1'. 

Nnhlyc merkezi Ankara CTı.ddesln.. 

de vlllıyet konağı bahçesindeki caml 
karşısınclaôır. 

Herkes geiciJillr. 

Y eıilo.y gençlik 
;uhesinin içtimaı 

yet Stalinle bir t:riomiva teşkil 

etmekteydi. 
Lenin Sovyet Rusyayı bu Uc e· 

le bırakm~tı. Arkadaşları Evdo· 
kinıov, Baksev ve Ivan Sc.minov 
Sovyetler Birliğinde diğerleri 

kadar tanınmış kimseler değil. 

Halbuki bunlardan Scmirov bü • 
tlin Sibiryayı Bolşevikle§tirmi§ .. 

Bu on üc: maznunım k:ıroısın
da bir tek adam bulunuyor. Bu 
adtlmrn yüksek bir alnı var. Saç. 

kil· ları hafifçe d8kUlmUş .. Uzun oo· 
yı.1 ile hakim bir vaziyet alryo-. 
Gözlüklerinin camı arkasmdan 
bakan mavi gözleri çok kuvv tli. 
insanı derhal tesiri altın 'la bmt· 
kıyor. lşte bu ad~ 1\1oskova a
dalet divanı müddeiumumisi An· 
dt'C Lanımicç Viçinskidir. 

y ll:ıy ~nı:llk ube81 ummnJ 
tlpltAtndc": 

Konseı ve temsilli, a~·ıık umumt ll· 
çUnc•ı toplantımız, 12ı•ıon cumarte· 
al gllnll sıııı.t H d Emlı nU Hnlke • 
vlnde yapılacaktır. !.Iuhtere.m azamı.. 
tın dovetJyelertnl her gün saat 14 Ue 
17 80 ftraımıda, Slrlrecl, Şnhlnpqa o
te{ı uraaında 61.No. ıu cemiyet bina· 
•mdan 11ıınalarmı dllcrim. 

Viçinski karnısmda bir kere 
·daha hepsi suçlarını itiraf edi • 
yorlar. 

Hayır, hepsi drğil, içlerinden 
bir tanesi 'itirafa yan.,~mıyor. 
Bu Bukharindir. Aynğa kalkı - · 
yor ve kır.ık scsile konuşmağa 
ba§lıy~r. inkar ediyor, Sovyd ga 
ye.sine ihanet ettiğini kabul et -
miyor, reddediyor.. Hakimler 
Bukharini dinliyorlar, O tam bir 
cntellektüel gibi konueu}or ve di 
yor ki: 

- Biz, maruz l•~ldığımı7. de. 
jeneresan neticesinde pretoriycn 
faşizmaya doğru siiriiklendik. 
Diğer maı;nunlnr ncf eslerini 

tutarak Bukharini dinliyorlar. 
Mahkeme salonuna raptolunan 
bir hat va ıtasile de Stalin da · 
vayı takip ediyor. Acaba bUtlln 
ithamlar bu ihtirarın ycknasak 
bir ses ve soğukkanlılıkla söyle
diği bu sözlerin altmda eulip kn· 
lacak mı? 

Ha.yır, çilnkü, o zamana kndaı 

BD AKŞAM ·:·:· Mevsimin fevkalade 'filmi filmciliğimizin son • • 

UMER 

susmuş ve dinlemiş o1:ın Vic:ins. 
ki kalkıyor ve çözülüyor artık. 

Evvela uzun boyu ve kuvvetli 
sesi ile salona hakim oluyor. Buk 
barinin sözünü kesiyor, kuvvetli 
nazarlarını ihtiyar nazariyccinın 
miyop gözlerine dikiyor ve kuv· 
vetli sözlerile Bukhar!n1n delil • 
lerini sıfıra indiriyor. Sualler 
sonıyo::-, kati ce\·aplar istiyor. 
Hadıı:!derle ~rlal< sözleri &ön • 
dliriiyor. Bukhnriıı ~ihnyt.t al . 
modan iri ve soğ'Jk terler dam · 
Jıyrrak yerme otumy.Jr. 

- Eve•, diyor. Evet b~n hak
sızım. 

Böylece Vırinrkı hem <~:ıvaYJ 
l.. • ,;.. 

kazanıyor, h"m de mev;rnnı sa, 
Iamlaştmyor. 

ÇARLIK DEl'RlNDE 

VIÇ/NSKI 

Geçen Umumi Harpten evvel 
Viçinski, Petersburg b~rosuna 
kayıtlı bir avukattı. Hukuk talı. 
silmi fcvkaliı.de itina ile yapmı§ 
olduğundan kuV\'etli bulunuyor· 
du. Gerek medeni knnun gerek
se hukuk ve ceza kanunları hak 
kını.la bılgiJİ mükemmeldi. 

Prenses Uktomisl:inin bir a k 
buhranı neticse!nde işlemış ol • 
duğu cinayette, Prensesin müda. 
fal.asını uzcrine almış ve bu da • 

va da vardığı parlak muz .... 
riyet ile şöhret bulmuştu. Halk 
arasında yetışmişti ama. yavaş 
yavaş büyük roflyetcde me\ ki k:-
1..anm.:ı.~a başlıyordu. 

1917 senesine kadar siyo.setle 
uğrnşı,1~1rtan dairııa çekinJi. E · 
sasen Çarlık Rusya uımanmd 

bır münevverin sıyascte heves l :~lfıvıccık Pa 
TAKS.M: . ESER: SERMSD MUHTAR 

1 :·:.:·: YILDIZLAR: SAIT. HALiDE. YAŞAR - TALAT· VEDAT-sUıemalarında birden 

ve 

REFiK KEMAL Prodüksiyon: HALiL KAMiL film STÜDYOSU 

· gô~terıpesi orıjinalite olar~k '<a. 
bul ediliyordu. A ıl \'1çinsldmn 
b:ıktığı Pc.l0ryalı şt\•esındcn ku. 
tulmaktı. Çur.kü mUekülpeset 
Rm, Viçinı;kinin Polonyolı şive 

Biletlerinizi evvelden aldırmanızı rica ederiz. 
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Irtilfü ba ladır· ı sıralarda Vi -
çmski de Peçekhonovun sosya -

J 

llst gnıpuna dahil oldu. Eu pnr. 
ti diğerleri yanmdn pek sçmük 
kQlıyordu. Nitekim Viçins ·i de 
1919 da bu gruptan ayrılarak 

komünist partisine girdi. Gaye · 
si partinin hatipleri arasınd-ı yer 
almaktı. Fakat h yeti hukime 
karşısında bıle mm~fak olamı

yan Polonyalı ~ivesi hnlk tnrnfın 
dan hiç sevilmedı. 1-Inttii. P tro
gradda Siniselli ı:ı"ıkindc yapılan 
bUyük bir toplantıda milşkül \a. 
ziyete dUştU. 

Bundan sonra Viçinski bekle • 
di. Kendini hukuk ilmine hıı. ret
ti. Sovyet ihtilalinin büyük hu -
lmkçulara da muhtaç olduğunu 

düşünüyordu. lkinci, hatta üçün 
cü pliı.nıda kalarak çahşU. Dur • 
madan gece gündüz çahru. Bir 
yandan çalıı:;ıyor, diğer taraftan 
da Lenin, ~ki, Stalin gibi 
kuvvetli şahrnlara yaklaşıyordu. 
Ve nihayet bird~nbirc bu sonük 
vaziyetinden çıktı ve M . kova 
adalet dıvanmın müthi§ mUddei· 
umumisi oldu. 

Demin yuk~rıda bahsettığimiz 
büyük davalar Viçinskinin par
lamasına ve Sovvet şeflerinin mı. 
zan dikkatini ce'betmesine Idifi 
geldi. 

BugUn de Andre Lo':1~(.'.? 
Viçinskinin hayatında tiçuncu 
bir ~afha b~lamı~ bulunuyor. 

Bu yeni vazifesinde Viçinski· 
nin rolil ne ol~"aktır? Bu ht•sus. 
ta ş;md:lik kimse bir şey sbyli · 
vemez,. Anca}\ muhakkak ol:ın 
bir şey varan 0 da Vicinskinin 
Slaline fevkalade bağlı olduğu -

dur. 

Sovyct Susy~a her şey yn. <.:e 
hal olur veyn pek geç tahakkuk 
eder. 

Sovyet diplomasisinin id~re • 
sınje Stnlinm itimatla t~riki me 
sınl t>tW?i Vic:in.C\ldnin tali vıldız· 
.. trru, ı a~ a tt.•ır ~rl'~mıun &i 
hiç akla uzak gelmiyen bir iliti 
maldır. 



FRA rsız~A C29) I 
(Her hnkkı HaJxo.r gareteehıe aJdff,) 

C O T. o l\I R A 

P. lt!Crimec 

XA'YIV 

1. - llons, ılit-:.-lle en e lf'
ant, ne parlon-; plu de ces \i 

laine chosrs-liı: elle me font mal 

iı la tek et d'allleurs il est l>lcn 
'tJ 

t.arcl. Yon" ne m'en , ·oule;r.1 pa-.? 

llon,.olr, a l'anglaisc. Et elle hıi 
tf'ndif la mcılıı. 

2. Orso la ıırf'ssn d'ıın alr ltl'ft\"f' 

ot ııenetre. 

- Madcmolselle, fJit•il, S&\"CZ

'ous qu'il y a des moment~ ou 
J'imtinet du (18~ s se re\'Cllle en 

moi. Qoelqııefols, lor.;que jo &<>n~e 

a mon ııe,re,... alors d'affrcuscs 
id&s m'obsedcnt. Grice İl voos, 
j'cn ı;;uls l jamals Mlhcre. Merci, 

nM!Nl! 

3. ıı a.llalt pooNıuh-re; mal" 
nıiss Lydla fit tomber unc eutıler 
a thl', et le hnılt rhf'llla le ooltı

nel. 
- Delin Rl'bbla, d(•main a clnq 

heareı;; en <>hass<' ! • oycz f'Xad. 

- Oui, moıı colonrl. 

4. J..e lendcmaln. an peu a\·a-.t 
h.• retour d<'s eha scurs, miM Ne
'il, re,·enant d'une promcnadc au 
bord de il' mer, rcgagnalt l'aubcr· 

~c a\eç sa f.cmm~ de C'hamhn-,, 
lorsqy'çlle rrmnnıua an<' jeune 
fl"'llınıe \ etıw el(• noir, montee ~tır 

.ın clw,·al ık ıtetlte taillc, mah ,,... 

~oureııx, qul entnıit dans la ,;ııf'. 

5. J'.:lle etait "'uhic> ıl'une t'SpCce 

de ı•a~Nan, a che\'ftl aussi, en 
n.steı de drap bnın trouec aux 

<>oudcs, unc> gourde en bandouli
erc,1 un .,ı,..tolc>t ııendant~ a ı .. 
N!inturf' ; a la mnlıı, rın fusll, dont 
la crossc r('po.;nlt d:ıns unc poche 
de cuir ntt!U.'h~c> 8 l'arç.on de la 

!!elle: bref, Pn coshııne complc>t 

de brlgand ıle ınelodrame ou de 

boar~f'Oİs ('()rsf' f'n \'O~'aJ?;f'. 

KOT. OM B A 

P. Mhimee 

XX\'T\' 

ı. Lydia ayağa kalkarak d r . 
vam etti: 

- Haydi artık bu çirkin şeyle

den bahsetmiyclim, başımı ağnb· 
yor; hem vakit de pek geç. Bana 

darılmıyorsanız değil mi? 
. 1 

1ngıhz ulwmncn sl7.e hayırlı ge .. 
celer dilerim. Ve elini uzattı. 

2. Orso bu eli ağır ve müteessir 
bir tavırla stktı: 

- Bayan, dedi, bende memle
ket sevkitabiisinin uyandığı anlar 
bulunduğunu biliyorsunuz. Bazan 
zavallr babnmı dü5UnUyorum, o va
kit ko-rkunç fikirler beni boğuyor. 
LütfunıWa bunlardan ebediyyen 
kurtuldum. t.eı,ekkür ederim. 

S. 0r'80 devam edecekti, fakat 
mis Lydia bir çay kaşığını yere 
dü~irdU ve gürültü alba), uyan. 
dll'dı : 

Della Rebbia, av yann 

beı:ıte ! Sözünüzde durunuz. 

- Hay hay, albayım. 

4. ~rtesi günü avcıların dönU

şUnden biraz önce, mis Nevit deniz 
kıyııımdaki blr gezintiden dönerek 
oda hizmetçisi ile birlikte otele 
girdiği sırada ufo..ktefek, fakat 

kuvvetli bir nta binmiş, şehre gir .. 

mekte olan siyah elbiseli bir k~ 
dm gördü. 

5. Arkasından gene ata binmiş, 
koyu renkli bir kumaştan. dirsek

leri delikli bir esvap giymiş, omu. 
zuna matrası, kemerine bir taban
ca a.sıh bir köylü geliyordu; elin
de, dipçiği eğerin kuburluğuna 

bağlı meşin bir kese içinde duran 

bir tüfek }'.ardı; ktsacası, tam bir 
melodram haydudu veya yolculuk 

eden Korsilcıtlt bir köylü giyinişi. 

6. l.a bcauli· rt•marquablc de la 6. Evvela kadının göz alıcı gü-

femme attlrn d'ahonl l'ııttf'ntion zelliğj mis Nevil'in dikkatini çek-
M mlss • e\11. ti. 

7. Elle panıis,..ait a\olr une 7. Yirmi yaşmda kadar görünil-
villıgtaine d'annees. yordu. 

8. 1';11(' etalt grandc, blant"Jtc, 

le8 yeux blco fonci:, la boucl- • 
rot11e, ı~ df'nts t"omme d~ l'fnıall. 

9. llarıs son ı--xıırt•sslon oa Usa.it 

a Ja '°'" l'orguell, l'inquiet ude et 
la t rlstcs;;e, 

8. Uzun boylu, beyaz tenli idi, 
gözleri koyu mavi, dudakları pem
be, dişleri mine beyazhğındaydı. 

9. Çehresinde ayni zamanda gtı• 
rur, huzursuzluk ve hüzün okunu

~ordu. 

(1) En ' 'ouloir u · birin" kızmak, kin bağlamak. C2) la veste : 
a. ceket ; b. b!ı t'CVI es vap, elbi!>e. Burada bu son mana kastediliyor. 
(8) Porter le fusi: er. bandoulinc: tUfeği kayışından omuza takmak, 
"!!mak. ( .ı) Pendaııt : a. (js.m) kılıç ask'51, tüfek kayışı: b, (sıfat) a
sılı, mı;nllfık, halledilmem1ş ; (. (edat) zamanmda, esnasmda. 

A N A L t Z ve T E O R 1 

r. A!lllğıdaki tabirlerin mütera- d. !ıruneruatement le matelot 
ıllflerinl mPttndorı anyara.k buh•. entonna un cantique a la Vierge. 

nın:: 

a. ı·n cheval grand comme un 

ronE'~. 

h. Elle pouvnit avoir vlngt ans . 
c. En mer on eprouve des C. 

mofion!! si on a un P"U de poesiC' 
dans le Ca:Ul', 

c. Je ne suis pas moins desircuıc 
quc> l"ouıı de savoir. 

f. Selon moi ce n'est pas he. 
roique de tuer une femme. 

~. Je ne reprochc a penıonne de 

DC pas a'etre venge. 1 

H 'J; SER - AQam poı;t n•"' 

Asırlardanberi tahak - sma taraftar olanlarla bu fikre 
muhalif bulunanlar arasında oo· 

kuk edemiyen bir pro;e zan ciddi mücadeleler de cereyan 
etmiştir. 

Atlas 
Okyanosunu 

Ak denize 

IIRANSIZ SUVEYŞI 

Eski bir hatıraya dönelim: 

• 0 ~: ! ."'. : \ N - 1041 

FRA~SA 

birleştirecek 

Panama kanalının açılması 

mevzubahs olduğu günlerde o 
za.ma.n "Nevyork Herald'' gaw • 
tesi direktörü bulunan Garlon 
Bene gidip Fransız mümessilini 
bulmuş ve ona : 

İS PANYA 

olan 

iki deniz 
kanalı 

Harpten mağlüp çıkan ve şim· 

di müthiş iaşe mrluğu çekmek. 
te olan 1''ransada son günlerde 
yeni bir fikir bortıamı§tır. Fran 
Bızlar asırlardanberi bir kere da 
ha Atlantik Okyanusu ile Akde
nizi birleştirrneği düşünmekte • 
dirler. 

Birçok memleketlerin dewz bu 
dutlan devamlıdır. Yani o mem· 
lekete ait gemiler deniz hudutla
nnın bir başından diğer başına 

gitmek için bir ecnebi memleket 
sahillerini aşmak mecburiyetin · 
de kalmazlar. Halbuki buna mu
k&bil bazı memleketlerde biribi . 
rinden tamamen ayn iki cephe 
üzerinde sahile maliktirler. Me· 
sela Birleşik Amreika, Fransa 
ve Almanya bu vaziyettedir. Ta
bii bu coğrafi vaziyetin mahzur· 
ları bulunduğundan yukanda 
saydığımız memleektlerin bazı -
ları sun'i sahil, yani kanallar va. 
sıtasile sahillerini devamlı bir ha 
le sokabilmi§]erdir. Yalımca 

Fransa bunu yapamamış oldu 
ğundan bugün Atlantik sahi~ 
rinden evvela Havrdan veyahu. 
Bord.odan kalkan bir vapur Ak· 
denime Marsilya. limanına gele -
bilmek için Portekiz ve tspan . 
yol sahillerini aşmağa, Cebelüt· 
tarık boğazından geçmeğe mec -
bur kalmaktadır. 

Amerikalıların Panama ve Al· 
manlann Kici kanallan meseleyi 
halletmiş, fakat Fransa asırlar
danberi iki denizi birleştirmek 

imkanını bulamamıştır. Fransa. 
da Akdenizle Atlantik Okyanu · 
sunu birleştirmek fikri yeni bir 
şey değıldir. 1972 senesindcnbe-• 
ri bu mesele hemen her gUn ta·· 
ze bir mevzu gibi orta.ya atıl -
mış ve derin münakaşalara yol 
açmıştı. Böyle bir ka.nal açılma. 

(Bu ,;Utunda okuyucularmuzın ga. 
~>U>cnlz yanındaki kuponla blrllkt.f' 
gönderect-klerı 

E\'L .. ;l\~lt; 'fEKLlFLEIU, iŞ AKA 
,\IA, iŞ \ "EKME, ALIM, SATL\I 
gibi lwu rı ıuatılyell haiz olı11ı1yan kfı. 

çü.< lllinları para11ız neerolunuz~) 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 22. boy 164, balık etinde. sarı 
saçlı t:lyah gözlU kumral tenli, biraz 
kema:ı çalar, ellşl dikiş bilen mazisi 
temiz bir kız yUksok tahsil görmüş 

en a z 100 lira man&ıll, esmer, 170 bo
yundan yukcın blr bayla evlenmek Is. 
temektedlr. (İstifhamı remzine mU
racaat. 

• YaJ 2G, boy 163, kilo 63, lise mi.'. 
zunu, henUz huynta atılmamış ltimsi.'. 
si bulunmıyıın, Aıındolulu •iyi bir a
ile çocuğu , mali vıızlyeU lyl, yaşı 3:1 
1 geçmemiş ılul veya kız 160 tan aşağı 
boylu iyi hh aile kızlylc evlenmek is
temektedir. Tip mevzuubahs değildir. 
16tiyenıcrin t l< ... E . 2369) remzine mU-
racaatıarı. 

• AÇIK KONUŞMA: 
( 1. 9 • (A.N .E. 182) ve (N.T. 78) 

remlzlcrinc: tıa.nıarmızm ncşredllebll 

mest ıçın sarih adresleriniz Ui.zımdır. 

- Bu kanalı (Panama kanalı · 

ru) yapmanıza imkan yôldur. 
Böyle çıkmaz ölU işlere pa.raruzı 
yatıra.cağmıza memleketinizde 
iki deniz kanalı (Akdenizi Atlan 
tiğe birleştiren kanalı) açmağa 

bakın.. Böyle hareket ettiğiniz 

takdirde ben de size iki yüz mil
yon tahsisat bulurum. Geri ka . 
lan parayı bulmanı1.a da elimden 
gelen yardımı yaparım. 

Demişti.. Fakat buna rağmen 
Panama kanalı üzerindeki faali · 
yet ilerlemiş ve kanal açılmıştı. 
Panama kanalının açılması için 
sekiz yüz bin hissedar bir buçuk 
milyar altm frank vermişlerdir. 

Fransada Atlantik Okyanusu 
ile Akdenizi birleştirecek olan 
kanal için de aynı miktar para
ya lüzum vardı. O tarihlerde bü· 
tün dünya gazeteleri bu teşebbü 
SU alkışlıyorlardı. Hemen bütün 
gazeteler bu kanalın Fransa için 
büyük bir gelir ve iktısadi ehem 
miyeti haiz olduğunu tebarüz 
ettiriyorlQ.rdı. Hatta bir Leh ge. 
zctesi bu kanalın bir Fransız Sü. 
veyşi olacağını da yazıyordu. 

Bu kanalın açılması hakikat o· 
lur5a bunun hakikaten ehemmi -
yeti büyük olacaktır. Dü~ünün 

bir kere Bordodan kalkıp Akde· 
niz sahilinde Norbana gide~k 

olan bir gemi yolda Agen, Tulı.z 
Kostelnodari ve Korka.sondan 
gec.;eceklerdir. 

Atlantik Okyan.usunu Akdcni· 
ı.e birleştirmek fikri bugföıkü 
düşünüşlerin mahsulü değildır. 

Bundan asırlarca evvel Şar!n'a . 
ny bunu düşünmü.cı, birinci Fran 
suva meselenin mümkün olup o 
lamıyacağmı iki komisere tetkik 
ettirmiş ve ~ papas Sisteron 
ile Birinci Fransuva Atl~ntiği 

Akdcnize birleştirecek olan bir 
kanalm inşasını tavsiye etmiş -
lerdi. 

Fakat bu plarun tahakkukuna 
mani olan haller çoktu, bu sebep 
le iki denizi birlcştire<!ek olan !:a 
nalın açılması meselesi geri kal· 
dt. 

9 uncu Şarl bu projeye yeni -
den rağbet gösterdi ve Drdüncü 

c;:alışmllya tallblın. Adres Topkap• 
Arpaemlni yokuşu sata köşkU No. 23 
Bayan Peruz'a mUracaat 

* Evvelce bir flrkctte ve pıyangu 
gtşelcnnde çalışan tecrUbell bır genç 
ilazıhar.clerde iş aramaktadır. Arzu 
edenler Beyoğlu Ağahamam 64 ııunıa. 
ra btı1ncf katta (J.P.) ye müracaat ~ 
debil:.rler. 

• Llsenln 10 uncu sını!ına devam e. 
diyorum Oğlcden aoııra boş kalan 3-4 
saatlnıde çalışmak istiyorum. 9 ııen~ 

romence tahslllm vardır ve romcnce. 
yi c;:ok iyi bil!yonım. Romence der• 
\"erebllinm. ,. JA.kalı mUesseaelerde ça. 
lışablllr ve aynı zamanda tercllman. 
ın· ta y11pablllrim ... lstlyenler gazete. 
sinde (N - 107. Ziya) remzine mek. 
tup: mUrocaat cdebfl!rler. 

Aldırınız 
Aıtaı{ıda rumuzları yaı.ılı olan ~ 

kuyucııJaruwuıı namlanna ıt•len 

mcl<tuplan ldıuebant-mlzden hergliıı 

Hanri meseleyi mahaUen tetk~ 
ettirdi. 

nk proje 1598 senesinde, ikin. 
cisi 1633 de, üçüncü proje de 
1650 senesinde yapıldı. 

1871 harbinden 90ll!'3. FranBa: 
da iki denizi birleştirecek olan 
kanalı açmak fikrini ileriye si~ • 
renler ticari olmaktan ziyade 
milli sebepler ileriye 9Urmektey· 
diler. Halbuki Atlantik Okyanu
sunu Akdenizle birle§tireoek o • 
lan kanal büyilk bir ticaret Yolu 
olacağı gibi, Hindistana giden 
kısa deniz yolunun en millıim a· 
nahtarlanndan biri olan ft ln -
gilizler tarafından klllkanç1*la 
muhafa7.a edilen CettlUttanla da 
baltalayacaktı. 

1871 harbinden sonra yapılan 
proje reddedilmiş ve buD<lan son· 
ra iki deniz kanalı meaeleei 1:.!r 
dereceye kadar unutuıinuştu. Fa
kat 1914 • 1918 haıbi 8D"alann' 
da bu kanalm mevcudiyeti bil -
yük bir ihtiyaç olarak himedil -
miş ve o zamana kadar ill§Cl e -
dilmemiş olmasına nadim olwı· 

muştu. 

1914 • 1918 had>inden eonra 
kanalın Daves plim muıeibmce a
çılması mevzubaba oldu, fakat' 
bu plan tatbik olunamadığmdan 
mesele yine sürUncemede kaldı. 

Bundan sonra 1928 seneeinde bir 
komisyon vaziyeti tetkik& bn.r 
verdi. Fakat.az aonn. bir naıann 
teklifi ile ~esaiye nihayet veril· 
di. • • 

l(ANA.L BUGÜN MBV<JUT 
OLSAYDI 

Fran..c;a bugün iqe mötktil6tı 
içindedir. Akdeni% linıanlannda 
ki gemiler Atlantiğe açılmak ım
kfinını bulamamakta, Cebeltitta. 
rıkta İngilizler tarafından tutul
maktadırlar. ÇilnkU Afrika aa · 
hillerinden kalkan ve Frameya 
giden her \'apur Tngiliz abluka
sını aşmak mecburiyetindedir. 
H~lbuki hiçbir geminin C.eıbelUt: 
tank boğazından ka«:rruunna im. 
kiı.n ve ihtimal yoktur. 

Sonra bu kanal harpten sonra 
çok büyük işler yapabilecek va -
ziyettedir. Harpten som-;. dünya 
ya kuvvetle hakim olmak emeli
ni taşıyanlar Avrupa kıtumda 
yaşıyan milletleri serbest bıra · 
kacaklat;- ve ölUmle karşılaştık • 
ları h~lde hayatta kalanlar bü
yük iı:ıler yapmağa. misli göriil
memiş ticaret faaliyeti gösterme· 
ğe başhyacaklardır., " 

işte ooyle bir zamanda Atla~. 
tik Okyanusunu Akdeni1ıe bağ • 
lamak suretile kma bir deniz yo
l u teın;n ed~ olan kanal mu . 
hakkak ki, çok büyük İ§ yapa -
caktır. Bu kanal açıldığı takdir
de gemilerin seyir meea.feleri 
muazzam bir mikyuta azalacak 
tır. Bu kanal yapıldıktan 80nra 
Manş denizinden Portsa.ide gi . 
den bir gemi eskiye namran 1349 
kilometre da.ha az yoJ katAdecek-
. ' 
tır. 

MılLYARLARCA KAZANÇ 

Mbfthtan oğleye kadar veya Mat 17 Aca.ha böyle muazuım bir :~a.-
Mıı ı-onra :ıldırmolan rica olunur. nal kaça malolur ve getireeeği 

lH.B.U) (M,A. 102) (A.D. 1221 ka dık nedir? Hi,. .nw.1.eaiz bu 
(Bulmuş sc::ı (Kanat) (Glllçlnı ~ . . . ~ 'JP'&F-• •••• 
<S.F.S. 22l (Ciddi) (AYle 3) (Sporı şekılde mühım bir ite ~hr-
lF.Y. SS) fK.1.Ş, MET) (Bunmaz> 1 ken yapılacak olan heeap buılur. 
' :O.'.'i-~ ı (R.F. 18) (M. 22) (KUçllk) 1939 seneeinde M'IÖ!IJ'Ö Pi,er 
(Hava 14) (lmnall M.E,C.A.) Mllben. Talans iam.inde bir nın+•-

/ ş arayanlar: dis P.S. o.ı (Past.ruıe) (G. Fulya 2) 1 masraflann 18 ile 19 mn,.-
. (Acaba kim) (Valde ban) <A.E.S.31) frank arasında oJe.calmı bh11"m 

* ıı:: ll<'ne doktor klınlğln<l~ çatıştım ıHş. t, 52) ["D.SO,. "Sadık .. 'Evci • • .a. __ ._ 

iğne yapmasını bnlrlm. Şlmdl bo. mcnt,. "Diken,. "İyi kaJb,. remlzleri- 1 etmıştı. Bu mUtaha.• .aanauıı 
§Um. Doktor, ve;,a diKl JrJlnlgtnde 1 ne gelen mektuplar mabtwı Mil ı ·an. ---- pnjn' t ta&miat 4 

duğu için bu büyük rakamın ha.. 
sıl edeceği tesiri şu sözleı-Ne 

bertaraf etmeje bakmışu: 
- Evet ibu miktar fazladır, 

daha doğrusu büyük bir rakam-
dır. Kanal pahalıya maJolacaktır. 
Fakat .boyuna klrlı hem de çok 
karlı bir iştir. Cebelüttank bo. 
ğazı dünya geçitlerinin en çOk: 
iş yapan yeridK-. Yapılan reemt 
istatistildere göre her sene Oe. 
belüttarık boğazından yirmi bin 
gmıi geçmektedir. Şimali A vnı.. 
pa limanlarile Akdeniz aN.Sında· 
ki ticaret yekunu senevi yetmiş 
bin milyon tondur. 

Filhakika bugün bu gemilerin 
kanaldan geçeceğini ve Cebelüt. 
tankın söneceğini düşönmek bi_ 
raz fazfa hayal olur. Fakat her 
halde ticaret gemilerinin dörtte 
ilc:UOOn kanal yolunu tercih ede
cekleri kaıbul olunaıbilir. ÇUnkii 
kanal yolu va.satı bir h~ 
1500 kilometre daha kısa.dır. 

Saatte 12 mil l!liir'atle seyredıeıo 
bir gemi içjn zamand&n 50 - 60 
saat kazanç vardır. Bu hesaplar 
görıönünde tutularak yapılan bir 
tahmine göre Atlantik o~ 
sunu, Akc:lenme birleştiren kana
lm senede vasaü olarak bil mil. 
yar dört yüz milyon ile bir mil
yar yedi yüz milyon arasında 

kaanç Umin edeceği netice.ine 
varılır. 
Diğer t&r6ftan yüzbin işsiz bu 

kanal• açllmamnda. istihdini 0-

. lunacKlaırdır, 00 beş viliyet 
iktmadl inkıl&bm bu mükemmel 
~le ali.kadar olacak, 
P'ranlamıl askeri ve siyasi em. 
niyet lliatemi daha mükemmel 
bir hal alacaktır. . . 

tsrlKBALDEKl VAZIYET' 
NE OLACAK? 

Ri§liyö vasiyetnamesine ş.ı 

cümleyi yamuşt.ı: "Deniz olma
dıkça ne sulhten istifade edile. 
bilinir. ne de harbe ntukavemet 
olunur ... Fransanın ya.km mazi
deki vaziyeti gözönüne gelince 
Rişliyö'nü:n li.ı söUerinde ne ka· 
d~ haklı olduğu görülüyor. Bu 
kanal açılmış olsaydı FrMM 
herhalde daha başka şekilde 'biT' 
mukavemet gösterebilirdi. 

Bu büyük kanal Jirond körf e. 
zinde Verdon'dan b&şlayacü 
Garon nehirini takip edecek ve 
Tuluz'da bir kanal köprüsiyle 
Gnıisan'a geçecek ve Norbon'un 
cenubuna kadar devam edecek. 

Bu kanalın vasati genişliği 
ı 20 metre olaeaktır. Kanal bazı 
mmtakalarda 160 metreye ka
dar ~iyecektir. Kanalın de
rinliği i3 - 14 metre olabileçek
Ur. Normandi transatlantiğinin 
9U la!ıMni 11 metredir. 

Av.rupa. kıtasında kanal a~ma. 
siyaseti ilerlooiği takdirde istik~ 
balde bir <:Ok yeniliklere şahit 
ol~ şüphe yoktur. Diğer 
taraftan şimali şarki FraMada 
da Ron nehrinin Şimaldenizi.te 
birleştirilmesi ve Şimaldeniıftn· 
den Tuna yoliyle Karadenize 
inilmesi de proje halindedir. 
..., fMı kanalların eıçılma.sı ha.
kibıt olanMI. iati4tbalde, Bordo. 
Tuluz, Liıon, Roterdam, Buda~· 
te ve Köetence aynı su yolu U .. 
ecrinde bulunacaklardır. 

lllrillel Smrf )IMcJ ... 

Doktor 
NUTi Beller 

llılffft ....... ,, ... 

Aalıara c.dılNI Neman: '71 
Muvene 9Utleri: 16 dan 20 yr .... 
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.._iP'-'.,. _ ..... _ .. _~:..,_.,,_~"'61ı~O~ !I ı Radyo :::~uş musi-

kinin bitmesini bekliyordu. Mu· 
siki proğra.mı ve bcstekArlaria 
ne alakası vardı? O ajans ha.. 
berlerini dinlemek istiyordu; on· 
lan bekliyordu ... 

BüyOK hareketıı zabıta romanı 
-34-

Topal bir yerli onlara iki gUn 

evvel, yarımda bir kadın bulunan 
bir Avnıpe.lınm oradan geÇtiğini 
l'e lı:endJlerine Jkf gaklnln kılavuz
luk yaptığını söyledi: 

"-Ne tarafa gittiler?" 
Sualini Vari>Oro sormuştu. . 
"- Tıızcularm kullandıktan pa· 

tlkadaıı dağlara çıktılar, çok acele 
edJyorlardJ." 

•c_ Biz de acele etmek mecbu. 
tiyefindeyiz!" 

Bahşi.'.jl vermeyi unutmıyarak 

atlara atladılar ve patikanm yo
lunu tuttular. 

Se)•ahatlerinin bu kısmım çok 
Yorucu idi. Hep yokug çrkıyor -
lardi. 

1' azan: OTWEı+L BİNNS 

m~ için yeristedi. 
· Aa'a.rnltır, onlara, köy ucundaki 

bir kulilbeyi göeterdller. Hayvanla· 
ra samcınınr ancak p&r:ı mukabilin
de vel'ebileccklerini .söylediler. 

Varbora atlarına arpa yedirmek 
istiyordu. Katırlan yeni görmüş gi. 
bi sorau: 
"- Köyde bizden başka yaban. 

cılaroa mı var?" 
"- Evet! Allah be!Alarmı ver

sin. Evliya mezarındaki arpayı ka
tırlarına yedirdiler. Herifin yanın. 
da bfr de ka.dm vnr!" 

Varboro yerlinin hiddetine işti.. 

:ak etti: 
"- Çok bUyilk günah f lemi.5· 

ler." 
Arazi dağlık ve çok kayalrkı. Johnnson l:iaşrna çorap örmüştü. 
İki kere uçunmıa yuvarlanmak Koyün yer111erl çok mutnassıp in-

tehlikesine maruz kaldılar. sanlardı ve evllya mezarına konan 
İki gün sonra uzaktan bir köy arpaya el sürmek haramdı. 

göründll. Varboro köyü BUyUk Adam devam etti: 
~ha Jaka gdsterdl: "- :r-aıııannda iki yerli vardı. 

'•- Beliti orada ... " Fakat ikisi de cezalar.hı hayatları 
''- Zannetmem binbR.§llll. Ba~- ile ödediler." 

lta yerde olacak bunlar... .Sonra Varboro geçenleri tahmin edebil. 
dikkat etmeliyiz, dağ başnıda ge. di. Johan&enin kılavuzlan, köy el 
Cclerl müthiş ayaz olur... Burada varındaki mezar:lrkta, arpaları ka· 
lronaırıamamalıyız. Sililılarmıızr trrlara yedirmişlerdi. Herifler, mu
her an hazır bulunduralım." kaddes arl)aya el sUrdlikler! ıçin öl. 

YlrmJ dakika sonra köyün kena- dUrülıpU§ olaşcklarclı. 
l'tııa gelmişlerdi. Sıra Johansene gelm.lştl. 

lier ibün:ıle karı;ıı ihtiyatlı dav- Varboro istifini bozmadan hid • 
!'anıyorlardı. detle bnğırdı: 

I\füzik çalarken son ayrılış 
sahnesini hatırladı. Hristo; vat2 .. 
nının daveti ü?.erine cepheye tide 
cekti. Tayyare meydanının k~ 

prnma kadar kendisine refakat 
etmişti. Arka<laşı oradan filosu· 
na ''Z" filosuna - k;.tılarak ha
reket edecekti Kalbi, vatan aşkı 
ile çarpan cesur bir tayyare za· 
biti idi. 

Ah! Meydanın kapısı önünde
ki o sahneyi Keti hiç bir v~kit 
unntamıyacaktı. Zira ilcisi de 
karşılıklı aynı kuvv"'tle biribir:c
rini seviyorlai-dı. llhtiyat tnyya. 
reci olan Hri .. to zengin bir ::;i· 

gorta. §İrketinde iyi bir mevki 
almıştı. Aynı müessesede Keti · 
onun daktilosu olarak çalışmak
ta idi, şefinin ciddi tavrı,, sayı· 
iI sözlerinin, yakışıklı, gtizel g ; .. 
rüntişünün, bahusus sonsuz n.!· 
zaketinin kendisini .bir mı:.natıs 
gibi çektiğini hissediyordu. Bu .. 
na ınukubil Hristo da, çekingen 
uki uslu ve bazan da melankv· 
lik tabiatlı kız.cağıza hayran oı.. 
muştu. yavaş yavaş kendisi bile 
farkma varm~an kalbi konuşu
nuş ve Ketivi sevmişti. 

Ansızm harb çıkmıştı. Kimse
nin arzu etmediği, fakat birden· 
bire bütün mılleti elektrikliyen 
harb. 

Birdenbire kulübelerin birinden "- Edepsiz köpekler; gebertil· 
eıı fenerli bir k~dm bellrcli. Jak '<ilkleri iyi olmu§ ! Kadın nMıl, genç Hristo da üniformasını giyip 
fenerin aydınlığında iki katırı gör- mi?" tayyare meydanına koştu. 
dU. Ağaca bağlamn~lal'dı. •·- Hel' hangi bir erkeği tatmin Sigorta §irketinin haliın ve 

Va oronun kulağına eğilerek fı- edecek bir derecede ... Esir pazarın- sulhçu şefini unutmak, gene 
'1ldadı: da çok yağlı mllşteri bulacağı mu. çetin muharebelere hazır eski 
"- Binbqmı; aradreunız katır. hakkak!" filo kumandanı olmak için bir .. 

far o bUyUk eVtn önünde." "-YabanClyı ne yapacaksmız!'' kaç saat kati gelmişti. 
.. _ Vay canına!" .. _·.::O~Ü kanlara havale edece. Keti üzülmedi, zaafa kapılma· 
le~yün seaslzllğinl bir ÇZllJt em 'ğiz!"' .. ~ ~ t. .blıı: c:e .U';.U.J\.i> L. •• di. Bil8..kia hava meydanının 

bozciu: "A.llahu ekbor, allahıı ıeJlır.-,!vcır~i; bU~~ilüyu.tı~'lıl"pefüt' 1taprsına kadar ontinla yanyaııa 
her ... " Berberl kadmlannm •erkeklere na· yürürken içinde bir gurur. bir 

J:'\k Varboroya: ısıl işkence ettiklerini biliyordu. a- iftihar uy~nıyordu. Kapmm .;. 
··- Köyde gayri taıbil bir teY'" dam devatn ettı. nünde durdular. Ellerini sıktık· 

!er geçiyor. Ezan saati olmad:ğr len vakit en hararetli ve içli ba 0
- Geri~·e a;;mneliyJm. \"a 

ide ..• Her halde müezzin ,.ıldır- kelimelerle sadakatlerini, aşk!~ ,,. .,, bancı wk kc,nu!,uyor ..• Fakir ja...'la 
"'llnıl§tır. JQharuıon fena vaziyete rmı birdaha ifade ettiler. Hristo 
"" fazla konuı'L'.UYacak." 14
14§.lnilf olacak." , 

Feneri V~rtıoro ve Jakrn y3n1n. 
b '•- Herif geberse, umurunda da bırakarak karanlıklar içine dal· 

1~e değil. Lakin kadmı kurtarırıa. 
·~" d~ .. 

"- Na.sıl kurtaracağız, bilmem BUyUk· Baba Jak gtllerck: 
~? Kulübeleri• saydım: Dokuz... "- Johanaen hapı yuttu. Ber-
ltôyde en az on lld erkek var de. berllerl çeneıdle kandrramama gün 
111,elt olur; bunlarla başa çıkama· bUrtüye gittiği güıldüt." 
~!" "- Sus!" 
h.~·- . Gecenin lı:~ranlığr• ve biraz· Bir kadm tglSlgeei bellrml§tl 
"'l'lıazlık ifimlzl kolaylaştırır. Yabancılqra l:ıalr~·urdu. Varbt>. 
b 'l'(9tebbllae gtrf§meliyiz. BUy'.lk ro atlara bakıyormuş gibi yapa. 
"'ba gidip atlan getirelim." ·-. rak feneri kiıdrriiı. 

\rarboro ve Baba Jak geriye dö Fenerin l§rğı altında kadmm pe-
~elt atlanna bindiler. Köye at ü. "'"li oldı· ·'!lnı:' cördU • 1ta1b1 sevin". 
~ .,,.. ... - , .. 

l'lndc girdiler. ten atm.fya başladı, Zira Berberi 
fı..~~I seslerini duyan bh' kadm kadmlan peçe lı:ullıınmazlardı. Et 
~a bağıra en büyük kulUbeye rafına baktı, kbıı.seler yoktu; ka. 
'llltu. dına doğru ilerledi ve ln~iizce ha.>< 
~ ltutUbeden eli lenerll iki yerli fil 6esle: 

~ lı. "- .Madam, blrlnl mi arıyoreu-
"'~ro. onlara mUllüme.nca bir nuz ?" 
!ltın verd.J ve gece konaklryabll. ( n,,.,,,.,.,..,ı 1mr) 

inliye::ek bir kımsemıyım? 

cıddileşmişti. 

- Beni dinle, Keti. dedi. Şim. 
di gidiyorum... Ama senin <ııi.

teessir olmanı istemem •. Tekrar 
geleceğime kuvvetle inanmalısın 
Ve inşall.;ı.h sağ salim dönersem, 
artık evlenmemize bir mazeret 
kalmayacaktır. 

nk defa Keti ye evlerımekten 
bahsediyordu... Keti bunu daha 
önce işitseydi sevincinden çıldı· 
rırdı: fakat o gün ancak yüzüne 
bakabildi.: 

- Sen sağ, salim gel de. (. 
tesi kol~y. 
Başka bir arzum yok, Hristo .. 
At~li bir ayrılık ,.. ·esi bu 

konuşmalanna nihayet verdi. O 
uçuş sahasına dığer arkadaşları· 

nın vanına koştu; kumandanın 

kısa direktiflerini dinledikten 
sonra tayyaresine bindi. 

ll~irE~ 
Mağrur kaniıtlar 
}{ısa bir sessizliği mUteakıp 

oniki motörün vahşı, korkunç 
gürültüsü.. Tayyareler biribirini 
takip ederek §eref semalarına 
yilkseldiler. 

Keti caddenin keT'annda, par
maklıkların gerisinde gözlerini 
gökten ayırn.mıyordu. Bir aralık 
sevgilisinin tayyaresini, hatta 
bizzat Hristoyu da far keder eibi 
oldu. Biraz sonra kartallı!r siyah 
bir leke haline gelmiş ve nihayet 
ufukta gözden kaybolmuştu .. 

Şimdi radyodan '1.jans haberle· 
rini bekJiyor. Resmi tebliğden 

Cephe. İleride grammos dağ. 
ları, solda Smolika. Gök kurşuni 
ağır bulutlarl'1t örtillü. Uzaktan 
Monotor top sesleri geliyor. Kar
şıda ufkun nihayetinde tvaı. ve 
Morava'da son derel!e f:!drletli, 
çetin -o-e tarihi bir l'!'t•harebe 
olmaktadır. Herkes oiliyor J·j · 
milletin mukadderatı oradıı taay 
yün edecek. Nih;.yet b.UyUk müj
de yetişiyor: Görice diiştü! .. Te· 
pelerde, ovalarda hep bu ses a.: • 
sediyor,. Arnavutluk dağlarının 
rüz~an bunu tekrar e<lrı ek dur
madan esiyor. Kazandık' 

sonra cephe haberleri: Hücum. Keti, cephede sıhhiye ~kı. 
lar, bombardımanlar, hava harb Jıi.tına intisap etmiştir. Düıjma· 
leri bildiriliyor. Bütlln bunları nın terkettiği köylere girip yara. 
dikkat ve heyecanla dinledi. :..un hlan kurtarm~kla meşgul olu· 
harekata sevgillsinin de i§tiı-,k yorlar. Tek tilk dUşmamn mUn. 
ettiğine emin olarak içir.de bir feriden yakalayab;' • · -· esırler 
merak, bir sıkıntı hissediyor... yolda yaralı bulunuyor. 
Neden acaba? Bunu kendisi le Sıhh;yc teşkilatı bıı;,Jcn tap· 
anlıyamryor ... Kendisi de, bugUn lamak ve ilk sıhhi nıiidahaleyi 
ruhunda bu endişeyi tevlit eden yapmakla uğraşıyor. Sonra, sa. 
amili izah edemiyor... katlanan kadın, r.ocuk ilıtiyarlar 
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yardım ediyordu. 
Zincirlerle bağlanarak bodru 

ma hapsedilen sevgilisini tanıyı 
ca sevincinden deli gibi olmuştu 

- Sen misin 
- Benim Keti.! .. 
Ketı bunu tasavvur bile ede 

memıştı. Hristonun y~şadrğın 

İA'll1amıyordu, onu böyle k'1trşı· 

eında ca'llI göreceğine ihtimal · e 
rem emişti. 

Zincirlerden kurtulup açık ha .. 
vada derin bir nefes aldıktan son 
ra macer::ısmı anlatmıya başla· 

dı. 

- Dllşm~ kovalamakla }Uzu. 
mundan fazla uzaklaşmış bulu· 
nuyordum. Üç tayyare dü§llr. 
mUştüm. 

Fakat ansızın motörde bir i.n
za belimi. Düzelteb•'m" · fnın sar 
!ettiğim gayretler boşa çıkınca 

mecburi inİfl yapmaktan lmf.;ka 
çare kalmamı.,.tı. Yerde kendimi 
düsmandan gizkmiye çalıştımsa 
da. beni buldular, bodruma ka· 
padı:ar. 

Keb telfışla sorou: 
- Sağ'~sın ya? 
O elini sıkarak: 
- Her zamandan daha iyi ve 

sağlamım!. 

Diye cevap veroi. Bir tek ~ :. 
zum varsa oda traş olup derhal 
filoya dönmek. Öyle değilmi, 

}{eti? • 
- öyle, Hristo! .• 

Birdenıbire yUreği hopladı r ... d da yardım bekliyor. Dudai<hrm· 
yo, hava harekatı hakkında l · . .ı· dan hiç eksik olmayan bir elıes.. 
habirlenn göndendib~ h•"berlcn'n Ertesi gün bu defaki ayrılış - slimle Keti teselli dağıtarak bun· Gö · da 
neşrı'ne ........ lamıQtr. sa.hn~i "rıoo tayyare mey • 

uası ~ lan tedavi etmekten zevk l.uy. nınd~ oldu. 
"Son gelen malfunata nazaran maktadır. Hristo Eevgfüsini hara-

hava kuvvetlerimiz büyük mu • Bir saat önce htiriyetine kavu· retle kucağında sıktıktan ve öp. 
vaffakiyetler kazanmıştır. _ ir §an köyün yolur.da yeroe mecal.. ttikten sonra tayyaresine bindi. 
tayyare filomuz düşman tayya· siz yatan bir ihtiyara tesadUf et· "Z,, Filosu yeni kahramanlıklar 
relerile giri~iği bir hava h~r- miş!e.rdi. l{cndilerini görünce y~ratmak üzere tekrar havalan· 
binde beş düşman tayyaresi c.ıü· son bir gnyret Etarfederek gUçlük dı. 
şürmüştür. "Z,, Filosu kuman.. le bir iki kelime mırıldanabildi. Keti, ufukta kaybolucaya ka .. 
danı Hristo Maroni'nin bilhassa - Polis kar~kolu bodrumun.. dar onu seyretti Sonra, seyyar 
gösterdiği kahramanhklar ehem- da bir askerimizi ha}>8ettiler, o- hastaneye giden yolu tuttu. 
miyet!e tebarüz ettirilmekte ve nu kurta.nn. Hayır! Zerre kadar mütee&:r 
bir düşnan tayyaresini kova!& • Hep beraber karakolun bod. değildi! Bi'akis şimdi, kudsi biı 
dıktan sonra üssüne dönmediği nımuna koştular. vazifemin doğurdu~ gurur1a 
bildirilfüelHedii'. ' .z ...... Keti ae onlar arasında. Tesa· göğsU knbanydi'du. Çlinkti Va' 

Tayyarecimi.z.ın: da.ha bUyUk dUf edeceği her asker ona Hris- tan iki asker kazanmıştı. Sa<>del 
kuvvetlerle kahramanca sarpı· to'yu hatırl~tıyor: onlara yaı- ve iftiharla vazifeleri başına ko. 
şarak şehit dli§tüğil zannedil· dun ederken sanki sevgilisine §an iki asker:t 

mektedir,,.. J y -· • h b • 
Keti fazl'1t dinliyemedi ... Bu a: e n 1 a r 1 n 

rada radyo muvaff akiyetlen 

sa~akta devam ediyordu... . K ı z ı L K iT A B 1 
Şimdi etrafında bir bo§luk his

sediyordu. O gUne kadar sevgi· 
Jisini beklemiş, dua, etmişti.. . 

Fakat §imdi? O, gitmişti, v~ 
zifesini yapmıştı. 

Bu defa sıra kendisine gelmiş· 
ti, o da vatan uğruna bir hizmet.. 
te bulunmak. vatanına yardım 

etmek için derhal harekete geç
meliydi. Bir arker kaybolm~
tu; munhal kalan yerine bir Jf· 
ğcri tara!ından doldudulm~ı 
lazımdı Kendısine nasıl bir va. 
zif e düşebılırdi? Cephede yara· 1 

lıların ilk tedavive ve kadın :-1 
sellisiııe muhtaç oldukları ma· 
halde hastabakıcıhk... ı 

Kitti. Hastab=.kıcı sıfatile 

cepheye gidekti. Arıcak bu ~ 
kilde sevğilisınin başlamış ol· 
duğu i~i tamamhyabilecekdi. 

Görünmigen Ordu 
BtGllNİiN EN TEBL KiLi CASUSLABI 

Yeni A\lrupa harbinin en Whlim~ıı ~ullan, pbslyetlert, bayatıan, tarik 
allmetlen. tatbik etttklerl u.<ruller, ta heyecanlı ınaceralan." 

Polonya , Norveç, H olanda, Belçika ve Franaa 
harplerinde oynadıkları roller 

la glm iri lreyneimilel en tehi. t eli 
eaıus· a rın b8ylk serf si 

Yaz.an: C&Auı mektebi prlifeııörü tın.-etU Çe\irea: 

A. MENGHAM H. O. 

======== PEK VAK l N DA ========= 
HABER, SUTU.NLARINDA 

. - Hayır" Bayram paşa, efen
~iıle beraber sefere gitmıştı 
.ı.ui!>,a kendisi Bağdat önlerinde 

Elr:ıa!= ağa: 

- l\~e:al· etme .. · 
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'.-'- :To·pr;<apı " . Saravın·a. gtreh. !'. 

Lukreçya. Kefalonyah korsanı 
onedi: 

- So.na bir ~y söylemek ıc:ti· 

Seni nueye gbtüreyım? 
- P.r~ıpeı adalarnıa götür. (). 

rada Lenım tanıdıklarım var.· ak· 
rabalarım var .. Eğeı benı oraya 
götü:-C'hılırsen. sana orada bır keoo 
~e a trr. \'Crebılırım. 

't olm1J~ Kati bir haber yok 
bız duyduk. 

<1edi. Lukreçranın bu habere 
ı sıkıldı: 

~"":" &.~dat önlerinde ölen bir in· 
'llln \'aziyetinden haberdar olu
aıtıuz da, lstanbulda olup bi· 

<len na~I duymuyorsunuz? lşte 
de buna §a§ıyorum. .. 

' Bana inanınız, sultanım 1 

~ani bir şeyden haberim yok. 
~at, hiç üzii" meyiniz ... Ben şun· 
\'atdt- sutta.na gider, bu rnesele-
baııec1enm ve sizi barerndelci 
':za götürürüm! 
~reçya taş odalardan yat• 
\t.<ın.a. eski şe~efli mevkıine 

ev1 elbet e arzu edıyordu· 

biı: Söz veriyorsunuz. değıl·m· 
·~ltm? ne halde bulundu~mu 
:J}'o1'unuz! Ben buralara dil~ 

\'e mermer taşlai arawıda 

diyerek Lukreçyamn yanından 
ayrıldı· 

Lı.rnrep·a merak ediyordu : A· 
caba Elmas ağa onu bu mahbes 
hayatından kurtarabi'ecek mıydi? 

Yoksa.o da ötekiler gib· onu 
teselli E:tmel{ için mi gelmıştı? 

Lukreçva bir ki gün bekle
meğe karar vermişti. 

Zaten beklemese ne vapacaktı? 
Bi:- kere valde sultanın eline 

düşmü~ttt.--S:rrayın binbir ı$tTrahla 
dolu bu odalarnıdan -nasıl•kurtula 
caktı? 

Lııkreçya o gfin mazicfoj hatır• 
ladı: .. r 

O. oo ec:arete ilk dt>ta' düc:mu~ 
değilrl•. Vakti'e onu Venedikten 
Akd~nizdeki İtalyan adahnndan 
birine kaçırdıklan zaman. Vene-

... 

ÇASUS·. LUKREÇY· ... 
~. Dördüncü Murad devrinde bir •\tenedil< · va esinin kıtt · 

·-~~iızan: ı iSKEND8~-~ fll·ı.s:E:RTEJ!~ 

.139 .. 
dik ni'beri orada da bir şövalvPnin 
eline t.~ır düşmüş evinde ikı yıl 

mahpus kalmıştı 
B: .. , il'tiyar bir ŞÖ\'alye idi .. A· 

daya ge!en bü'ün korsanlardan 
haraç alır, mevkıiru tahkım eder· 
di· 

Şövalyenin yaşı altmışı geçkin 
oldıığıı haJde Lukreçyaya tazıa 

düş~irnlilk gbstermesı Venedik 
dıl >erın. iunıtsızlığ~ düşürüyor· 

du. 
Lu!<ı eçya, her zaman. kendisinı 

delice seven bu ihtıyar denız kW" 
dunun elinden nasıl kurtulacağını 

düşünürdü· 

Osmanlı sarayına ikinci defa 
dilştüğ(.ı znman. o gunıen hatırlı· 
yord•ı~ bır gnü şövalyenın evinf' 
bir korsan gelmıştı· Bu adamın 
kadmlara karşı zaatı yoktu Bü· 
tün zevki sarı altınlan san torba. 

ıara doldurup salclamaktı. O. esir 
düşen veyahut e irciler elinde ın· 
!iyen kadınlara çok acırdı Keıaıor 
yalı "> .. korı:;an olan \1•ha: bır gur 
Lukre;ya ıle karşılaştı· 
Şöva!ye o gun evın ün katında 

hasta yatıyordu. Mihal, şO\alye

yi yoı.<lamağa gelmışti· 

yoru.n. Beni dınlemeğe vaktin 
var rra? 

- Benden altın mı i"1h·"cek· 
~in? hen ı<ım-eye har::ıı, \'ermem 

Yü-i.yüp ge;mek ıstedı· 
Luı.-.•eçya volunu kestı: 
- Tt15ş etme. Senden ne aıtın 

ic:tivonım. Ne de onun karlar kıy· 
metlı bı: şe' . Sl'ndcn s'actcce ya • 
dım ı ... t,yeceğım· 

M ıa· şaşırdı: 

- f\e ,·ardımı? 

- Benı buradan 'kaçırmak· 
işte v kadar: · ~ 

Ve ~lerıne kapanarak yalvar
dı: 

-B<:ni bu adadan kaçır da ne
reye •otü·ürc:cn gotür' Ben bu 
pinti erıte hızmet etmekten \J"' 

-andım. 

- lyi ama. ben şimdiyekada: 
gemınıe hiçbir kadın almadım· 

Mıha altın ıatını duyunca 
durd:ı. 

- . e:rden bulacak ın bu t=r 
~ese a!unıt 

- J >edım ra· benırr: om.da çok 
engın akrnbam var Sana. gıder 
gıtmfz vnadettığım parayı vere
mez;,a,n beni Arşıple çıkarmazsın! 

Lukreçya bu suretle Mıhali kan 
dırara.!;. ıhtiyar şövalyenin yanın• 

dan K~cmağa -.e Arşıp!e gıtmeğe 

muvaffak olınu~tu. 
lhti~·ar denız kurdunun elinden 

kurtu.rrnk kolay bır ı~ değildi 

Ora.:ı ld.çücük bı: adaydı· Ya ŞJID• 
di? Luk•cçya t -.tanbuı gibı dünycr 
nın en hüyük .ehırlerinden birinde 
bwWlıl) orGU· 

(D.,vanıı oor) 
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(Tarihe kısa bir bakışl 

Birleşik Anı.-erika 
nasıl büvüdü? , •............••.....•... , 

Daha yuzelli sene evvel 700 bin esirin yaşadljt 
bu memlekette birleşik hükOmetler mantar biter 

• 

gibi süratle çoğalmış ve büyDmUştUr · 
••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••• • 

Bugünkü 4meıikan demok1asisi esaretin 
ilgası yüzünden çıkan bügük dahili 

lıa1p sonunda kurulmuştur 
llk kuruluşunda, Şimali Ame. 

rica Birl~k devleti on üç hüktl· 
mdtten mürekkepti. Garp smır. 
larmı Alega.m dağları ve Ohyo 
ııMıi ile tahdit edilmişti. Bu 
hududun ötesinde, Misisip•iye 
kadar, Far - Vest ('uzak garp) 
ı.dmı ~eri geniş ovalar 
~ 

Birleşik devletlerin müşte1'.': 

malr sayılan ve ahalisi kızıl 

derililerden ibaret olan bu arazi 
satrançvari p~alara taksim 
edildi. Buralara yeni muhacir 
yerle§tirilecekti. Her bir parça. 
nm nüfusu 60 bini bulunoa da 
bir milstakil hükUmet sayıla· 
ca.ktl. Bu suretle 1791 den 1796 
ya kadar, be§ yıl içinde üç yeni 
hlikfunet kuruldu. On beş sene 
eonra, Birleşik devletler, Fran. 
saya ait olan Luiziyana'yı Na. 
polyondan satın aldı. Bu suretle, 
Biri ~ik devletler Misisipinin ö
te y.t;casma geçmiş oldu. 1819 
da wbiıl' Japaı1)11Gl mu.temlekeei 
olan Florida satın alındı. 

Eksas, Oregon ve Yeni Mek
sika, lıfeksikaya ta.bi müstemle-

nız Amerikayı buldular. 
1848 de Kalif orniyada zengin 

altın madt:nlcri kPşfedildi. Bir 
çok maceraperestler de &ltma 
hücum ettiler. Bunu, yeni ve 
zengin madenlerin keşfi, Ameri. 
ka il<> "vrupa arasında munta· 
zam aen'i-' ticaret yollarmm 
kurulması, Almanyada ve lngil. 
terede nüfuz artması takip etti. 
18.50den1905 yılma kadar Ame
rikaya: 6 milyon İrlandalı, 5 
milyon Alman, 2 milyon lngiliz, 

careti metnı görülmekte idi ve 
bir miktar zenci esir vardı. 1790 
da yapılan bir nüfus sayımında 
700,000 esir teli>it edilmişti. Bu· 

nun kırk bini sekiz şimal hüku. 
metleri hudutları içinde idi. Beş 
cenup hiikfunetinde ise 660.000 
esir vardı. 

iŞmalde iklim Avrupa iklimine 
benziyordu. Avrupalı müstamer
ler burada kolayca çiftçij.ik ede. 
biliyorlardı. 

ve 10 milyon da Iskandinavyab, Bundan başka, şimal hükft· 
Fransız, ltaly-.m ve İslav muha_ metlerinde sanayie ziratten faz.. 
cirler geldi. Niıhayet Amerika· la ehemmiyet veriliyordu. cenup 
daki nüfus artmasiyle de Birle. ise, ~ ibir ziraat sahaaı 
şik devletlerin nüfusu 80 milyo- idi. lklim, Avrupalı ciftçinin 
nu buldu. Hükfunet sayısı da o. yabancı olduğu nebatlar ziraa
tuzdan kır~beşe çıktı. tine, şeker kamışı ve pamuk zi. 

Gelen muhacirlerin hususi bir raatine elverişliydi. Zenci esir· 
de kıyınetleri vardi. HePfiri şah-: ler, Avrupalı çiftçinin elinde 
tegebblise ve icat edici wkaya kıymetli bir toprak amelesi idi. 
sahip, nefsine güvenen, cür'et· 
kir, cesur insanlardı. Bu suret. Amerikada esaretin ilgası me. 
le ,imali Amerikacla.. genç ve ı selesi. on dokumncu aarm orta-

d~pd. · b' 'ilet ·· t buld sında Birleşik devletlerde dahut 1 ın ır mı vucu u. bir harbe sebep oldu. BU daiiili 

AMERlKADA m!RLER harp, Şimali Amerika tarihinin 
MESELESİ... kaydettiği en büyük ve tehlfüe. 

li buhrandır. Bugünkü Ameri· 
lstikli.l muharebelerini Y-'· kan demokrasisi bu bUylik buh. 

parken ,on il<.: hkOmet insan ti. ranın sonunda kuruldu. 

''Feryadı Andelip" 
(llaftlrraft 8 tlleciide) 

Anadoluda ~ylene:n Uçıtl ve bir 
bağlamalı ıu parça da eıı nefti bir 
bülbül ttlıtiletldtır: 
BllMU! .. Menıla ~ o...ıa!' 
Etin tMba bpnt'I, ll.elldla ..._..! 
Keadlm gurbet elde, ıldJ ........ 
ötme gulp MUMH, pili 1M dejtl f 

BllMlll Ne ,.._ rm lıüar eıtpl, 

Kınam gti --- ....... 
Sılada, eevcJlilm uım. cllltl, 
ötme prfp ....... gön ili tM deill ı 

BülbiU! Ne ,.a.nın f ...... , yu 
geldi; 

Bizim göle ördek geldl, kaz gt-ldl, 
Sılada ~evdlilm beadea \"U ıeldl f 
(Hme prtp MUMll, göatll !!M delil l 

Billbill! ne yatanaaf bÜanll vakti! 
l"ıkdc1ı gönllmlbl .....,.., talııtı! 
Böyledir llemde qlmı bahtı! 
ötme garip bölbil, göeül şen deiUt 

bun.... Arada öte.ter. Fakat bu / bey, Beyleıt>eyli poatehene !il~ 
bir nağmeden zipıcle bir aile ko. murlarmdan Ziya bey, Endermthı 
nnpaaudır.. • HllanU ... Nedim be)' e ld UzMfer. 

DJıli yamurtJaymca, ntılt yuva- da Am Mahmut efeaaditdıar•M ı • 
nm. yakmmdaki bir dala çıbr Ufak mina.reahıde sa1i vmlfll _..... 
hareketlerie dah eallar, bam ta. • Nhahm eeeeiz zamaımda • a.. 
natlarmı hafif hatif çırpar, tatlı tik~ fP;iliımie! 
bir ahenkle 6tmeye bqlıyarak e.. Ben, yalnız sazmm yanma MH
linl eğlendirir, ba suretle kuluçka bWU getireni g6rdtım. Çaml'*1a 
mllddetinln auntııanm unut~ bizim e'Vde ... Bundan ae.39 YJ1 ev. 
maya çahfır. Bu tlçtlncll ötilftilr . ., vel... O aJrtam babMnm 50 1111* 

Jılifle btUb61 haktmda 111 bot. dostu olan ve hayat.mm ea,.m 16' 
mtı veriyor: lan bizim evde ~ u.tadım Ü• 

"'BUlbW, aııatti.rdır, artiettir. met Raalm de blzde)'df 
Blltiln ~ içinde yegt.ne see O bu vakayı f(>yte anlatır· 
hlliJd. nağme mnbdildir. Onun M• ''Bizde .sazma btllblll lıtcmdaP 
sinde büUln kq]arm nağmeelri mU§ diye yadedilen eeataei m..._. 
vardır. O bunlara yeni bCfJteler den kimse görmedik ama, llllllUl 
katar. yanma celbedeni gördük. ~ .. 

''Vahşi, çe1dngendU, fa.kat hile· veffa kemençeci Vasfi, ah.jbMdy 
kir değildir. Yalnız hapı& aeya. birinin Bağlarbatmdald köekbııle 
haüere çıkar. Kendtıslnl dinler, çal&J'ken bu mllrg1lneva .......... 3 
nerem sellinin aladne müsaftae o- dört adım ötede büyijmilf ..,.ıa. 
rada yerleşir. Orada eaııatmt göe- nn saklan Uzerinde uÇUtt1fltanu 
terir. ae.ine yine tendi cevap ve. seyrettik. O çaldı, bu çırpmdı ~ 

Bölbül f ~ durmayıp efgu rir. Çok aaabldir. Kafeeteytren di . ., (Jılakalit ve mmiababat, wy. 
edenin, gtindhleri tmın. uzun uyur. Sonra fa: 92) 

Bir aa lram etmez, her aa edenin, 1 ÇJrpJDır, basan uyumadan çırpmır, Jlblr 8lıe,-~ 

A ıklann lıağnnı pilrfan edenlll, telqlt hareketlerde bulunur. Hem BORSA 
Otme garip b8lblll, gönlll ~ deifl f i)i, hem yırtıcıdır. Anuız. babasız 

yavrulara ana gibi muamele eder, 
Güliin nazla • ömril geHp geçl)'or, bak ı ar. sever, bee er. 
BIHblU 'kafeslnden ~"• 9(11Yor, "Yavrular ba.balannt dikkatler 
Kernn ytlldbtö abnıı, konup dinlerler, ondan letifade ederek, 

geefyor; 
Otmc ~..ap a.an..&ı· gönlll ttf!ll deiflJ seslerinin falsolannı dUseltmeğe a-· .._._,., çalıprlar. Nağmeleri yumuptmaya 

çalışırlar. Bu hakikaten görblecek 
güzel bir :manzaradır • ., 

Jılwıikide blllblll aeabrl takllt 
etmek kabil değildir. Pek çok mc. 
siki§inae nota.emt almaya uğııaş-

'I !dMN- lMt 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıoo rrc. 
100 Uret 

lntçre frc. 
l1ortn 

RaJiflnad 

100 
100 
100 
100 Belga 

-
--

Halk araamda söylenPn aöilerin, 
teşb1hlerin ve iatiarelerin de eıı. 

mühimleri blllblll ve gtile aittir. 
Meseli., yeni doğmuş bir çocuğu, 
''gülUm!" diye severiz. Büyil;>ilp, 
konuşmaya başlayınca: ''M848.l• 
lah ! BUlbill kesildi!" sözü dudak. 
larnnızdan eJarUmez. Güzel scali 
biri bir §arkı, gazel okuduğu za
man sarfettiğimiz yegane iltifat 
sözü ıtudur: 

m111al"8a muv!lffak olamamışlardır 100 Drabmt 

- BlilbUl gibi takıyor! 
Bülbülü, bu sanatklr kuşu, ··'l'• 

nız şarklılar değilı garplılar da ae .. 
verlcr. Garplılar da mevzun öt.üt
lerine hayran olmWJlal", terennUm
lerini alklflam11U~rdır. İngilizler 
bülbllle şu adı takmışlardır: Gece 
şairi! 

Kuşlar haJckmdaki tetkikatiyle 
tanılan bir Fransız, (Döpon D&ıe. 
mur) blllbUI halr'kmda ,u malümatı 
veriyor: 

1 'BWböl Qç fekild9 öter: Blrincl 
ötüşte yah·~n bir ~a vardır,, Ev· 
veli ta.kataiz ~r, kuvveteli blr 
üade ile devam eder. Sonra pek 
kuvvetli şakonalar karıştım ve 
uzun demlerle ötllştlne nihayet ve. 
rir. Bu çok· teairli, içli bir nağme. 
dir. Arada, aevgili8i tat,lı, Uf.hl 
se.wlerle bu güzel b~ateyi, bu la· 
huti nağmeleri keser, arkaaından 
mahcup bir ses duyulur: 

- Oul.. • 

BUlbUI 8elJtnl ancak insan taklit ~- 100 
debiliyor. Bizde, btııbut sesini tak
lit eden birçok sanatklrlar yetiş
ın.İIJae de, Kaci*öyH1 okuyucu Ke
nanm ayarmda hM: 1dmAe muvaf. 
fak olamamıştır. O bu Nlıada tek 
insandır. 

"Sazına bülbül kondurmuo!,, d:
ye lisanımızda bir aııöz \•arwa da, bı·. 
na rulamadrk. Ben (lak kıymetli 
lcraki.rlar dinledim. Tanburi Ra
miz pqazade Ali bey, taırbuıi 
Beylerbeyli postahane memurla• 
nndan Fuat bey, udi Nevres, udi 
gümrük memurlarından Galip bey 
baba.mm doetlanndandı. Ve mu. 
hakkak haftada llç dört gUn Çam. 
lıcadald evimlııde, Rumellbieann
ı!Mkf ~ ı;tt IWUJllldl ~ 
mUade toplanırlar, saz &le,ıııleri J!ll
parlardı. Çok defa da öklls araba· 
lariyle Alemdağma gider, hafta. 
!arca kalırdık. 

Bu ilemlere, piyaaanın en kud
retli ve U.tat ııanatkln. tem~ 
ci Vuil de iştirak ederdi. Bu au 
ziyafetleri ar88mda, bir gtln 118.Z!• 
na bülbül kondurmUl!f eanatklra 
rastlamadım. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 Dinar 
100 Yen 
ıoo laveç kt'onu 
100 KUbl• ............... 

-

l.kramiyell Ergaııl •.IB 
Anadolu demtryolu ~ 
senedi ytızde 60 

' - - , , --------- ' 
~~('/(,,(/ (/,_~ ~ 

"-- - -
8-4.194 

18.20 Karl§ık 
program. 

18.08 CUband 
18.SO Çlftçlnbı 

.. u 
ıs.cıs Çlttctnbl 

.... u 
19.00 Tango ve 

1relerdi. Evveli. Meksi:kaya kar. 
şı iayan ederek istikli.llerini ilan 
ettiler. Sonra, 1845 de Eksas, 
Birletik devletlere iltihakını 

illn etti. Bunun Uzerine Meksi· 
ka ile Birleşik devletler arasın.. 
da bir harp başladı. Birleşik 

devletler ordusu eMksiko şehri
ne girdi. Meksika, Yeni Mek. 
8ika ile Kalifomiyayr da ter
ketmeğe mecbur oldu. Bu sırada 
Oregon da ilhak edildi. Bu su. 
retle, yanın asırdan az bir ;:a

manda Birleşik devletlere mil. 
)'Ol1 kilometre mura:bbaı genişli· 
ğinde toprakk.t eklenmiş oldu. 
1850 de bUtUn genişliği Avrupa 
kıtunun onda sekizini bulmuş
tu. 8 milyon kilometre murabt:ıı 
idi. Birl~ik hükumetlerin sayı-

O zaman dili kaçar, erkek kc-

' 

••••••••••••••••-1•••• ..... • var, Hd sevdalı daldan dala uçar. 
TbrldJ8 t1amaarlf8tl ' l Erkek teaı.k, çabuk, kuvvetli 

kuvvetli öterek kovalamaya baş .. 

ZI. R A AT BANK AS ı tar. Bu, hiddet ve uablyetin ver-

Fa.!llllarda, bnlbill gibi okuyan 
hanendeler de vardı: Jıleşıbur Ne. 
dim bey, Katı yank Hüeameddln 

cu 
19.30 A.jam 
19.'5 Ziraat 

1 
lstanbul Komutanhgmdan verilen Harici 

m da 13 ten ot\17.3 çıkmıştı. 

NUFUS MESE~ ... 

Birleşik Devletlerin nüfusu 
bi:Uıassa (1850) den sonra müt. 
hif bir şekilde arttı. 1790 da 4 
milyon olan nüfusu. 1890 na 
doğru 23 milyonu geçiyordu. 
Bunun 13 milyondan fazlası 

Avrupa.dan gelen yeni muhacir
lerdi. Avrupalı muhacirler şa. 
yuıı dikkat safhalar geçirdi. 

1790 dan 1820 ye kadar, otuz 
yll içinde ancak 200,000 muha· 
cir geldi. Bunun bir cok sebep. 
leri vardı: 

Avrupalılar Amerika hakkı"l· 

da pek az malfunat sahibi i ii. 

ı.\unlluı tanhı. 1888. - :ieraıayesı. ıoo.oou,uuo· l'ürk Uıaıı 

Şube ve A ıans adedi; 265. 
Zmıi ve ııcart "n nevı banka muamelelm. 

...,.. blrtkttnın~n VC.JCOG llra ikramiye nrt1or. 

...... , 8&D!cHmcta lnlmbar&b " lbtJ&nD taaft'ld __ ,_,._.,,. - U 

t0 llruı OUIUNILl&ra emede • defa ~kU9C811 llnlr'a 0. qatld&la 
c;ı&na 16re ıJtraır.Uye dAfttıl&C8lrtır. 

• aded ..... llrallll a.ooe Un . . - ..... 
• • .. • 

ı~ 

100 
• 
• 

111 ....., IO 11 .... t.111 u,. 
129 • .. • tJMI • 
11111 • l8 • ..,.. . 

DIKKA T: Beapl&rmaalD paralar btr eene temde llO llndu .,... 
ıtlfmlyeıuere ..IU'&mlyt ı;ıırtıf; tak<Urde 1rt at tuıutylt wvll~kt1r 

&<t: I" • r: 11 Mart. ıı ffulran ll l!"~ •Ql, 11 BlrinclkUun tarthle. 
rı.,•Je yapılır 

ler ..... Gazeteler az ve pa.balıydı..

1 Herkes gazete alıp gecikmiş A
merika h;.berlerini takip edemi. 
yordu .. Muhaceret için ise, nakil 

vurtalan az, bulunabilse de c;ok il•••••••••••••••••••••••• 
pahalı ve çok ağırdı. Amerikaya 
rr • ;r kafilelerini çeken hadi-

• ~. 1s:M> ye doğru blribirini 
t~ldp etti: 

1846. 1847 yıllarmda trlaM.a 
da mOth~ bf r kltlrk oldu. Aç 
lrla.ndah muhacirler. kendilerini 
k'llllMll edef'ı memleket olarak yal-

Jandarma G. K. Satına1ma Komisyonundan: 
Bencr aaea;.ne Olu .. lkı Ura fı.}':ıt tabı.1,n eoılen Ud bin kürklU kaput 14 

nı.an Hl pazal'teai gUntı 1aat 16 da Ankarada komlayonumuzun bulunduğtı 
mahalde kıı.palı zarl ekalltmeatıe blmacakbT. lık teminat dört bin dört ytız 
eııt llradıT. Nllmune komÜl)'Onumuzoa görU IJr F.vl&flı f8rtnameıd Ankara 
ve llt.ınbul .fan:1al'Tlla ııat111alma k<)mfsyonlatından (S20) kurut bedelle ab. 
nır. lateklilerı.:ı ckı>tnme gllnU 11ı.at ı:ı e kad!Lr tekıtf mek~l.!.."R!..~ 
numuza Ttmnelıeri. (1781) (~) 

diği bir ötüt ve kovalama 7.&Dllecl'. 
lir. Fakat değildir. Dili buna 
''Mon anıl! ami!" diye cevap v~ 
rir. Bu beatenin, öt\iftln jkinci ~ 
mıdır. 

Nihayet yuvada brleıtirler. Bu 
zürriyet yetiştirme devridir. Ve 
çiftler en mUhJm bir vuife qyar 

1 
~ T. iŞ BANKASI 

Küçük taamıt 

laaa,pları 1941 

ikramiye plcinı 
~ışll>ıı:LER: • ŞUb&t, 2 Mayu 

1 Afuatoe, 8 tıdndt.p111 
tal'lhlel1Dıde Japdlr. 

'941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.bk - 2000.--Lln 
1 • 1000 • -aooo.- .. 
t • 780 • ı;a 1800.- .. 
' • 500 • - :ııooo..- • • • 2&0 • - tooe.- • 

11 • 100 • 
_....__ 

• .. • IO • - «IDO.- • -., • .. -eoeo.- .. 

Askeri Kıtaatı illntarı -------Beher kllotıtu 49 kulılftan 20.~ kilo ta& ,eker ÇWnaJdralede ufrat -. 
tı,ııalma komtayoounda pa.zarlıtth. •atm almacaktll'. lbalelll 14.4.Hl ~ 
günü saat 16 !.la yapılacaktır. Tutan 9800 lira tenıiD&tı 736 llncbr. ~ 
riD bent vakttte kom!ıyona gclrrelerl. (2249 • 2760) 

iwui11i ıiuı il UlliAst 
115..~~IYEL.i !"~"~' ~~ 

•ten bul Beled •v•• 
ııanıar 

lll'biıleel ..., yatacatt 19r baledlJ'9dea WnlD edllmek mNtDa ft 

yirmi Ura llcnt2e tenıislik lfleriDde cahttını:mak OZere ameıe 
Taliplerin C&tlJotlwıaa BelecUf'e tftl>idlk iflıar1 mlkltlıtqGae m~ 
melert. (27J)f) 


