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Yunan 
Mukavametinden 
Çıkaracağımız 
Mantıki Netice 

~iman harp mekanizması 
:.....•• durulmaz bir kuvvet 
-..,.aktan çok uzaktır. 

't 
aı...: Ahmet Emin YALMA~ 

Alman 
Siyasi 

Taarruzları 

Von Papen 
Ankaraya Dönünce 

Türkiye ve Rusyaya 
Tazyık Artacakmış ! 

ıııA. taturk ne zaman Yunan Londra. 23 (A.A.) - Reuter ajan. 
. ~ .._ ...... ._ ~ ııuow· 
~ . aakerinaen l>a1Uıetii bG- AJman)'&Jlm etyuı taarruını eon 
~ bir takdir gösterir, dünya- günlerde artmlftır. Bundan da an
~ <:esur, en istidatlı asker- la.şılıyor ki Almanya, orta Şark· 
ı.t'ikn biri olduğunu söylerdi. taki zaferlerini mUmkUn mcrtc
~ lal mücadelesine karşı- (Devamı Sa. ıs, Sil. 7 de) *= 
la.~. 1-kanjarda Yunan askeri ============ 
~a 'ftöyle bir intıba hasıl H V • 
~~ı. Sebep basitti: Bir .arp 8ZJyeti 

YAZAN: 

ibııa BORAN 
(~ekli Kurmay Subay) 

Eden Diyor ki: Almanya 
Yugoslavyanın Tan1 General Veygand'ın 

istiklali Yeniden Geri Çağrılmasını 
Tesis Edilecektir Israrla istiyor 

lngiltere • Amerika 
Alman Kararlarını 
Tanımıyacaklar 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz hari
ciye nazırı B. Eden, bugUn Avam 
kamarasında ••afıdaki beyanatta 
~: 
DOıpman taraflndan memlelceUed· 

nl terke mecbur bırakılan Yugoslav

Mareşal Peten 'in 
Onu Feda Edeceği 
Umulmamaktadır 
cVichy hükumetinin tek

rar A lmany a ile it birliiine 
davet edildiii bildiriliror. Al-

nwnnmtdur. Yalnız. Gen.,., 
<Devama. 8&. •• 8L 1 de) * 

ya kralı ve Yugoslav hUkOmetl, 11ım. ============ 
di orta şarkta yerleşmiş bulunmak
tadır. Yugoslav hUkOmeU, bUttin 
Yugoslavyanm nizami şekilde tees
süs etmiş htikCımeti sıfatile, mutte-
fiklerln yanıblL\lında Almanyaya kar
şı mücadeleye devam etmektedir. · 

Bavacdltımıza 
Yardm ıçın 

i ıeri r 

AlmanYa 1 Çocuk Haftası 
Frans~dan •• 

Geçmeklstiyor Dun Başladı 
1 d d Aınka-ra, 23 (A.A.) - HakiSpa nya an a mty.eti Milliye ve Çocık bayram

·ları 'bugiin yurdun her tarafında 
Cebelittarık'a Doğru en içten tezahÜTat1a kutıanmıştır. 
Alt Al F k Bu münaseb~e Ankarada yapı· 

ı man ır ası lan çocuk haftasının açılış töreni. 

Geçirilmek isteniyor n«: ~.c~k Esirget;ne kurumu ve 
.mınımını yawular ıtarafından 

~rne, 2 3 (A.A.) - O fi •- Elbedi Şef Atatütkün muvakkat 
;- ~ii'r•ıuı Ultrine ~l•lder -.nıınt~ 

ZUrih"te ç6-ı NouveDe G a- ~ve Lunu lise, orta ve 
zette'in. Londra muhabirinin ver- meele'k okulları talebeleri mümea_ 
diği 'bir habere göre Almanya- aillcri ile. ~~k okuHann son sınıf 
nın ispanyada gösterdiği diplo- talebelcrının Ulus omey.danında 
matik faaliyet Londra mahfilleri- yapmı~ ~u'kları tezahürat takip 
ni mqgul etmekıtedi.-. oylemı~tır. . 

Muhab.ir d~or ki: Buradaki merasimde lstiklal 
Bu mahfiller, her ~eıkadar h e- marş,ınını söylenmesini ve Zafer 

m en bir karer alınacağını tahl:n.in amtına çelen'kkrin konulmasını 
eıtırniyıorlarsa da yalkında nahoı taıkiben Çocuk 5sirgeme kurumu, 
l..adiaeler çAımasının mümkün o- Maarif V ckaleti ve ilk okul tale
lacağını zanncdiyıorlar. belerinden bir genç kız ve erkek 

Bazı mahfiller ise Almanların talebe tarafından günün büyük 

manasını ifaıdelcndiren birer nu· 
tulk '9Öylerlmi~r. Ulus meydanın
dan önde E.sirgemc kurumunun 
yavruları olduğu haJıde ıayrılan 
gençler, kıüçük ve büyük Anafar. 
talar caddelerini taikip ederek Ço 
cuk sarayı önünden geçmişler ve 
Sa.manpazannda dağılmışlardır. 
Öileden sonra i);k okullar talebe
ltd ata*Jndın ıteÇ.ilc:sı ı5o kjfu• 
bir müme.il he)"e't MıUi Şef is
met İnönü"ye sevgi ve- saygılarını 
iihar iç.in Çankay~a gitmişler
dir. 

Riyasctioii'ıdhur köş.'künde yan. 
lannda Bayan İnönü ile Başvekil 
doktor Refik Say.dam olduğu hal. 
·de yavrulanmızı kabul eden Mil. 
li Şef, her birine ayrı ayrı iltifat
ta bulunmuşlardm 

Y~:nt iç.inde yapılmış olan tö
renlere dair aldığımız telıgraflar 

(De,·aıru Sa. S, Sil. 4 de) *'* 

21 nisanda. İngiliz hUkOmetl, Yu· 
goslav hüktlmetl reisinden, hUkO
metinin müttefik sıfatile İngllterenin 
yambaşmda kalmak niyetini ve ni
hai zafere kadar mücadeleye devam 
etmek azmini bildiren kaU ve resmi 

• Süveyşe karşı yapacağı hücum• ========================= 

~sırada bir Yunan milleti 
~11. • Ayni vatan içinde, ayni 
~~inde Kostantin taraftan, 
~ loe taraftarı diye iki düş
't~let karşılaşmıştı. Her 
' Ço ın üstünde Yunanhlrk
~ evvel kralcı veya Veni
-.; Uiı diye bir damga vardı. 
ta)e ~Ü§man unsurun bir tek 
~e .,!1frunda el birliği ile va
ı.; 0•"1'1nesi beklenemezdi. His
~ ~r alevlenmişti ki me
~ . Venizeloscu; kralcı bir S lin kazandığı zafere se
~ ~· 'Parti hissile adeta ke-

Habeıistanda: • teminat almqtır. 
dan evvel Cebelitarik'a ka.rıı bi-r 
aekeri hareket yapmalarını ve bu 
takdirde lspany~nın bitaraf kal
masını Ve)' fili yardımda bulun
masını iıhıtimal dıwhilinde görüyor. 

Yunan ıların 
Şimal Ordusu 
Teslim O:du 

Elen Hükumeti 
Girid Adasına 

Nakledildi 
""erd · 

bt ~te:. d~"nizaşın bir istila harS UçUk bir milletin hiç bir 
~~seve seve karşılamıya
ta:._ ~r ınücadeledir. Yurdunu, 
~· malıriı, çoluğunun ço
~1ln namusunu müdafaada 
~ ~ fedakarlık ve ali
~ ~.bir zaman yabancı top
~ lBtila için gösteremez. 
~- ki karşısında kendi 
~ llu ınüdafaa için ölümü 
' tlınış bir Türk askeri var-

~ detaki Y:ıınan harbi, Ata
-- ~ile kadar haklı olduğu, 
~ ~ ~a koydu; işin iç yüzü
~!'>l dir etmiyerek Anadolu 
~litlde. Yunanhlann askerlik 
~~etini yanlış ölçenlerin de 
. ·;:tin{ büyük bir hatl işle-

4 .. ~~ .ıapat etti. 
ı.._...ıu~oluda Yunanlılarla ya
"\~eınas eden bütün su
~decu ıı Atatürkün kana
~ bu rler. Hatta şimdi me
~ll lunan bir generalimiz 
~~ • İtalyan harbinin baş
~~ Ankarada bir Yunan 
~at!~ı meyus görünce şu 
ı~'leıirı~Ylemiştir: «Kendi as-

gu 1ıt tanrmıyorsunuz. Bir, 
~l'lilt ile 'kadar cepheden çok 
~ \>ll"a haberler gelecektir.» 
~~\ il askeri bu harpte iki 
~~tol oynamıştır. Birincisi 
~t'-l lld~n sekiz kere fazla 
~ ~u hır milleti mağlüp ede
~ lta~ kendi kabiliyetini, hem 
~ !'latan harp mekanizması
llh~~ll 1Yetini ortaya koymak
~' manzara karşısında tn
~\ ~!'hal harekete gelerek 
~il kuvvetle Mrikadaki 
"'1lit. kuvvetlerini tepelemiş-

~: a..1. sa.ate>*=* 

Habeıjistanda Jki ırrapa ayrılan 
l talyan ordusu, lnırtllz kavvetJerl· 
ni meşgul \'e teııblt etmek vazlfe<ııl· 
ne elinden geldifl kadar devam 
etmektedir. lngillı: kunetlerlnln 
- az da olııa • Balkan -..·e bllhaııea 
Libya cepheelne nakline engel ol
mak," yakın -..·e orta şark bölgele
rinde harbin se\·k ,.e idaresi bakı

mından AJmanya ve l talya l~ln 

inkl.r edllmez bir faydadır. 
Habettlııtanda ııon muharebe \'a-

. Z17etl şudur: ln&'lllzlerln ttnup 
kolu Deslye'yl örtmekte olan 1tal· 
yan me-..·zUerlnt işgal etmiştir. Şi
mal kolan ileri hareketi yolların 

bllyllk mlkyaııta tahrip edilmesi 
yüzünden dunnu1Jtur. Cenup mm· 
takaııında lııe lnglllzlerln mavaf
fakryetlerl devam etmektedir. ttaı
yanJardan n ııubayla M9 uker 
eıılr almnuştır. · 

Kati netice yerinde ne kadar 
kuvvet toplansa yine azdır diye 
bir kaide vardır ; Afrika harbinde 
ıtlmdl kati netice yeri LlbyadJr. 
Zamanımız harpıerlnde kavvet
toplamakta zırhlı ve motörUl bir
ilklerle hava kuvvetleri en başta 
p llyor. General Wavell Llbyada 
tekrar taarruza balflamak için 
Habelflstanı '1mdlkl halde lklnd 
pb\nda bırakmıştır; \'e ~ok doğra 
yaptıtına da lfllphe yoktur. 

Libyada: 
tkl tarafın son reeml teblltlerl• 

ne &'Öre vaziyet lfUdm: 
ı - tnglllzlerln .Sollum'a llll· 

cumu, 
2 - Hintll kıtalarla denizden 

tak\iye edilmiş olan Tobruk kale
sindeki zırhlı birliklerin AJman • 
ttalyan krtalarına mukabil taar
ruzu. 

s - Bardla limanına lnglllzle
rln çıkanna telfebhüııU, 

' - tngtllz deniz ve hava fllo
lannm Trablasprp llmannu bom
bardıman etmesi. 

Bunlar kati neticeli hareketler 
(Devamı Sa. 3, 811. ı de) 

İngiliz hUkQmetl, bu dekllrasyon
dan en büyük bir memnuniyetle 

ı kaydı maltlmat eder ve Yugoslavya
nın tam istiklı\linl yeniden tesis et· 
mek kaU azmini beyan eyler. Buna 
intizaren, Yugoslav hUkQmetl, mUf
terek dU11mana karşı mUcadeleye de
vama yardım hususunda. en geniş 

(Devamı Sa. 1. SiL S de) X/X 

Kat'i Karar 
Nerede Alınacak 

Londra, 2 3 (AA) - Bal
kan cephesinden gelen telgraflar 
hakıkında mütalaa yürüten Berlin 
radyosu spikeri diyor ki: 

Kafi kaırarın harbin başlıca 
sahnesi olan lngiliz adalarınd.a i•
tibıııal edileceğini biliyoruz. 

Şu D111' ytlzlll kiylllye balmuz. Bu, 

lar. 
Londra, 23 (A.A.) - V ichy

cldti bitaraf bir muhabir D aily 
T elegrapıh gazeteıüıde intifar 
eden b ir te~rahnda ~yle d emek
tedir: 

(De\ramı: s.. 5, sa. 1 te) /§/ 

•Bıırııanın Gölbaşı köyilnden Tevfik'· ============ 
dlr. Ha\·acıbtrn mDldm rolünü Tlir· Şan-Kay-Şek' e 
ke lıAıl zekbmdaa ~nruyatak ve 

lleplmlze bntıııa1 •tbnunesı olarak 50 M·ı o Dolar 
Türk Hava Karamuna ytlz lira te- 1 Y n 
berrüde balunnıtWr· Bir köylünlln Vqingıtıon, 23 (AA) ""'-\ Ree-
dı,inden tınaapaılan arttırarak nr- m~ bilıdirikliğine göre Amerrka 
dltl bu yüz Ura. llavacdrtımrza yar- hüttUrneıti Şan-Kay-Şek' e yar· 
dım basaaa nda hepimize \"e hele dun et4:ne'k üzere Çin parasının 
zen&'lnlerlmlze bir «ileri!• irarnUda· himayesi için 50 milıy.on dolar 
sıchr. tabeis etmeğe karar vermiftir. 

Dün Şehrimizde Dört 
Çocuk Bahçesi Açıldı 

v a;;.m, it Lt.tfi Kanlar T epehapnclaki çocuk bahçesinin kon1el uam kesak• 
( Y uaeı ü9üncü sayf aırıuzdadı-r) 

) . 

Bu Teslim Oluş 
Kralın Tasvibi 
Hılafınadır 

Cenup Cephesi 
Mukavemet 
Etmektedir 

«Şimali Yunaniatanda, Arna
vutlulttan gelen orıchı kumandanı 
dün ea-at 17,40 ta Almanlar ve 
lıta·Jyanlarla !bir mütareke yapml§
br • 

(De\ramı Sa. 5, sa. ' '9) x 

Kral Millete 
Htfaben Bir 

Mesaj Neşretti 

Sonuna Kadar 
Mücadeleye 

Devam Edilecek 
Berne, 2 3 (AA.) - İsviçre 

radyosu Yunan Krelı Jorj i-lc Yu. 
nan hukUrrıetinin Giride hareket 
etıtiklerini bikürme1otcdir. Kral 
hareekıtinıd.en evvel milletine hi-

(Dev ..... : Sa. s. 8L 6 da) •• 

GONON SES i 

MİLLİ 
Hakimiyet 

Yazan: 
BBŞAT NDBI 

2S nı.an bayramanmı ber sene
kinden daha derin bir heyecan ile 
katluladık. Çüaktl zlhlnlerbniz mil-
U hü:hnl)'et ve lııtlk!ı\I flklrlerUe 
basön ber zamandan ziyade dolu· 
dm. 

Blr ıs nisanda a~hğmuz hayratı 
yarın ayni makatla, ya mllstakll 

, .e lllklm yatamak yahut biç J'&!ı8"' 
mamak abdlle tekrar açmıyacap· 
mızı bize kimse temin edemez. 

Bu itibarla dUnkll 23 nisanın W· 
klnJerf Tllrk mlllt'tlne her zaman 
kinden çok daha zengin olmaıttur. 

Bayram merulml btıklAI ma"tl· 
le ba,ıadıl'ı zaman Ankara aurlan 
önündeki tepelerden birinde dol•tı· 
yordum. Ayatımın altındaki cadde 
,.e sokaklardan bitip tükenmez in
san kalabalıklarının Ulus meydanı
na dotra aktıA'ı görlllltyorda. 

Güderim! c•>Tllbtlyarl kapıyor 

\'e ylnnl bir sene ~"\elkl Ankarayı, 

toz , .e klll renst bir \iraneden iba
ret o eski büzün '<ı timlblzllk ya
tatuu ıörllyoram. KnnıJcludıqa 

l•aı.-ldanndan, yıprak elbleele 
(Lütfen aayfa11 çe.iıiaia) 
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Avrupada 
==20Seınem 
• Nasıl Geçti 
Eğlencesi Bir Hafta Süren 

Bir Çay Hikayesi 

)azan Rebia Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

-8-
- Aman rica ederim. bunları biz 1 ve temiz giyindiğimlzl ister, hattA. 

tçmıyalın1. MUşter1 bulalJm, satalrm çocukluğumda mafazalar vasıta.sile 

L\ Osman Beyin ~lonlekarlodaki bazı kere Paristen bana çocuk esvap 
borçlarını ödiyeUm. Sevaptır, çocuk· ı ları getirtir, fakat evleninceye kadar 
ar. Dtyor hepımizl gc>zlerimizden da hep her feyi kendisi seçerdi. 

)''Uf gelecek kadar gUldürilyordu. , Ben genç kızlık hayatımda yalnız 

Bu çay hlk.ıi.yesi haftalarca bızl • bir kere anneme elbise için isyan et· 
eğlendirdi. Her gelene bir 1ki paket mlştim. O vakit on dört yaşında i· 
çny "hediye edilmiş, bir halta sonra dtm. Uzak akrabamdan bir kız 

zavallı Osman Beyin o kadar itina evleniyordu. Annem bu yaz düğünUn
ıe gönderdiği çaylardan bir paket de giymem için bana kayısı rengi 

bile evde kalmamıftı. KtmiıYılz çay- bir ipekH elbise yaptırıyordu. Ben 
arı fazla kokulu, kimimiz fazla bu- nasılsa bu kayısı rengi. ipek esvabı 

ruk, elhasıl heprmtz birer tUrlU ku- kendime hiç yakıştıramamı2'tım. An. 
surlu bulmuştuk. Refet de bir taraf- nemi darıltmaktan korkarak itiraz 
tan: edemiyordum. Fakat bu elbiseyi gi-

VATAN 

SErttR 
Be ediye Kooperatifi Un İşini 

Yağ c ı la r a V ermiş 
Bu. işin, H:ç Unculukla Alakası Olmıyanlara Verilmesi 

iyi Bir Tesir Yapmamış, Şikayetleri Mucip O:muş 
- ------, Börekçi, kadayıfçı, baklavacı, Bu adamdan beher çuvalda. mu· 

40 e ı ç ııı pa,tacı ve saire gtbi esnaflara, ayyen olan fiyattan otuz beş ku-

1 n Uv~ b•kkanara un te""ii i•i bir koç ru• lazlasile 14 lira 42 kuruş he· 
• Q. gün evvel Toprak Ofisi tarafın· sabile para alınmıı:ıtır. Yine Fa· 

dan te•bit edilen yi.izde üç karla tlhte Çörekçikapısında kada.yıfçı 

Kahve Gell'yor l.tanbul Belediyesi memurlar Hakkı u•taya da bir çuval un 40 
kooperatifine verihni~ti. Bu gibi kuruş lazlasile 14 lira 47 kuruşa 
iı:,:leri tedvir ve idareye müsait bir I verilmiştir ve her ikisine de fatu ... 
teş:kiliı:tt bulunmryan kooperatif ra verilmemi~tir. » 

faş:! Müsteşarı 
Kahve İhtiyacının 
Teminine Çalışıyor 
Şehrimızde bazı tetkiklerle 

idaresi, şirket yağıarının amili ve Demiş ve unculuğun' kendisine 
depoziteri bulunan Ta~çılarda sülalesinden intikal ettiğmi ve 
yağcı Limnidi-s kardeşlerin ma· tam yirmi senedenberi unculukla 
ğazaaını tevzi mahalli olarak ta· geçind;ğini söyledikten. sonra da 
yin etmiş ve burada geçen pazar. şunları ili.ve eü.n iştir: 
tesi günündenberi i~e baştamıştır. c- Bu tevzi tarzının küçü'k 

Un Stokl arı 
için Hazı rlık 
İstanbul B~lediyesi 
Değirmen Sahip!eri 

.le Anlaşacak 

1 

24 - 4. 94ı 

Avrupanın T arihİ 
23 nisan bayramı vesilesi!• 

«Vatan» dün birinci ıayfa,<•"' 
Atatürkün Türk gençliğine bil"' 
besile süslemittL 

Yüzlerce defa okuduğurn bO 
hıtabeyi dün bir defa daha 0"11· 
dum. 

Başındaki: 
«Ey Türk gençliği, 
Birinci vazifen Türk isti!ıl",: 

lini, Türk Cümhuriyetini a..
ebed muhafaza ve müdafaa ı!• 
mektir. » 

Cümlesile sonundaki: 
«Ey Türk istiklalinin ev!iıdı1 

lıte bu ahval ve şerait içinde el,,. 
hi vazifen Türk istiklalini .,. 
Türk Cümhuriyetini kurt~ 

d•· tır. Muhtaç olduğun kudret 
marlarındaki asil kanda 'nı•"cııl• 
tur.» 

ıcır· Cümlelerini ·çıkaracak o 
ııı· sak geriye kalan ortadaki 

sımda Atatürk sanki, A vrup•d• 
bugün yabancı hakimiyet ~!: 
nüfuz alhna giren devlet).,. 
halini tasvir etmiJtir. il 

- Bu çayların ağırlığı bizim kese- yip düğüne gldemlyeceğlml hlssedi· meşgul bulunmakta olan iaşe 
ye dokunacak. Şimdi bu zavallı Os- yordum. Beni derin bir düşünce al· Mü.sıteşan Şefik Soyerin mı!.mle-
mana bir de hediye almak lAzım, di· mıştı. Birkaç gün evvel Paristen ge- ketin ka'ıhve ihtlyacını da tem.in 

Belediye memurları kooperati. esnaflara ne derecelere kadar ko. 
linin bu i~i hiç unculukla alaka- !aylıklar ve ne gcbi menlaaıtler 
ları bulunmıyan etlere tevdi edişi temin edeceği hak~ında bi ... şey 
ve tevzi işlni yapanların tesbit söyliyecek değilim. Yalnız, sene ... 
edilen liyallan fazla fiyatlarla sa- lerdenberi yaptığımız bu iş in bir 
tış yaptıklarının şayi oluşıu pİya· kaç kişinin uygunsuz hareketleri 
sada ıyı bir te-sir uyand1rmamı~ neticesi bizden alınıp ta hiç un 
ve bir çok şikayetlere sebep ol· işi ile ala.ka«ı oLmıyanlara veril· 
muştur. mesinin ne derecelere kadar doğ. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Ayvanısaray, Mumhane, Kasım· 
paşa, Ayakapı ve Hasköy değir
menlerini devlet emrinde çalış
tırmak üzere evve)ce yapmış ol
duğu mukavelelerden bir ikisine 
ait olanları bugün bitmiştir. Di
ğerlerininki de bir kaç gün için· 
de bitecektir. Ofis, geçen bir bu
çuk ay zarfında bu değirmenler 
vasıtasile hem ~ehrimiz.in günlük 
un ihtiyaçlarını temin etmi.ş hem 
de evvelce takarrür ettirilen un 
stoklarını vücude getirrn~tir. Q .. 
lis, bu sebeple artık mukaveleleri 
yenilemek ihtiyacından mÜ!ıtağni 
bulunmaktadır, Esasen, yeni un 
stokları teminine, dün yazdı~ı· 
mız gibi, lstanbul Belediyesi me· 
mur edilmiştir. Belediyemizin bu 
değirmen sahiplerile bugün yarın 
anlaşacağı ve yeni stolkları tC'mİne 
başlıyacağı zannolunmaktadır. 

Çok kuvvetli düşmanW 
kahramanca dövüşmüş olan "{Ço• 
nanistanı istisna ederek ta e
koılovakyadan YugosJa.,,.a1' _ .... 
gelinceye !kadar ıimal, ll":J, 
orta Avrupa ve cenubu ıarlı• 
sayısı tam düzineye varan dt"" 
!etleri gözönüne getirmek sıır"" 
tile isterseniz dediğim kısın• lı<" 
raber okuyalım: 

ye eöyleniyordu. len moda gazetelerinin birinde beyaz ıç· • b'ı t k ,_ t db' · 
ın r s o yapmaK e ırtne 

Nerminin İ!:!tanbulda kaldığı iki organtinden yapılmış, fevkalAde za· tev ··ı •t'"'· ..... ·1 . . A 
~ u e .. ıgı ogrenı mıl!tır .. s-

ay içinde çok gezmiş ve çok eğelen- rlf bir esvap görmüştüm. O gazeteyi gar-1 b' l'k ·ht. k 1 • 
ı ır sene ı ı ıyaç arşı ıgı 

tni~tik . Bu gezmelerin c:oğunda ba- sıkı sıkı sakladım. Arada sırada ga~ olarak tahmin edilen 80 bjn çu-
zcn yanımızda Nejal :Nazmi, bazen zeteyl çıkarır, benim güzel esvabım 1 val kaL · tı' t'I · · · h «istikbalde dahi seni bu ııa· 

zinendcn .mahrum etmek jsteYt
cek dahili ve harici bedbahlaf'." 
olacaktır_ Bir gün istiklali ıııil" 

. .. . nvenın ge r ı mesı ıçın a-
de Refet bulunuyordu. dıye bakar ve gozlerımle ok~ardım. zırlıklar yapılmaktadır. İik ;"' 0 _ Toprak Ofisi, perakendecilere ru 1bulund·uğunu alakadarların 

tevzi için verdiği bu eks.tya ekstra takdil'kB.r nazarlarına vaz ile ikti. 
unların bir çuvalı için on iki lira fa edeceğim.> 

Nerminin tsta.nbuldan tekrar Pa· Kayısı renkli elbise ısmarlanırken, lare·k Portsaittc bulunan. 40 ·bin 
rtse hareketi bende bUyUk bir boşluk bu bt'yaz organtin esvabın yaptırıl- çuval kahve, onar bin. çuvallık 
bırakmıştı. Tren Sirkeci garından masını an9emden rıca etmiştim. Fa· partiler halinde getirtilecek ve 
ayrılırken boynuma sarılmış: kat teklifimi kabul etmemişti. bunun bir kısmı piyasaya verile-

ve her çuyal ba§ır..a da on kuruı,, Tütüngümrüğünde Limonıeular 
depozito almakta ve bu yekU.na caddesin-de 34 numarada uncu 
146 kuruş buğday kwumna ver- Niko Sümbüloğlu ile Tahtakale· 
gisi i!B.vesile bir çuval unun ma· de Paçacı sokağında 25 numa
!iyeti l 3 lira 56 kuruşu bulmak· rada Hılmi de ayni şikayetlerde 

r .. ~ 
dafaa mecburiyetine düş• bO' 
vazifeye atılmak için içinde .,. 
lunacağın vaziyetin imkin il~ 
feraitini düşünmiyeceksin • .. ,.ı 
imkin ve ,erait, çok naıJlıl,lit 
bir mahiyette tezahür edeb• ' 
istiklaline kasdedecek düşııı::: 
!ar bütün dünyada emsali 
rülmcmiş bir galibiyetin rnüıııj; 
sili olabilirler. Cebren ve ~el' 
iJe aziz vatanın bütün k•l~ 
zaptedilmi,, bütün tersanel~ ul· 
girilmiş, bütün orduları d•.J'f!' 
mış ve memleketin her k0 Jlil' 
bilfiil işgal edilmiş olabili~. , 
tün bu ıeraitten daha elı1'1 

- ı<ardeşim. kuzum, Parise bir Düğ"ün zamanı yaklaşıyordu. Be· cek ve bakıyesi de stok edilecek· 
daha gel de beraber yine gezelim, bu nim de beyaz esvabın derdinden uy. tir. 
defa hiç sıkılmazsın. Bizim pek çok kularım kaçıyordu. Nihayet bir gün 
ahbapla.rrmız vardır. Hoşça vakit ge- nineme müracaata karar verdim. Ni. 
çirirız diyordu. Ben de: necJğ'im (büyük: valdem) beni çok se 

- Şu istlklAl harbini kazanalım verdi. O da benim için bUtün bir ha· 
da sonra mutıak Parise yine gelece· yattr. 
ğim diye söz veriyordum. Bir sabah yavaşçacık odasına gir-

Nerminin Parise dönüşU Uzerinden dim. HA.lı\ güzelliğini muhafaza eden 
birçok aylar geçmişti. Fakat ondan beyaz ellerini ve yUzUnU, gözUnU öp· 
bir kart bile almamı.ı;ı:tım. Bu onun tUkten sonra büyük derdimi anlat
vefa.sızhğından değil, ihtimal Parise tım. Daha ilk sözde Ninem benimle 
döner dönmez evinin gailesi ve ço9 mUttefikti: 
cuklarının meşgultyetinden olsa ge· - Nineciğim, diyordum. Eğer ku· 
rekti .•. Bu geçen aylar zarfında Ne- maşlar alınırsa ben bu esvabı ken· 
jat Nazmi bize bir kere bayram zl- dlm dlkece~im. 
yaretı yapını~. bir kere de Stokholm - Pek Ali yavrum, diyordu. Bu
•efaretl baş katipliğine tayin edilip gUn seninle Beyoğluna ineriz, ne IA-
1.stanbuldan hareket etmeden veda zımsa alırız. sen de istediğin gibi o· 
"çin gctmı.,ll. Ve nihayet Nejat Naz- tunır dikersin. 
mi Bey1. memuriyetine gittikten Uç - Fakat sonra annem ne diye· 

ay sonra teyzesi Sıdıka Hanım eten· cek? 
di vasıtasile annemdl.'n beni istemiş· - Eşvap bittikten sonra ben onu 
tL idare ederim. 

B~im tarafımızdan muvafakat ce
vabı verildikten sonra ben yeni seya... 
hatim için hazırlanmaya baş:1amış· 

tım. Hazırlıklar arasında elbiseler 
en ba.ş:hca meseleyi te~kil ediyordu. 
ŞUkUr ki daha geçen llk "baharda 
Pariste bulunmuştum ve Bayan ( A) 

ile beraber billUn büyük mezonların 
elbise kolleksiyonlarını gezmiştik. O 
zaman birçok güzel esvaplar benim 
hafızamda hak olmuş, gözlerim Uzer
erinde takılı kalmı~tı. 
Doğruyu söylemek tazım gelirse 

her kadın gibi benim de güzel elbi
se-tere karşı bUyUk bir zaafım var
dır. Elbiselerin mutlak benim tipime 
g6re yapılması ve üzerimde kusur· 
suz durması şarttır. Va.ktile on sene 
evvel kocamla evlendiğim zaman ci~ 
hazımı Beyoğlunun meşhur Rum ter· 
zlsl Etijeni yapmıştı. Evlendikten 
birkaç hafta sonra Uzerinde küme 
kUme danteller ve harçlar dolu bu 
ağır elbiseleri bir türlü kendime mal 
edememiştim. Hepsini birer birer sök 
mU.Ş, istediğim tarzdaki sadeliği ve
recek surette kendime ufdurmuftum. 
Annemden de bu kadar parayı soka· 
ğa attırdım diye güzelce bir azar 
işitmiştim. 

Evlendiğim zamana kadar elbise. 
terimi seçmek hakkı bile bende yok
tu. Annemin arzu ettiği bir modeli 
seçmek mecburiyetinde idim. Annem 
çok mUtehakkim bir ahlA.ka sahip ol. 
duğu lc;in benim ve hemşiremin iyi 

rlnden tozlar akan bir &\.-UÇ yor· 
gun ln§an dört tarafı dU,man isti· 
l3ıoiına dU.'jmü' bir vatan h;ln istik· 
lal bayrafı açıyor, bütün bir dlin
ya,ya meydan okumak kararını ,·e
riyor. O an l~ln bUtUn sermayeleri 
bir ma,·t gözün rüyasından ibaret
tir. Fakat o rü)·a süratle blr züm· 
reden bir memlekete bira.yet edi
yor, bütüo bir milletln ancak ölüm
le geçecek n1ukaddes iptila \;e ha!!ı

tahğı hallnJ ahyor. 
şimdi bu • caddelerden, lnlı:I 

yokUŞll ara ~kaklardan ı:lu'i 

meydanına dökülen kalubahğa. ben· 

zer kalabalıklar Anadolunuo bitiv 
tükenmez yollarından kağnılarla. 
sırtlannda birer atunlık cephane
lerle t•epbeye akıyorlar. 

Gözlerimi tekrar açtığun zanınn 
bahar güne,I altında göz erlmJne 
kadar sedef ve fakfur parıl~ılarUe 
yanan mamure, adına. bugün 1ı1illi 
hf1.klml,)·et dediğimiz, o rti}ttdan 
doğmu~tur ,.o bu, bü.tUn memleket• 

- Ah, canım nineciğim, siz ne 
kadar iyisiniz. 

- Sen de fena bir şey istemiyor

sun ki, kızım. Olmıyacak bir şey ol

saydı bilirim, sen de benim hatırımı 

kırmazsın. 

O gUn Beyoğlundan birçok metro 
beyaz organtin aldıktı. Organ tinin 

altına giymek lçln de gayet açık pen 
be lafta, bu beyaz organtin esvabın 

etekleri tekmil ince pllelerle balık 

kılçığı gibi dikilmif, eteğin a.ş:ağ"da

rında Uzerlerl dilz pilelerle yapılmuı 
geniş bir volan vardı. BUtUn dikişler 

incecik krem renginde vallnslye 

dantellerle tutturnlmuş, eteğin voıa. 
nında yine btraz daha geniş valAnsl
yenden yuvarlak motifler yapılmış, 

motif1etin içinden bir milimetre ge
ni1Jliğinde siyah kadife kurdelelerle 
birkaç sıra tutturulmuştu. Elbiseye 
18.zım olan bütün teferruat ahnıp ak 
şam eve döndUğümUz zaman kendimi 
dünyanın en bahtiyarı zannediyor· 
dum. Çünkü esvabımı kendim seç· 
miştim ve sevdiğim bir esvap giye
cektim. 

Annemden korkumdan kumaş p~ 
kelini gece yatak odama. girip ka· 
pıyı kilitledikten sonra açtım. Yan
lış bir iş yapmamak için bir düziye 
esvabın resmine bakarak korka kor. 
ka kumaşları kestim. 

(Arkut var) 

te yapılan ,eylerin ancak bir küçük 
örneıtJdlr. 

Bir liklr ve duygudan yirmi sene 
f~inde yalnız medeni bir memleket 
değil, en 3-·ent \;"B!'Jıtalar& sahip bir 
n1Udataa <'lhazı (1karm1' olan bir 
nu~nıleketın istikbalden korkması 

abestir. 
htlkllil mar11 artık durmuştur. 

~leydan1n sesleri şlmdl bir bUyük 
kalbin hareketleri gibi bu1unduğum 
tepeye kadar geliyor ,., dlişllnüyo
run1: 

O zamanki ruh yaşadıkça ,.e bu 
ruhun en yilksek mümet;sill İnönü 
kalb ve kudretimizin nAzımı ola
rak b~ımızda buJundukta bize ıe
'"·aı yoktur. 

Bir fikirden tıkan bu mrunureyl 
1<.•ap eder~e yine bir llkre feda 
edrr ,.e yerine da.ha 
ımrn:. 

ller şeJ·Jn ba'J ı milli 
rn htikl4ldlr. 

iylslnl ya· 

hfikln1Iyet 

REŞAT NURi 

tadır. Bu maliyet muayyen olan bulunmu~ ve Küçükpazarda pas-
Kuru Kahveciler Zam yüzde üç loiirla nakliye masrafı da tacı Aslanın aldığı bir çuval un 

istiyor ili.ve edilmek suretile bir çuval ıç.ın 14 lira otuz kuruş ö,dedığini 
unun aza.mi olaraık 14 lira 7 ku· ve bu adama da farura verilme· 

Çekırd~k kahveler timdiye ka- ruşa , .. ttlması icap etmektedir. diğini iliive etmişlerdir. 
dar kuru kahvecilere 1 30 kuruşa F akaıt, haber aldığımıza göre 8 a. Bu hususta malUmatını sordu· 
mat olmakta ve çekilmişi 180 ku-

tışların bu fiyatlarla yapılmadığı ğw:nıuz tüccardan bir zat ta: 
ru~a satıl'makta idi. Kuru kahve· 
ciler, Fiya.t Mürakabe komisyo- ve yüzde üçten fazla kar alındığı «-Toprak Ofisin un tevziini 
nuna müracaatla çekirdek kahve- anlaşılmaktadır. Belediye memurlar kooperatifine 
lerin kendilerine gelinceye kadar Dün bu işin tahkikine memu·r vermeai, hiç şüphe yok ki. halkın 
bir çok ellerden geçerek 180 ku- edilen bir muharririmize Zindan ve küçük esna.fın menfaatlerini 
ruıa mal olduğunu bildirmitlcr, ık d T l dd, . d s9 temin ma~adma matuftur. Fa.
bundan sonraki çekilmiş kahve ap,.ın a •'.'Çt ar ea .. esı~ e 
satışları için yeniden fiyat takdir numarada uncu Abdulcemıl, beş kat, i~o görülüyor ki "°n şekil de 
ediPmesini ittcmi"lerdir. kişi muvaceh~inde: bu maksadı temin edememekte 

Esasen, bad .. ma yapılacak • - Fazla fiyatla un satıldığı ve §ikayetler tevlit etmektedir. 
kah".e tevziatı Fiyat Mürakabe doğrudur. Kadıköyünde Söğütlü- Bence, bu tevzi i~inin değil böyle 
kom1syonunun nezareti altında 

çeıme caddesinde 35 numarada yüzde üç karla, hatta yüzde birle 
yapılacağı ve çekirdek kahvelere 
yeni bir f;yat ıesbit olunacağı kadayıfçı Mustafa usta, koopera. 
için 'kuru ka.hvecilerin bu müra- tifin tevzi yeri olarak tayin ettiği 
caatları nazarı dikkate alınacak- Lımnidis biraderlerin yıağcı dük-

daha muntazam surette tedvir 

edilebilmesi için büyük bir ticari 
firmaya. verilmesi daha muvafık 

olurdu sanıyorum .. > det.Tıi~ir. hr. 

Bir kaç gün evvel Ankaradan 
dönen Kahve ve Ça!Y lthal~t Bir. 
Jiği umumi k8.tibi Ticaret Veka
letinin vaki davoti üzerine tekrar 
Ankaraya gitmiştir. 

Küçük Haberler: 
Belediye, Adalar ve civarı için ye. 

ni bir itfaiye motörU yaptırmağa Jü. 
zum görmUl}tür. }ıtakineleri hazır bu. 
ıunan teknenin inşaatına yakında 
başlanacaktır. 

kanından altı çuva•l un almıştır. 

Aa.liyede: 

Kadın!ara Sataşan 

Tevkif Edildi 
Biri 

Evvelce bir matbaada ma.kİ· j lar söylemeğe ba~laması üzerine 
nistük yapan Hüseyin adında bir zabıt.aya müracaat etmıştır. 
delikanlı, dün harfendazlık su- Hüseyin yakalanmış ve mahke
çtle Sultanahmet birinci sulh cez3 meye vcri.Lm..iştir. Muhakeme es· 
mahıkeınesine te~di edilmiştir. nasında Hüseyin, ba.şka bir ka· 

Hüseyin Karagümrük civarın· dından ba!hsettik.lerini iddia -et· 
daki Aıyısu sineması önünden ge- mi!!se de, hakim. Hüseyinin umu. 
çerken, sinem.anın mak.inisti Meh~ mi adaba muğayir harekette bu
medin karısı Mesrure de Gülizar lunmasından dolayı suçluyu tev. 
adında arkadaşite beraber cad- 'kil etmiştir. • 

Muzaffer Akalın Vazifesi 
Ba§ına Gitti 

Çol'U"m valiliğine tayin ed,ilmi~ 
olan eaki Emniyet müdüri..imüz 
Muzaffer Akalın, dün sabah To· 
ros ekspresile şehrimizd1en ayrıl· 
mıştır. Muzaıller A'kalını Vali ve 

o t(eisi Lutli Kırdarla. Ör
fi Jdare Komutanı ve Emniyet 
ır.üdürlüğü erkanı Haydarpaşada 
uğuı 1 amış1ardır. 

I ktısat H :ıberleri: 

Sümer Bankın pamuk rnübayaa. 
tiyatlarmın yUksellilmesinl isten1ek 
Uzere Ankaraya giden Ege müstah
silleri heyeti şehrimiZ yolu iİe !zmire 
dönmüşlerdir. 

* GümrUk anbarında bulunmakta 
olan beş yüz çuval kahvenin bir kaç 
güne kadar piyasaya çıkarllacağı 

haber alınmıştır. 

* İngilizlere satılacak bazı mad· 
deler etrafında aldkadarlarla temas
larda bulunmak tizere İzmir ihracat. 
çılarından mürekkep bir heyetin bir 
kaç gilne kadar şehrimize geleceği 

haber alınmıştır. * Sütçülerin mUracaati Uzerine 
süt fiyatına altı kuruş zam yapıla· 
cağ"ı söylenilmektedir. * Ziraat Bankası tarafından Al
manyaya yarrm milyon liralık zey. 

Unyağı satılacaktır. Bu yağı n1acak 

firmalara lzmirden de 350 bin lira· 

daha vahim olmak üzere, "'~ 
leketin dahilinde iktidara "'1, 

olanlar gaflet ve dalalet v•.~~. 
ta hıyanet içinde buhmabÜ~' • 
Hatta bu iktidar ahipleri ~ 
menfaatlerini, müstevlileri~ .1ır 
yasi emellerile tevhit ed•"';· 
]er. Millet yoksullul içinde,diİl
ruret içinde harap ve bitaP 
müt olabilir-» 

Bu satırlar bugünkü A vr~~ 
nın noktası noktasına çok iY' 
!asa edilmif bir tarihidir.. 1~ 

Allaha şükredelim ki bır ~J 
türkümüz vardı ve bir lo0 

müz var. 
KÖR~ 
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* Belediye, un stoku yapmak Uze
rinde hazırlıklara. b8.l}lamıştır. Bu 
arada kapalı bulunan fırınların da 
tamir ettirilerek icabrnda kullanıl· 
mağa müsait bir vaziyete konulma 
Jarı dU.'JünUlmUştUr. Un stoklarının 
temini için buğday ve un nakline ya. 
rıyacak kara. ''e deniz vasıtalarının 
ücretle çalıştırılmaları lUzumıu ad
dedilm~ \'e bunun bir mecburiyet 
şeklinde nakil vasıtaları sahiplerine 
tahmili münasip görülmüştür. 

deden geçiyor-muş. Hüseyin ar· Hü.ıeyin, kendiısinin yanında 
kadaşile birlikte kadınların peşi· bulunan arkadaş• Sabmin müda
ne takıhnı~ ve derı geri laf atma. laa şahidi olarak getirilrneııini ta_ 
ğa ba~lamı~tır. lep ediğinden, muhakeme Sali-

Mesrurc evveLB aldırmamış. m.!!1 celfbi için ba~ka bir güne hk Prina yağı verilmesi kararlaştı. 
YATSI: 
!MSAK: 

S 
,, 

4,16 ~ 
Fakat Hüoeyinin fazla galiz lal- bırakılmıştır. rılmıştır. 

--

Albay Julyan t\takslme dönerek: 
- Artık .-,Uphe yok. ller halde doktorla 

görü,ttiğü ,eyleri l'"'avell'e anJatmak l!tte· 
mi, olacak. 

ravell hemen ahlarak: 
- E,·et, evet hakkınız , ·a r. l\fektupla. bu 

doktor arasında bir mlinasebet var. Ben de 
anhyoronı. Fakat acaba. ne 't Re bekanın ne· 
sl vardı bllınek isterdim. 

Hakikat göz öntinde ldJ de kimse anla
mıyordu. Hep!il birbirlerine bakıyordu ve 
bir .,ey anlamryorla.rdr .. Ben yüzlerine ba· 
kamıyordwn. blldtğbnl onlara hissettirmek
ten korkuyordum. 1\ıfak"lm de bir şey söy
leınlyordu. Pencereden bahçeye bakıyordu. 

Se8ttlz ''e sakin bir haJI vardı. Yafmur din· 
mlştt. Fakat afaç dallarından ve oluklardan 
suıar damlıyordu. 

Frank Möze ba'ladı: 
- Bunu anlamak rnUrnkUn... Doktorun 

adresini aldık. Kendisine mektup yazıp ge
çen sene ?.llsls de Vlntcr'e bakıp bakmadı· 
ğ'mı sorahm. 

Albay Julyan ce,·ap verdi: 

- Bilmem böyle bir suale ce\·ap \'erir 
ml ! ~faU\ın ya doktorlar sır saklarlar. Fa
kat .nııster de \'lnter bizzat gider de vazı. 
yeti anlatırsa o raman tabii söylerneğe mee 
bur kalır. Ne denıJnlz 't 

'taksim pen~reden uukl8'Arak: 
- Neyi münasip ve fatdell görürseniz o

nu yapmağa hazırım. 
- öı lo ya .• Vakit kazanmak taıun. .. Bir 

. 

ÜZÜNTÜ -
Yazan: Oafnp. du Maurier - 90 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

trene binmek, vapura atlamak ve yahut 
tayyare Ue uçmak kolay l~lerdlr, değil mi f 

l'llsls Danvers'tn keskin bakışlarla bir 
!\lalmlme, bir F&veJl'e baktığını gördüm. 
O zaman& kadar l\laksbnl tttaam ettlktertnt 
bilmiyordu. Şimdi ı,ı aolamağa başlıyordu. 
Yüzünden şüphelendiği belll idi. Hırslı bir 
taVJrl,. etekllğlnl buruşturuyordu. 

Hain hain Makılme bakıyordu. GözUnll 
hiç ondan ayırmıyordu. Artık bize fenalık 
edemezdi, olanlar olmuştu. ~taksim, Alba
ya döndü: 

- Ne dersiniz, dedi, yarın gidip doktoru 
göreyln1 mit Bir telgraf çekip randevu a
laynn ... 

Favell gülerek söze karı,tr: 

- Yalnız gJden1ez. Bunu lstemefe hak
knn "·ar. Akrab& sıratlle onun yalnız glt
nıesine razt değilim. Yanına polis alsın. 

1\1.lsls Danvers lu\lA. Makslme hain haln 
bakıyordu. Frankda bunun farkına vardı. 

Ellodekl adreo yazdı kllğıd& birdenbire gö
zünü dikti, bir de :\faksbne baktı. Sonra ha. 

kikaU lıi>setml' gibi sap •an oldu, Elinde· 

ki kılğıdı masanın üzerine bıraktı. 
Albay Julyan söze ba-;ladı: 

- Ba işe şimdiden polisin karışmasma 
Iilzwn gönnüyorum. Dedi. 

Sesi başkaıa.,mı,tr. •ŞlmdUlk• demiş ol· 
masınr hiç se,·meml!}tlm. Nihayet J;ı,avell'e 

dönerek: 
- De Vinter Jle ben beraber gldeceğhn. 

Ondan hiç aynlmıyacağım ve tekrar bura .. 

ya beraber gele<.'eğlz. Bu si Le kiill mi? 

Fa.\·ell bir I\fnkslme, bir Albay Julyan'a. 
baktı. Yllzünün mü.nft&ı çirkin bir hetta~ı 
idi. l\la.,·t gözlerinde bir zafer parıltısı var
dı: 

_ E\·et, dedi. Karı ... Fakat daha 
olmak iı!;ln ben de beraber gelseın 

ını':' 

eınln 

olmaz 

- ltlraf ede:rlnı ki bunu l&ten1cğe hak
kınız ,·ardır. 1-,akat benim de bir hakkım 
\'ar. O da sarho' olarak gelmemeniz.dlr. 

Favell gülerek eevap '"·ernı: 

- Merak etmeyiniz. Hiç lçmlyeceğlm. 
l\lak,Iml Uç ay sonra. nlahkQın edecek olan 
bı\ldı11 ,kadar aklı ba,ıoda olacağım, Öyle 

zannediyorum k1 bu Bakcr kör 
rözeeek... • or0,.... 

Heplntlze ayrr ayrı bakarak gül · 141~· 
Zannedersem Rebekanm bu doktora g 
nJn mdnılsrnı o da aniamı,tı. 

- Peki yarın k~ta gidiyoruz! 
Albay 1'1aksfme bakarak sordu: 
- Katta hazır oluro;,unuz ·r 
- Katta •~terseniz ... 
- Dokuz iyi mi? 
- Peki dokuzda ..• 
Favell endlt1e ne: v'' 
- Fakat sakın bu ge<>e ka('mastll• dtr1 

rajdan arab&ını ('ıkarmak ı,ten bJ1e 
Dedi. 

Mak•lm, Albaya hitaben: 
- Size söz ,·erlrsem, bu kiLfl ınl ': ctdıi' 
İlk defa olarak Albay Ju!yao 1'~~~4P 

etti. ı:~rank'a. baktı. )lak..,ln1 bu terf" 
1 

JI' 
farkına. ,·ardı \;"e kızardı. SakaJtnıda1' 
ınar hızlı hızlı atıyordu. y~,·a'>('B: ,_,t" 

• bt',.. 
- l\1fsJs Donver'f, dedi. Karımlıt. 1 lt' 1' ,,. .. ,11 !I 

u1ağa. girdiğimiz zaman odanın 11 ,.tcl' 
zerimizden kllltlerslntz. Sabahlryln • 
gelip bizi U)andırır, kapıyı açar-ınrt· 

- Peki, efendiın. 
Albay Julyan: 
- Pek iili• böı le 

dokuzda geleeeğinı. 

,.!_ 
011'un deıll. ff('il # 

• ·~niJI' 
Arabanızda. ~ 

do yer ,·ar değil mi? 
- E\·et \·ar. 
- ra.\·eU'de kentll 

eder. 

1 ,,,ıt 
arabn!'>ile bil. ,s) 
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Iiarp Vaziyeti 
Yazan 

İlııan 19RAN 
Ernek1i Kurmay Subayı 

dı» (Ba~ı 1 lnf'lde) 
gltdlr; fakat lngUlzlerln taarruz 

flkrııe te.,ebbilsü ele aldıklarını. 
At lıtıan - İtalyan hirllklerlnln ar-
ı!( . 

ıııuı1ataa kayguslle 1nılliı.lcre 
:·lbi l<aldıklarını göstermektedir. 
labeo:i tanda İtalyan ordusu ku
~•ndanı bir tek lnglllz askerini 
a~ısıncla ıııesgııl etmf'kte naıod 

la\d • 
• a gbrUIUrse, lh C'"!I kanalına 

erı " • 
t. !iemılen Alman • 1talyan mo-
ıırhi birlikleri kumandanı cta Llb

::sa bir tek ınglllz neferini tut
~kla, l'unanl tandakl maharebe 

1 
llnından fayda gömıektedlr. 

-. 11rtllılerln ikinci Libya ııeferlne 
llıtılcUn olduğu kadar rabuk h•'I· 

'&nıaıarı lllzımdır · ,.aı: menlml 
:""1&ı)ınakta old~t~ndan zaman 
.::ı'kçe lıliylik bir taarruu ıırı,,. 

le \e bunu bafııarmak mU,klll 
~ktır. ikinci ~ebep de yakın 
~ orta ,arkta sonbahara kadar 

hl harp eeııhelerl ~ılması lhtl· 
::: \"ardır; ll~llncU mUhlın bir 
.\J P ilaha gösterilebilir: Bu il& 
lalllanJarın bir se\"ktilcelf hatAsı 

;.. raıc ihmal ettikleri CtibelUtta
'I hltse~ıtltllr. Almanlar bu bU· 
lıalUc hatAlannı anlamıwlardır: bu 
Ok tbln aeıl kati netice 'yeri Atlas 
.. Y&aueundadır: Almanya, F:raa
~1 hlattOp ettikten sonra, elyul 
(l•ılrlere kapılınıyarak ayni huda 
•ık•l'ene) ılatlarını atıp ~belUtta• 
il\ • lnıeydl, lnglltercı hatta A· 
Y erlkaya karlJı sevkulceyş vazl· 
~tı buııın saıtlahl \ 'C kuvvetli 

: llrdu. lnılltere dolu ' 'e cenup 
d 
0lontıcrUe irtibatını en k11a yol

:" kerımış Hı Omıtburnu yolunu 
~atıa ırenlş nuntakada ha,·a \'cı 
" kontrolu altında bulundurur
-. 'il. .\tJaa dcnlılnc1ekl kati neticeli 
~relJeJcı rlri!flTiek 'e Brltanya 
'alc uu aç 'e mallt'mealı bırak .. 
"tt ltt111 etmek için ilk mUhlm 
""'tı, Bu Jıuıuıta lnılltereıye \'cı 
.\ııt•lkaya dtı~n llk it Aııcır , .• 
ıut~ •4atımnı ı,111 etmt-k, Oebcı· 
11111 rrk'ın ha\8, kara wı denJz 
~~1faa1111u ı,lmdldttn takviye et,. 
llı.ı '· Almanlar 1Nranva hudu-

llda h • tlllt "' ihtlnıale ka111 bir ~-
cı_,.:•l'llkııuşlardır. \'e bu gedik 
lııtlJı ""Ya. korfeılnde en i) ı )·erde 

•p <'dllml,.tir. 

\' "" . . ~; 
btı t 

tı 1 •rafın !IOft tebll#lerlnfl gö-
)~ 11r11l7. • Yunan kuvveflertnln 
''ti 1tıe\'zll takrlhen (Lamla l<tlr· 
9(

0 
- l>rıanl ta • 'Yanya cenubu • 

ıttıı7° at1a!l1 hizasında Adrly11tlk 
"t llncıen g~ınektedlr. Bu meni, 
ıı.1111eenah gcrldo wı şimal cenah 
t•rı.ıe kaldığıııdan <'ephf'ııi şimali 
llnıı Ye ılöpl\ktUr rn lılı.lm kanaa
"'•tule &'Ore J>llyiik bir tehlikeye 
ııı_ ~dur. Hu tehlike, en·elkl ya
"~i;"ll.da ' "arld gördUA-UmUz 
\'~ ~. fiağ" <'enahta Lamla - Ll'h lı;tikametlnde lnklyarı muh
.. .,.: 'lılr Ahııan yarınaıılle bütiln 
~ nln Atına lıttlkamellnde lrtl
"ı.r l\ln k'81Jme11i Adrl»atlk , .e 
"-'~"l korfeı.l afJ;ına doğru tıürü
~'I l'unan • lnglllz lrnnetlerl
~ tn.tıup , .e esir edllmeııldlr. 
~,"ların böyle bir makııada 
lıı.ı;!J •it kin J,1111tla ~ehrl <'onu
tlttı" '~ flle1/hur 'fermopll g~hli 
~ ıtıJ<lrt ınerk~lle ~lddetll 
' glrlf11klert anl•,ılıypr. 
t, tı..ı °'4nı o)mıı,k itin aıaf (•enah· 
'ıııı1c1lıınaıı tıııuı:ı kqvwtJorl my
'• t.oarw, nJüctıtfaı dmelJ, nıer~ez 
\'~ 1 renahıa bııluııan tn•IUı -
~h • hltllkh'r11 ta.rrarrlerln ,.~ 
N,,;:ıı ., l'ıların hlmıt,n11ın1I~ 
tııı.ı .. ~~ 'e)·a J,h actya ıne\·klle
ttıı. ~r geri t;flkllınelldlr. JJI· 
'~~tlmlr.e ıöre AUna lıttl· 
' \o ıerl mu\·•"*'._' en 
.... .:ı.r~ ı.amla kiirfezi p Nav 
,, \e.ta Lhad)a l}atıımta ı11-
\~ aw lr. bu hatta,. f>Onra Atl"
~ta ı .. tıkanıetıpda btır~h IJQ

'"~ birbiri ardınr.a 1118\ ıldeıı 
""°~ı ltıüdafaa etmek imkAnı •• 
't~lar, t~ııı ılenlılndo Qedp· 
,,:8\"ıtla, 8el4nlk üıtlorını lıiUi 
"-11 1~1er. (:analıkale bojHın· 
~""-• • :ıoo kJloıııetre me•ıı~fede 
j""ııı d iİftfnrrıctero ve Llınnl ~dıı· 

1
1••r. ta ltıaı etlikleri l~r veri· 

1~1 "'- ler ltu hıt~r dptnı hıe, hq 
~111" lıtPll 14rk \8 cea11p ili• 
'~~erırıdA ıııuhtıımııı bJr lı;tll4 
~ lnın l:ıe dtmlılnıhı tık '"' 
~ ' IJ0ktııanaır. JJıı lkJ a4ı 
1 le lı "-'• ~e !Jenlı ~U olıt· 
~i ~ llllanıJıahlltr. Almanlar, JJu 

1lı.411~ lııuı tıtmekln !frakya<tıa~llizı"' lıarnu :'\Jerlı; ıttıınıtıan J;n 
ili. ikı ılqfru ıııatm1t Qi1JYorlar1 

"-ıt llda.. 1 ltıal etmrnln Vuıııa· 
,., b~ı ıııuııareln: ile ~•kul-

'\'blr münaıebeU > okhır. 
~('·\•ıı· ... 
I ~te. sa, ın ıneıılektqım B. 
ı'"" ~ili( 1

1 11•1'kınıdıai'l takdirlerini• 
~ '"ı :~~klir ('derlnı. Has iıılm, 

")"ıarıtı.ı IJilncenlı; .:ok doğrudur. 
~-~ını hnuı ıtekilde temine rah· 
li~ı le~ ~lı hli) ilk aıllitı ark#ldll-

~~""'lllılr Uk bir a11luır olar•k ııe• 
' eıı • derin ııau;ımrımı ıu. 

1hsan BORAX 

Sinir Harbinin 
Müdafaa Sili.hı 

Bir Amerikahya Göre Bu Silahı 
Türkler İcat Etmişlerdir 

Yazan: M. •• Z1L 

Otuz senedir aramızda yaşıyor.• mlllı>flt'rin hassasiyet ve muknvemet
Otuz yıldır da kcndıslle tanı- !erini kaybettikleri ve adeta. hayvan

şırız. Bir vakitler Robert KoleJdc laşhklarr gOrUlmllştUr. TUrk milleti , 
muallimdi, sonra bır petrol şirketine 1 yenilmez bir mı\kOs talih karşıııında 
mllfettış oldu. En bliyült merakı oku· ı>zilmcyl kabul t'decck yerde kadı:!r, 
maktu·. Birkaç sene evvel buı·ada 1 kısmet diye bir kalkan Jseşfetmiş, bu 
zevcesini kaybettikten sonra kendini sayede t>n mAkOıı şartları; lnsnntığı
bUtUn bütune kitaplarına vermiştir. nr, neşesini, Yekarını kaybetmeden 

Amerikalı dostumla birkaç gUn ev. knrşılanw;. dalma bn~ını yUksf'kte 
vel bir dUğUnde buluştuk: \'e yukarıda tutmanın yolunu imi-

- Buradan cldlyor musunuz? De· muştur. Türk tarihini tetkik eden 
dlm. garplılar baştan aşa~ı yanıimı~lnrdır 

Cevap verdi: Kader ,.c kımıet itikadı, T!lrklt'rl le-
- Nereye gideceğim? Ben buraıır· rakkl imkAnlarından mahrum etme

nr yurt diye tanıyorum. Savu,up git- miştir. Böyle lmkAnlıırın kat'lyyen 
mek Uzere başka bir memleket hatı- mevcut olmadığı de,•lrlrrde mfıncvt 
ra blle getirmiyorum. ö!Umden, yeisten ,.e uyuşup insanlık 

- İyi ama, Amerika konsolosları hassasiyetini kaybetmekten korumuş 
harp sahur olabilecek yerlerdeki A· tur. 
merlkalılara bir dUzlye: «Buradan Öyle zamanlar olur ki hll.dlselere 
gidin, kalırsanız kendi mes'ullyetınlz. hAklm olduğ'uıirnzu du~"mak thtlya
Uzerlndcdlr.• diye ihtarda bulunuyor. cındayız. Mııddl &lJAhlarla iş görll
lar. rUz. Yeni yeni varlıklar yaratırız. O 

- Evet, Amerika. haricinde bir zanııı.n kader ve kramet itikatları hiç 
tek Amerlkıı+r kalmamasını ve tebaa l•imize yaramaz, bunları bir tarafa 
yüzünden gaile ve müşkllll.t çikme- atarız. Her tarafını örümcek tutar. I 
meg-i pek isterler, vakit vakit ihtar· Fakat irademizin haricinde vazı- ı 
!arda bulunurlar. Bunlara kulak yeller etrafımızı alırsa., çaresizlik i· 
asmak lstlyenler daha. ilk hamlede çinde Mdiselerln inkişafını beklemek 
rltmı,1erdir. Kalanlara. bu gibi ihtar- mecburiyetinde kalırsak işte 0 za
lar vız gelir. man kader ve ku;met imanı. sinir 

- Neden bu toprağa.. bu kadar bağ muharebeılnin bir mlldafaa ı;iJfLhı ha
lılık duyuyorsunuz? İşiniz 'burada ııne ıelir. Bunu raftan lnrlirmek, ö
oldufu için mi? Otuz senelik bir ha· rUmccJderini temizlemek ve kader 
yata alt ltlyatıarın elıl buraya. baf- ve kısmete itikadı bir kuvvot n te· 
lachtı için ml? Zevceniz burada rö· selli kaynatr haline koymak pek fa· 
mlllU oJdufu iı;ln mi? /d~li bir şey olur. Bıı iman ııayesln-

- Bunların hepsinin az, çok teılrl de yıpranmaktan ve UzUlmektcn kur. 
olabilir. Fakat bilir mlılnlz ki ben bu tuluruz. SükQnumuzu. vekarımızı, 
memlekete en çok •on aylarda baf- muvazenemizi, neş'emlzl en ıılnlrJetı. 
landrm! Niçin mi? ÇUnkU kader ve el vazi~·etıer karşısında mııtıafaza. c
Juamııte inanmak ııe demek olduğunu deriz. Hadiselerin inkişafını ne iııtl
ancak 11lmdl kıı.vradım vn TUrklorde· kamete cıogru beklemek !Azını geJiı'• 
ki bu itikadın bir aciz değil. bir h!I.· se gel:ıln, ne kadar zaman beklersek 
klmlyet ve üstUrılUk alAmetl olduğu- bekliyeJim, sinir hnrbındr. daima tel'll 

mı keşfettim. 

- Yanı ne demek? 

- Brtkınız anlatayım: Ben hrlstı-
yanlığın Presbitırlycrı dcnlleıı mez11c. 
bt içinde yetiştim, Bu mezhepte ka
dere lrrıan vardır. Yani her birimizin 
4klb~flmlzin fpt!dadan tnyfn edUmiş 
otduSUna. evv~den llazırlanmıt bir 
pro1:ram dalreıılndo ha,rııtımızı ba.şın
dan tıo11una kadar yaşadıfımıza ina
nılır. Ben çocukluğumda buııa dair 
mUnakaşalar fşltml~. f&knt U:;lUnde 
durmamıştım. 

TUrkiycye gelince bu memltlrntc 
ıiair birçok Jtitııplar okudum. Bir ı;o· 
g-undıı Türk fatl)Jiznıi hııkkın~a mU
nıka§ıılllr varl°lır. Tüı·kiycııiJl terak. 
kide ırerl kalmasına sebep diye ka(lc. 
re olan Imım iferl sUrUJUr ve her ı;e
yin mukad(ler olduğuna inıı111111 bir n
damm. tıayAtJnın sevlye:ıinl ylikııelt· 
mek icin ern~k ııa!'fetmek ihtiyacım 
dıınmryacağJ aöylenlr. 

Ben t!iç bµ fikirde deeıum. TUrıc 
en ı:llıı~rnik blı· adQmdır. JmkArı bil· 
Jurı;a daflnr devirir, karınca glt:l Çil· 

lrpr, hayatta Ustun bir mevki~ çık
mak için hor hlmmeU , .e zahmeti 
göze nJır, 

tıu;t• kalını. 

Ben Türklerin sinir harbi için icat 
ettlkl(lrl bu sil!hı kendi heııabımıı 
benimsedim. Diinyada olan, hltt-n şey 
ler hiç umurumda delil. «"Ne ollınıu 
olacak, mesele o ıamana kadllr key
!ilml bozmamakt.ıutır.:t diyorum. 

llşte böyle bir .füüduı.. .wı~ada11 
kuvvet ve metanet menbaı olduğunu 
kendi nefsimde tecrübe ettiğim i~in· 
dir ki eski Türklere kar•• derin bir 
hayranlık duyuyorum ve her feli'il\et 
ve sarsıntıdan nasıl olup da taze bır 
kuvvetle çıktık)arınr şimdi an!ıyı;ı. 

rum. 
- Vııtılret karşısında aldığınız tcd 

bir, kağcır ve kııı111t1t lmaııınıı ııarılıı1 
siikfınetle, iı;iniz rahat olarak beklıı. 
mekten ibaret mı 'f 

- Hayır. kitaplarımı İskenderuna 
görıderdim. ~unları zahmetle topla
dım. Araıımnda TUrluyeye dair ytlz
lerce krYll)etli eser vardır. Eğer harp 
buralara. l'elir de arada bir kaza mer. 
misi de bana dUşerse mesele yolc, 
fll~at tayet dUtmezse kltıtplartm na
rım olmaKtan kl\rtulur. OUrıUn birin· 
ae onlllt& kavµfurum. 

Çocuk bayramı merasimine iştira k eden yavrulardan bir k11mı '-•-.:.ı-

1 SIYASi iCMAL 1 
Irakta lstikr ar 

Yazan: M. H. ZAL 

O 
rak'a İngiliz askeri çıkarı]. 
mııtır. Bu asker Mısırda 

olduğu gibi, İnıiliz - Irak mua· 
hede.inin <farlları içinde vazife 
görecek, lrakta istikrar ve em
niyeti temin edeceklır. 

lraktaki dahili vaziyetin 

23 Nisan Bayramı 
Bütün Memlekette içten Gelen 

Tezahüratla Kutlandı 

böy]e bir emniyet tedbirine ih· 
tiyaç ıöııterecek suretle i nkişaf 
etmeıi, leeHÜr uy Mı o 11 acak 
bir aebeptir. Bugün kenoıni bi
len her memleketin ilk ihtiyacı 
milli birliktir. Her türlü tahıı 
ve zümre menfaatlerinin milli 
birlik :htiyacı karımnda 1-usma-
11 mutlaka lazımdır. lrakın ıi
yaıi sistemi henüz bu iht ıyaLa 
uyamamı9tır. Son senelerde ıu 
veya bu ıahım ortaya çıktıgı, 
a.iyaıi Hkip .saydıklarım vura
rak öldürerek iktidar mevkiıııin 
aorta ele geçirildiği defalarla 
duyu]muıtur. Mefl"diyetten ıon 
ra biz böyle bir iatikrarınzbk 
devri geçirdik, çok z.aranm 
ıördü. Merkezi ıve Cenubi A
merika halkı ıayni nevi iatikrar
sızbk yÜzünden inkifaf ve te
rakkiden nesiUerce mahrum kal. 
m•tbr. 

Irak milleti her halde daha 
iyi bir ikibete Jiyddır. En ~yi 
yol, rakip tah11 ve gruplarm 
milli bir program elrafmda an
latmalan ve .,.hıi ihtiraslarım 
unutarak Irak için tamamile 
mlUi mahiyette bir inkiıaf dev
ri açrnalarıdw. Böyle yaparlar
sa lrak'da istikrar kurulur, ya
pamazlana memleket hiç bir 
zamaa iatiklile kavupmaz. Bu. 
gÜn bu, Jarm tu ecnebi entri
kanın ileti olur. 

(Bac.ıı ı lııciılı•) *'* len'kler abideye konulduktan son
da bu mes'ut gün J..."Utlanır'kcn mi- ra tam saat 11 de Şehir bandosu. 
niminl yavrularımızın bugünü en nun çn:dığı İstiklal mar§ile mera_ 
güzel Lir surc'~te yaşamaları iç.in sime bns1anmıctır. 
bir çok eğlenceler, temsiller ter· Bunu mı.iteakıp Beyoğlu Hılk
tip edildiği gibi yoksul yavrulara evi rcb i Ekrc:m Tur, kürsüye ge· 
da elbiseler dağıtıldığını bildir- lerek ateşli bır hitabede bulun· 
mcktedir. muş, bunu Çocuk Eeirgeme ku· 

Bu arada İzmirde çocuklarımı- rumu aıaaından Rıza Azminin bir 
za CUrn~uriyet l laik Partisi viliı- hit'lhe'li" takip etm'~t~r. 
yet idare heyetilc Karşıyaka H itabeleri müteakıp 3 yavru 
Halkevinin delaletile lzmirin ha. 23 nisan ve milli hakimiyeti te• 
vırşeven halkı tarafından teberru barÜ7. ~u.ren manzumeler oku· 
~dilm i!I olan 6545 parça e:ya da. mu!;lardır. 
ğıtılmı.tır. . Merasiın. yavnılımn ımunta· 

htanbulda zam bir geçit rumile neticelen• 
2 3 nisan Hakimlyeti Milliye ve miştir. 

Çocuk baıy11amı bugün şehrimiz• Çocuk E~rgeme Kurumunun 
de tam bir nc!';e ve sevinç içinde Müıamereıi 
kutlanmlljtır. hıtıınbul. 23 (A.A.) - Çocu\ç 

Bu münaae.hetle hazırlıınan bayramı miinoıebotile Çoculc E. 
program munt~nm bir ııekildc ıı irgeme kurumu İıtanbul merkezi 
tatbik edilıniş ve yarının büyük- tarafmdan Fransız tiyatrosunda 
Jerini tefkil edeceık olan yavrular bir m\isamerc vorilmiı ve çocuk. 
~~ a\iae'l !bir ~Ua~iımi:ıle.ı;.cJir. lar<a paata, undviç ve ıekcr da· 

Saat 1 O da Beyaz~t meydanın- iıtılnu~ır. 
dı11 bir tören yapılmı.,:tır. Meydan Beyoıjhı ıkna kolu tınafındaıı 
törenden 9ok evvel dolmuş bu- da 60 1 kız, 60 ı erkek olmak 

ı d üzere 120 çocuk ~iydirilmiı ve 
ı.muyor u. M k . 1 d h" k 

Vali ve Belediye Reisi, Örfi a sım _aıı ~nyn a u ı;ocu ha. 
İdııre Kumandanı, Vilayet ve Şe. ı losu. v~rı lm~ştır. . 
hlr mecltsi ıızaları da hazırlanan Şı '}lı "~-~iye kolu da T~n ıı_~ne· 
kürııünün yanında yer almışlar- met1ında oglede~ ev.ve\ hır mus~. 
dır. mere v~rere~ gurb~z ço.~uk mu. 

T .. t ı o d" Sehir ban· sameresı tertıp etmış ve uç kısma 
orcıne su ,.. "" 1 ·· b" ki ld ki dc;ısunun çaldığı lstıklal marııı ile aydı a n s

1
ur uı .~oc~ ;.ra

1
a ı il· 

b k rekilere~ baslanmı,.tı r rı erece er~ gore e IYG çr tevzi 
ve llYr~ " .1 y• ·1· .. . etmi .. tir. 
Bunu müteakıp sırası e ı ayet ' e . • . 
Ş h. ı · · amma Necati Çilli Dıger kaza ve nahiyelerde de 

e ır mec ısın , ht l"f .. 1 1 d "l 
Şiıli Hıı~kevi reisi mullllim Ah . m~ e 1 musamere er tert P e ı • 

t H l "t r~cuk EsiTgemc kuru. mış. yavrulara hediye ve yemiş· 
ffiCI a I' ~ ) "k d"\ • • B" L f 1 k mu lstan'but merkez reisi Dr. F et- er 1 ram e 1 mu;tır. lr na ta ı 
hi Erdem. Kızılay Gcnç\;k tc~ki- rcu'k bayramın_ı ya:v~uldann ta.m 

l • t ..:ı 5 .. Jim Alhm~t 2' rıisan ır neşe ve sevınç ıçın e geçır· 
a ı a':fına .. • ı · · · b.. ""k b ' · • ·· Çocuk ve Milli Hakimiyet bay- rı:ıe en ıçı? uy.u · ır Hına goste. 

b .. t" } ltah l rrlmektedır. rpmını te arµz el ıren ı e er-
de bulıınmuı:lardır, Dün Şehrimizde A~ılen Çocuk 

Hit~beleri ımüteakıp ikinci ilk Bahçclerı 
pku:dan Orhan. 44 üncü ilk okul- Öğleden sonra, Harbiye, Ni,antaş, 
dan lhsan, aHıncı ilk okuldan Tcpcbaşı ve Aksaray çocuk bahçele· 
E• ber' in okudukları manzumeleri rlnln kllşnt resimleri yapılmıştır. 
m~üt~kıp Beyazıutaki merasim Sayın valimiz Dr. Lütfi .Kırdar, 

eller bayramda oldu~u gibi size 
ıırmağanlarla gelmek ve bayramınızı 
onlarla kutlulamak istiyoruz. İçinde 
bulunduğumu~ ,artlar, hediyelerim\· 
zln, gt>n!Umllzlin istediği gibi büyUk 
ve dolgun olmasına mı\ni oldu. Bu
nunla beraber, gene sı:ı:l memnun 
edeceğim ümit ediyorum.> 
Öğleden evvel Dlvan)olunda hlz· 

mcllnlze açılan bir cocuk yuvaaının 
kUşat resmini yaptık. Çar .. kap11ın· 
da da sağlık ve tedavinize tahsis edl· 
lecck olan bir (llspnnıcr açtık. Öğle· 
den 11onra da b11rB1ınr ve sıraslle 
:-:ı,anta,ı, Tepeba91 ,.c Aksaray ço
cuk bahçelerini açacaJıı. 

Açacııtımız bahçeler ara:ıınıia ıılze 
hıtup etmek iı;in burıuımı tercih et
Um. 

Biz kolnfU lrak'an iJDitini is. 
tedi;iınb 8İbİ, Sadabat paktı· 
nan eüuuıa siren ~]er. 
de aük\ın ve istikrar hüküm aür. 
me=ini de candan anu ederiz. 
Hele bu 811'ada Ba1ra yolu Tür
kiyenin ;hracab için bir ana 
mecra halfnj ,alm1fbr. Böyle bir 
münakale hattı üzerinde emni• 
yet ve ittluar hüküm .urme.inl 
iatemek keneli' hesabmuu d• 
hakkımızdır. 

il ==== y 

Maraton Birinciliği Bursad• 
Yapılacak 

Medenl tartlar del1ttlKçe, omm d• 
yeni fakat mUbrıım ve zaruri lhtl• 
Yllçlarııe karftlafıyoruı. Apartıman 

hayatı sıııorl açıK hıwiQan, ıun,. 
ve ıı:lyad,n, glı;o>ç vo çlmenderı mah• Buroı {Hususi) - Tüıiiye 
rum tnraluyor, Bu mahruınl)'etten Maraton birinc.i!iainin 25 mayıs• 
kurtulma}< içindir ki, tehir dq!Undt ta Buraeda yapılm .. ına karar ver 
mUmkUn olduğu kadar ço)I çoıouk rilmiş olmaıı dolayı1ile alaka. 
batıQeal aQmak, ba9Jıca emellmlJ ol-

da rla r şehrimize gelerdk temaı· mu,tıır. Bilhassa bu bahçe ~ize yal-
nız l>\t 11nydıklıırımı getlrmekl~ kııl· \arda bulunrrrıuı;lar, hazırlıkları 
nıryor, g\,izel Boğazın emsalsiz mın· ikmal ctımişlerdir. 
zaraıını, yıkanaralç ıroıen temiz de- Bu kOf\IY• Türkiyenin rnuhte. 
nıı hll\'ll[illll da getiriyor. m yerlerirvJen gelecek 20 deq 

Valimi~. bıı yerin, Fııtll\ln hırp f nlıt ati ot ittir ak edcıcıtkıir, Ya· 
gemllerlrıi karadan yürUter&1Jc ftr rışa Atatürk heylcelinln önünden 
tırdiğl tnrihl bir ııana oJdufunu da 
kllydcttikten ııonrıı ııöıılerlnl fÖyle bi· !başlanacak ve atletler Bademli 
tlrmlştirı köyü önüne kadtr gi4Jp stıadyo-

Azlz TUrk yavruları, koruyucuıa- nıa döneceklerdir. A:> ni gün stad. 
rınız, sadece büyük ve muhte.,ım yomda lstanbul, Balıkesir '9e Bur. 
tarlhlnl&i yapan astı neıılinla:in ma- sa aporcul11rı ınıısında (Bursa at. 
nevi miraeı değil, milli kahram1tnr· ı-•~m ba•• a ) 1 kt =- Jr mı yapı nca ı~ 

mız ve bUyllk Şefimiz lnön~'nUn et- 1 Halkevi spor komıt csi de ayni 
rafında ursılmas bir blrlıkle her 1 günde stadyomda yapılmak üze
ihtlmale kar,r hazır. ve uyanık bek- re köy ff>Or yuvıalarına menııup 
leyen bugllnkU bUyUklerlnlıı, güzide, gençler arasında gljreş müsaba
kahraman ve ,anlı ordumuzdur. kalan tertip etmiştir. Maraton 
Bayramınızı huııur \"e ııaadette kıo§Utıuna hazırlık olmak üzere 

kutlulayın. Bahçeniz uaun ve meıut yapılan bir koşuda Harun Ça'lm 
yıllar içinde ıılzo sıhhat ve neşeler bir.inci ge\mL~tir. 
kaynaA'ı oııun. 

Fakat Ti.lrk tşrihlndc öyle &aman
lar olmuştur ki varlık, terakki ve 
yUkselıne mlicadeleslnlıı biltiin yol•a
rr tıkımmıştır. Koca imparutorluğuıı 
birdenbire çökmeıılne pı!ııl olmak I· 
çln nesillerce müddet büttın Tilrlc Vıt~ 

Tekrnr ediyorum: Ji;skl l'llrl<lerjn 
.vaınıın bir hayat telııeftttıi vıır. Yeni 
T\!rJı}er l>Yn'!m manuınr ve kıymetı
rıi tamımıile anhyamamışları:lır. Türk 
tarihiniıl birçok devlrjeri sj11ir hartıi 
lçiııde gegtiji için Türkler tecrllbe
dep derııfer allJl!flar ve sinir ıaafıııa 
karşı kader ve 1<rıme~ irrıanr gil>I Y•· 
man bir silah raratmışlardır! Maddi 
sllAhlarırı inkişafına rağmen bu harp 
tc en l>PYP.k rply manevi sjlahlar ll'Ö· 
rUyor. TUrkler de neden ellerindeki 
yUk;ıeJ< hazineden benim git>I istifade 
ctmesin}er? Neden bqnca ııııırlık si· 
!ahlarını tam yerinde kullanmasrn
Jar h 

sona ermişt.ir. Harbiye çocuk bahgesinin l\Uoat res-
Saat 11 de Taksimde başlıyan mlnde aşağıdaki nutku sÖylemiotlr: 

Div1nyq)q Çenk Yuvlllftlll 
Küpt R•mi Dün Y~ 

ipeğe de Lisans Verilecek 
tandaıılıırının hakkı ve varlığı feda 
edilmiştir. Bu arada ;'alnız bir avuç 
adanı. debdebe içinde yafamrv. geri 
kalanlar. fena blr hUkQmet uııulU, fe-
na bir vergi sistemi. dahili derebey
lik. tegallüp, iktisadi çares izlik için· 
de ı;UrUıımUştnr. 

Büyle tazyikler. altında bulun•n 

- Halbuki s iz hemen hemen hiç deiif· 
memişsiniz Ferit Bey. Yalnız belki de bira" 
yanını,, biraz lncelmişsiniz. 

- Üç sene bende btıyUk bir değişiklik 
yapamaz. Esasen o vakit yirmi dört ya· 
yapamaz. Eşasen o \'akit yirmi dört yaşrl}c\8 
ldjm, yüzUmlln hatları teşekktıı etmifti· 
Siz ise çocuk denilecek bir halete idini!"· 
Bugiln zarif bir hanım olmuşsunıııı. Y3J111r: 
zarif ğeğil, harlltulA.de gUzel ... 

- O zaman Kastamonudan yer;! rel
mi.ştım. G()rgtıstız, acemi bir taşrılr idim. 
Kezbanın sesinde acı bir titreyiş :vardJ. 

Ferit hayran gözlerle onu se)'federken bu 
sesteki derin sızıyı kalbinde duyuyormuş 

~lbi içinin tlttedif\'lni hissetti. 
Bir glln evvel tsviı;rj!den gelmiş olan a~

'heysintn qu mAnasız ve mnğnır krıı:la fazla 
meugµl olmasını çekemlyen Nilüfer aıı!!bi 

bir ~esle aralarna ~irdi. 
- ttayı:Ji gidelim. Mademki Viyd evde 

qeğllmiş ... 
lfl!ridin niyeti hıı ıkğild!. Bi1Akjl$ lm ıtı· 

zcJ Juzıa konu9mak rııııatını kaybetrnek ts
tewı.vordu. 

- Nilicjğirn. Yivct geceye kııdar dışarJ· 
da }(alacak detHJ YIJ; şı.ırıı,da oturµr, blrıııı 
dlnlcniıiz. Hem }:Janmıefendlyf görmeden 
gitmek saygısızlık olmaz mı ? Seyahatten 
yı:ıqi geldim. kerıdısine JıUrmet)erjml takdim 
etrııe&c pıecburuın. 

Onun fikriıı~çn dönmfycce~ını NllU!cr bi
liyordu. İster is temez rnzr oldu. 

merasillli seyretmek üzere binler. cSaym ar)ça!Jaşlar, sevgili Y!Pı"rn· 
cc tıalk meydanı doldurmuştur. lnr, 

llk tahsil çatma kadar ıo yavru
nun himaye görerek yetlştlrllntealrıe 
tahsis edilmek Uzere, DlvanYollında 
tesis edilen çocuk yuvaarnrn kllfat 
resmi dUn sabah yapılmıştır. 

Cüm'hurive1t Halk Parti~ Bele. cTUrl< milleti, en Jtudı;l bir fiakkı 
d iye, Türk Hava kurum~. Çocuk olan Mkimiyeti eline aldığı büyük 
f.aiıgeme klurumu ve 1'11 oJ.>yı gllnU, 23 nisanı size lttıaf etmiş ve 
Y;o'ksul Çocuklarına Yardım ku· onu çocuk bayramı olarak kşbul et
rumu tarafından sönderilen çe· mjştir. 

sayın :ı.•@Jlmili Pr. ltfıtfi Kırd!lr, tnı 
Rletaslmde bir nutuk irad etmi9Ur. 

ED EB l 

- Pek fılt. föyJe oturalım. Kezban bura· 
4a olduft!mµ'" hıı.'1tr verır. 

Bir Jıll!!Jr )foltuk ı:ektı, 'bir tanesini 4e 
atabeysiı1e ıöSterdl. 

- Sen de şurıu al ... 
Fıı,Mıt o Y{lVIV ya\•aş hatıralıµ-ını topla· 

maJa1 Uı; sene evvçl ylnıı bu lıahcede geçen 
h4dlsııyl beypJnln hYcreleıin!ten çıkarınağa. 
b8fl!Jl!llfll, Şjıııdi xardeilnln sözlerinde ve 
tavırlarında t;'ialencn lllliteçavll!fJlğl daha 
IYi f arkedlyordu. :Yine rnUnasebetıılz bir me· 
sele kar9ısında kalmamak için onıın gösıcr
(Jiğl lrnltu~u Kezbaııa doğru çekti. 

....,,. BufHrunut"- e!endirn. 

- Te9effkUr ederim, ben iı;eriye fidip 
yengeme ye !lmcanıa haber Yereceğim. Bu· 
rııya blrkllı; ııan<Jıı.lye getirmrsipi qc kıza 
sgylerJm. 

NilUfer asabiyetle doğruldu. Bir ~eyler 
11pyliyecektl. vaz geçti. O da vaktile ağabey 
sinden aldığı demi hatırlamıştı. Elialion 
Keıb;ına karşı duyduğu kin o ı;ün doğma

mış mıyClı ? tki çift ,;öz Kezbanı merdıve11e 
kadar takip etti. Bunl!lrdan biripde ha)Tan-

lık, ikinclıılndc husumet Vl}rdı. 
İki djl}dka ı;onra GUzide ve F~lle Hanım

larla .Ali Bey sUratle merdi\·enleıi inip mi· 
ııafirlere yaklşftrlar. 

- Ho§ ıreJdın dok~or. Maşallah boyun 
daha uzamış. yilzU.ne <lapa kudretli bir arenı; 
Jlk çökmUş. 

Ali Bey kollarını açmış, dclikan}ıyı l>ir 
baba şefkntile kucaklamıştı. 

Ne vakit geldin ? 
- DUn sapah. 

~ Vay l1qln, lnııan telefon c~ip hnbcr 
verme~ ını? 

NifJUfeı· şakı·ak &esile cevap vereli: 
- Size siJrprl7' yapmak jstlyorduk. 
O sırada Kezban elinde biı sandalye ile 

yakııı,ına~tn. jdl, Birdenbire (!urdu, bJl.Jıçe 
kapısına baktı ve iskemleyi olduğu Yıırde 
bırakarak gelen misafiri karşılnlllağa glttJ. 

- Buyıırunuz efendim. 
GcJçn, a}tr ııy evvel Bılıterın ablasının 

dUğUnUndc tanı9tıklarr rC'ssam Faruk Beydi. 
- Bır aile toplantısını rahatsız mı cdl· 

yorum acaba":' 

- Ricıı. ederim. Bi!Akıs pek meınnun ol
tıuk, 

Oturanlara yaklaştılar. GQıjtıg H§nrnı mt~ 
safirleri bll'blrine tanıttı. 

Hrrkesf11 dil<katl gıtnc r~ssınnın Uıerlne 
ııevr!lmını. O, başlarken çekingen, fakat 
konııttukca tabllle•ef\ı kuvvetlenen ve ateı
lorıen bir sesle GUzlde Hanıma hitap etti: 

- Hanımefendi, altı ay ~el bana bir 
şey vadctpılştil}I•. ~nu unqtmadım, billk!a 
bUtUq ki§ bu proje ile avuqduIJI. Yaz gelir 
gelmez slıe vadinizi hatırlatmak& koıtum. 
Güneşte tel tel parlıyan ve U!:an uzun sa

n saclarını parmaklarlle alnından ensesine 
doğrq tarıyor gözlükh!r arkasından bakan 
mavi gözlerini kırınyor, •!nlr}I ve blrll 
ma]\cup tavırlarla ellerini uğuşturuyordu. 

GUziclc Hanım, meselenin ne oldutunu 
bilmeyen kocasına ve dolayrsile y..,ıında 

bul4nanlara lza)lat vermek mecburiyetinde 
kaldı: 

- Altı ay cyypl bir gece liilı!Jıka Hanı. 

mın kızının dtığUnüne, Park ı>tele davet e
cı;ın1l1tik. ömrU gUnU mektep srralarındn 

ı:-~1:1m Kezbanr da beraııer ıütUrmUştUrn. 
lşto ltıYmetli sanatkıı.rımız onµ orada tanı
dı ,.e benden, gelecek seneki sergiye hazır
lnnlllk üzere, onun bir portre:s!ııl yaplt}ak f
çin müsaade istedi. Bir nınhz·ır göı medim, 
lrnbyl cttf:n. 

~iz ı esrnı ne şekılde yapacağınızı dU,Un• 
dt.ntııs mu I<' aruk Bey? 

(.Aıllea ••) 

Bunıa (Hususi) - Ticaret 
V ekileti, Bursa Ticaret Odasına 
'bir tamim gÖndererek • lisane 
meselcainin akrditif irrevokabl 
olarak açılmış bulunması şartıle • 
koza. ipe'k ve teferruatına lisanı 
vorjlec•iini lbil4iHUiftir. Bu htl:tcr 
piyasada aiira tle tesirini göster
miştir. 

Bursad• Yağmurlar 
Burıa (Hususi) - Nisan ayı .. 

nın birinci ve ikmci haftalcmnda 
hna ve Y•iıılıtr çok müsait git· 
mi;t\r. ~inci !haftanın eo11urıa 
doğru :bo1ulan hav.a dona in1u
l•p edere~ mcyva aiaçlarınıt, 
bailara. dı.ıtlara ve •ehzelcre bii
yük ZIJrar yapn11Btır. 

Bu bdd•nllmiyen hidiae mah. 
ıullcr üzerinde bir ~edkıtirme te
eiri yapacaktır. Ayrıca zarar nİI· 
beti teıılbit edilmektedir. 

Mimır Sed•t C•tintıı' ın 
Bursad•ki Kanferorı51 

Buraa (Hususi) - ŞehrimiJe 
gelen ytikse-k mimar Sedat Çetin
taş ~ürk mimari tarihinde BurH 
111erleri mev.zulu çok güzel ve i•· 
tifadeli 'bir konferans vermiştir. 

Kıon.ferarısta Vıli, Vali muavi. 
ni. Maarif müdürü, güJidc bir 
dinleyici kütles.i hazır bulunmuı
tur. 

Sedat Çetinıta~ Türk mimıtri 
larihiml•n rnlş1J1ler ~tirere.k. 
nMlayeecler yaparak hakim ~ir 
lisaııla en mühim abidelerimQi 
t~ ıoçirmiıtiı. 
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Umumi Harpfe Casusluk 

Alman Siyasi 
Şifre Kitabı Yeni 

Eğlenceli 
Bir 

t ...ı;m. o 

Mehmetcikten 
Mektup 

Bu \."atan atlh yapıwn. 
HaTcı .kandır . Verc l51 CW'· 
l.-llCdumda ıöı.ü olanın 
lle!Sabı tabuk~ cörüliir. 

Dosta fiıevgiywe, klne kin : 
Elim önünde miğferin. 

Şimdi e, ·tnde her e rin, 
Çorap tldh·ea örülü r. 

&iki bir gün, belki bir an, 
Ölüıne ııı;usar:'4.& dtiŞllJl1an; 

ı.·ay k•illp te .SlDirdan 
A,arsak, denize sürülür. 

Türk ölur de (kader) demez, 
t,·-;an kuş hurdan ,ıeçenlf!Z. 

L"mdutundan da daha t ez 
Zama nda defteri dtirtılür ! 

İh ao ID:SÇER 

r 
IBiraz da 

"\ 
Gülelim 

Lokantada 
Garson 

vnn? ... 
Su ı.;ter misiniz, ba· 

Müşteri • Hayır! Teşekkür ede
rım. .• Tabağmıda yenecek kadar su 
~-ar .. 

Me bur Adam 
- DUn gazetelerde benden bahse

diliyordu. 
- Xc diye., Görnıcdim ben ... 

Bu yaz Adalara, her yıldan çok 
giden olacakmış. Ben onlardan biri 
değil miyim? .• 

Müsa-
baka 

-. 

• 
Bu ,.esimlerj dikkatle tetkik 
edenftlİz, reosamm dalgınlık. 

ı. he psinde birer bata yaptı
ğını görürsünüz. Bu batalan 
i,aret edip bize gönderenler
den 2 okuyucumuza birer 
kitap hediye edeceğiz 

• 
1 (Meraklı) 

( Şeyler ) 
Bilgi Sevgisi 

İçinizde kelebek tutmıyan yoktur 
sanırım. Elinde, saplı bir file Uo o
radan oraya koşup, bu küçük, güzel 
böcekleri yakalamaya. çalışmak ne 
tallı bir eğlencedir değil mi'! File 
bulunma~a. eller o işi görür. Doğru· 
su o zaman iş biraz güçleşir ama ke. 
lebek a:..,.ı o kadar zevklidir kl yor
gunluk duyulmaz. Hele olzln gibi kU 
çti.kken ... İnsan ne kadar koşsa yo
rulmaz. 

Benim size anlatacağım kelebek 
avcısı tamam elli kilometre koşmu~
lur. Henı de yalnız; bir kelebek ar
kasından .... Bu avcı kaç yaşında i· 
miş diye merak mı ettiniz çocuklar? 
ı\ltmııtını geçmi~ bir ihtiyar. E\·et ... 
Vakıa bu kadar yolu bir günde de· 
ğil. birkaç günde koş:muştur ama 
yaşını dUşUnUn bir kere ... 

İnsanın o yaşta, koşmayı değil. 

yUrUmeyi bile canı istemez. Bu a
dam bir bilgindir. Bir gün, cinsine 
az rastlanan bir keleb<'k görUr. Yak 
la..ş,ıp tutmak ister. Böcek kaçar, o 
kofar. Kan ter içinde o gUn boşa gi
der. İkinci gUn onu yine bulur, ko
valar. UçUncU "\"e dördUncü gUnler 
hep böyle geçer. Nihayet be~inci gü 
nün ak.famı böceği yakalar, rahat 
eder. Bilgi sevgisi insanlara neler 
yaptırıyor bakınız. Bu bir şey mi? 
Buzların ara!Sma giden, havalarda. 
uçan, yer altlarına inen kahraman· 
tarı dUşünUn. BtilUn bunları yaptı· 

ran bilgi sevgisi değil mi? .. 

Gtlzeı Bir Cevap 
Anne - Ben size gezmiye gilmi

yeceksiniz demedim mi? 
Çocuk - Evet ama, babam sizin 

için daima fhiç bir sözUnde durmaz• 
der de ... 

Bu Akşanı SARAY Sinemasında 
A~k \"e ervete doğru yarış ... Bit' gecenin macerası... FevkalA.de bir 

kaçırma \"ak.ası ... Aşk uğruna gangster ... 

İşte MEL V Y N DO U G LA S 'ın 

Giizel LOUİSE PLATT ile beraber çevirdikleri 

ASRI BİR ADAM 
se\imll ve hareketli filminde göreceğiniz başlıca. :sahneler. J 

"~~-···l·IA·'··e.te·n···F·O·K·S·JU·R·N•AIL•so•n•d•Un•y•e.lhla;•vlaldlis1ı.er·I···-
Yarın matinelerden itiba ren 

TAKSiM Sinemasında 
Şimdiye kadar görUlen fillmlerle mukayese edilem;vecek 

heyecanlı ve meraklı bir film 

derecede 

AS 1 KAZAK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

f:;tirakile ve milyonlar sarfile çevrilen muazzam 

Mehmetciğe 
Cevap 

Dinler m is in fırtına, ka r, 
BekrUlğlnde vatanın. 

Daı,ım üstünde yer l "·ar, 
SenJn g ibi kahramanın. 

Adın değl'Jmez : E r oğlu er. 
Ha .köy, ha sınır, ayni yer. 
BUti.in "\·atan kal'a s iper 
llallnde ~nln kalkanın. 

Gönlümde &en, ellmde ) ·Un, 

Dü üme glrl or stildllğUo. 

Biraz da blzlmle öğün: 
Tohwnu atlldı tarlanın. 

JJüşman l·ürürse .. Şan gerek , 
Bize zafer, vat.an gerek. 
Amııı.ın de nlzleşerek, 

I Tfuktarda dalgalanın ! 

l!ısan ll INÇ'ER 

Ata Sözleri: 
Taş yürek dağda gerek. 
Kabahatlerimizden ziyade baş

kalarının kabahatini görmek da· 
ha kolaydır. 

İnaan h iç bir zaman öğrenmek 
için Yatlı sayılmaz. 

Bir köpeğin havlaması bazan 
ıs ı rrn.,,ından daha tehlikelidir. 

Terbiyenin paraca kıymeti 
yokıtur fakat her şeyi kazand ırır. 

Ağaç.tan ilk düşen çürük mey
vadır. 

Tembel adamın bahçesi çöp
lerle doludur. 

Her fırtınayı bir sükiıne t takip 
eder. 

1 Şimal Kutbunu 
Keşfeden Kim? 

1908 yılında, billiln dUnyade. mU· 
bim bir haber yayıldı: Şimal kutbu 
keşfolunmuş ... 

O sıralarda telsiz; telgraf yoktu. 
Bu mUhlm keşfin nasıl yaptldığını 

anlamak için kcşff'dcn1erin dönme· 
sini beklemek ıazımth. 

Şhnal kutbunu keşfcttiJtini ilk ha
l bC"r veren adan1 Pcary adlı bir Ame· 

ril<ah idi. 
Fakat. ayni gUnl('rde, doktor Kuk 

adlı bir başka Amerikalı bu kutbu, 
Beary·den çok evvel keşfettiğini id
diaya ba~tadr. Bu adam, memleketl· 
ne dönnıek üzere Groenland'da.n kil· 
çUk bir gemiye binmiş, Danimarkaya 
çıkmış orada, kral Frederik tarafın· 
dan kabul edllml~tl. Raik, bu büyük 
kcişifin şerefine şenlikler yapmıştı. 

Amerikaya gelinceye kadar, nereye 
uğradıy~a hep ayni şekilde karşılan· 
mıştr. 

Peary'ye rakip çıkan bu adam kim 
di? Doktor Kuk tanınmamış bir a· 
dam değildi. 1899 da, Peary'in idare 
elliği bir heyet, :;;imal kutbuna gl· 
derken Kuk da beraber idi. Ve bü
tün yolculuk esnasında hem iyi bir 
doktor, hem de cesur ve iyi bir ar
kadaş olarak herkese kendini sevdir· 
mişti. 

Onun bUyilk cesaret \"e iyilikleri· 
ni o zaman herkes gibi, belki herkes
ten daha evvel Peary SÖylemi.ştt. 

Bu heyet. Şimalde 8·i Uncu arz da
iresine kadar gidebilmiş, oradan gc· 
ri dönmeye mecbur kalmıştı. Fakat 
bu bir rekordu. Bu kadar şimale gi
den olmamıştı. Ancak dört yıl son
ra bu rekoru, Nansen kırabildi. o. 
daha. şimale çıktı. 

ve bo~ dönmüştü, lam yirmi sene bu 
uğurda çalışmıştı. 

Nihayet, ancak dördüncü seferin·· 
de buzları, soğukları, mesafeyi yen· 
miş, kutup noktasına varmış, oraya 
elile Amerikan ba:;Tağını dlknıiş· 

ti. 
Fakat. tam nıemleketine döndüğU 

sırada karşısına., e~ki arkada~ı Kuk 
bir rakip olarak çıkmış, c.ben. şimal 
kutbuna senden evvel vardım ... > di· 
ye iddiaya başlamıştr. 

Doktor Kuk, ondan evvel kutba 
V&.rdığınI iddia ediyordu. Pek aıa. ... 
Fak:ı.t ha!ıgi yoldan. kimlerle 'e na· 
sıl ~ Şahitleri. is::ıatı nerede'! ... 

Peary, hcri<e:.sı~. gözU önUtıde yola 
çıkmış, yanmda. birçok adam götür· 
.ıU::;, y0Icul1.1~;.ı adını adım e~ro.fa 

bildirmiş, ô~f"te:':?~ıne yazmıştı. İs· 
patları, şahitleri ·vardı. Halbuki Kuk 

yanında birkaç Eskimodan başka 

kimsenin butunmadı~ını söylUyordu . 

Vil.kıiı, anlattığı şe-ylerin bir çoğıı 
hakikate pek uygun idi. Bunu, Pc
ary de tasdik ediyordu ama yolculu· 
ğ'un bazı kısımlarını anlatıyordu. 

Hem de onun gidiş ve gellşinden kim 
senin haberi yoktu. Birdenbiı·e orta· 
ya çıkıvermişti. Neden? ... 

Bunun üzerine iki dost müthiş bir 
rakip gibi ortaya çıktılar. Gazeteler· 
de bir mtinaka'}adır başladı. Kuk. 

- Ben, 1907 yılı 21 nisanında, ya· 
ni Pearydcn çok evvel şimal kutbun· 
da. idim. 

Deyip duruyordu. Peary de: 

- Sen olsa olsa ya Groenland'da, 
yahut da başka bir yerde idin. Dün
yada, kutba ayak basmış değilsin. 

Doktor Kuk, bundan sonra Amund Sen ancak 84 derece şimale çxkabll
senle beraber yine ayni keşif yolcu- din. o da bir defacık ve benimle bc
luğuna çıktı. Bu sefer de bilytik bir raber .... 
cesaret göstermişti. Diyordu. Nihayet, coğrafya heye-

Fakat, hakikaten Pearyden C'\'Vel ti toplandı. Tetkikler yapıldı. Kuk'un 
~imal kutbunu keşfetmiş miydi? bu yolculuı"tu uydurduğu meydana c;r-

Bunu, Peary kat'iyyen kabul et- karılamadı ama başka bir defa ha
miyordu. Tablt etmezdi de ... Peary, klkate uymıyan şeyler söylediği an
kutup yolculuğuna. Uc; kere çıkmış, Iaşıldr. 

Gar ip Bir A vcılzk 

ı:-ukarıda re~imde, avla nrnanm en kulorlar. R~n1e dikkatle bakarso.
garlblnl görüyorsunuz? Bu av AVU5· nız a"·cınm bacaklarmı farkederslntz. 
hıre.1yada yapılı r. Kuşun başı gibi duran şey, yerUnJn 

F a kat bu, bir deve kuşu avı de- sağ' elid ir. Boynu da koludur. Öteki 
j'lldtr. Bu kuşlar da, de,·e kuşUDJ1. kolu, pos tun altında. gWldJr. Bir a. 
benzerler anıa daha çok k ilçh.ktür- ye.ğınrn ba., parmağı ile iktnclııi ara
Je r. Bunlarde.n f'n ('Ok A''U~tura1ya9 sında. blr zıpkın taşır. Zıpkm ucu 
da bulunur. hlvrl bir demir ince "\·e uzun 

Orada yerliler, tıpkı AJrikada yap-ı bir değnektir. Hayvana.l yakla41rr 
tıkları gibi, bu ku-'!'tardan birlnJn yaklo., maz bunu üzerine atar, onu 
postuna bürünUrtcr , yanlarına. so- üldhrl\r. "\~e yahut yaralar. 

Bu Salonda Terbiyesi Noksan Dokuz Kişi Var, 

İngiliz Entellijens Servisi Bu 
Kitabı Nası l Ele Geçirdi? 

! __ Toplayan: ihsan BOR AN 1 

.,,-

< 

Elektrikli telörgülerini geçmek İç in resmin ortasında görülen ı,Jı· 
tad an yapılmış basit çerçeveyi kullandı. Diğerleri, casu•tarıı' 

kullanmıı oldukları muhtelif vasıtalardır 
~ 

Büyük Harp ba~!adığı zaman, ı_netli mühendis bütün gecelet t 
itilaf devletlerinin casusları, Al- lti1.'Hçıların gizli telaiz muhab'~· 
manların. bir siyasi şifre kitabını lerını çalmakla geçırdi. Muh f• 

ele geçirmek için derhal casuslu· dhlin ba~ka bir marifeti dalha "°'., 
ğa koyuLmuılardı. Alman Hari· dı; ingilizce,, fransızca, alın•"', 
ciye Nezareti. diğer memleketler. italyanca ve arapçayı mükertıf1'1-d' 
deki sefiri rm gizli muhaberat yazıp okusrordu, Bu hu!JU•t" , 
için bu şifre kitabını kullanıyor- Almanlara çok yardımı dol<"": 
du. Bu kitabın veya bir suretinin yordu. Az zamanda Almarıl• 0• 

ele geçirilmesi, ltılaf devletleri- itimadını ve muhabbetini k•''n· 
nin QO'k iş.ine yarayacaktı. dı, bunun neb.cosi olarak A~.' 

Sefirlerde ve ataşemiliterlerde l.ar çok mahrem olan ,cy·ası ~ı 
bulunan muhtelif şifre kitapları kitabını mühend·islen saklaffl :ı· 
devletin ve ordunun büyük sırla_ lar, mi.ihenıdise de bu kitap~a ~; 
rıdır. Bunlar kimsenin yanında sıl şifre kapatıp açıldığını ögrt: 1ş, 
kullanılma•, demir kasalarda mu- ler. Mühendis bu işi de çab"c n 

1 lıalaza ~ilir. Şıfreler açıldıktan öğrendi. Artık bu iıte de Aflı11~,ı 
sonra ya yakılf!" veya mel.inleri iara yardımı dokunuyordu. '· .. 
kasada muhafaza edilir. yeni bir tesadüf mü:tıendi!-İl'l a.•,. 

Alman siyasi ~ilre kitabı, Al- nı başına getirdi: Hür Belç;k• ~· 
man sefaretlerinde demir kasa~ tanda,larile dostlukılar peyda'·!!' 
1 d b 1 d Etd k . · B · d 1 "'ı<• ' ar a u unuyor u. . e etme mıştı. u yenı ost ar, mı: 

111 
çok güçtü. Bir çok araştırmalar· tinin d"ü~anlarile çalı~tığını. b. 
dan sonra, n "ha.yet Brükıeel Al· !etine ihanet ebti.ğini t;öyiedle~r 
man kumandanlığında bu kitabın ışten a~nlmasını tavsiy.e . ef,~ı 
bir nüshası bulunduğu öğrenildi. Szek asien Avusturyalı ıd.ı. f.P 
Bu kitap Brüksel'deki Alman tel- Londrada doğmuştu. İngıltı ~r 
siz telgraf merkezinde çok sıkı tellicens Serv~s· i rnühend15ı t,J 
muhafaza ediliyordu. Bu telsiz zanmak için peşine adamlar ~~ 
merkezi·, bu kitaptaki ~ifre ile mı,_ hür Belçika vatandaş!•':~. 
resmi telgraflar veri'yo~du. ~ü- yardımile ve kendi ajant•dJı9 
rettebatı au:lı ve ta.mamtle d'Ogru, devamh ithamlar~ıe muhen t~b 
adamlardı. Bunlardan birini kan- f ruhunda b~} ük bir vi«ian •ıJa 
d\rarak ştfreyı aşırmak veya kop- ' uyandırrnaga muvaffak oL11 .yi' 
ya ertirmek imkansızdı. I Mühend.s Szek söylenen ~,_,,. 

Tesadüf, casusun masasında j rin hepsini doğru buld'U, ,,e n· 
limon gibidir. Ele geçince suyunu İ tını lekelemekıte olduğunu jçıi' 
son damlasına kadar çıkarıp al- dı. Mağdur ve mazlum Be fı' 
mak lazımdır. Oiacak bu ya, bir . lehine çahşmağa karar verd~ai' 
gün teisizin veric~ kısmınıda bir' kat ne yapabilirdi? Bunu~ ~ııı 
ıakatlık oldu. Acele tamir için zaman Entcllicens Servis ıJl 11 ti 
Almanlar yüksek ve kıymetli bir naz mümeuilleri, Almanlaflll"~' 

i":''T-.... "'::=---r--------,,-----------..------..,.....,,.,.,.,..,.,....,,..._I mühendiee başvurdular. Bu mÜ· yasi şiire kitabını istcdilef· -e ~ 
hendisin adı (Alexandre Szek) yapmakla, kendi vatanına ' ~ 
di. lıte vak"anın kahramanı bu laf devletlerine çok büyük ;:• 
meşhur mühendistir. 2 7 ikinci· hizmette bulunmu§ olacağını 
teşrin 19 1 4 te zorla silah altına lediler. .. ··~ •r' 
alınmı~ ve süngülü muhafızlarla Mühendis Szek bu buY" < r 
Brüksel Alman kumandanlığına lifi kabul etti. Mühendi• ön',.r•' 
getiTilmi.~t.i. Almanlar, yapacağı di kurşundan olan kalın v~ f•~' 
.şi kendısıne anlattılar; fakat bu engiz kitabı çalmak ist.edı. ı-: •"ı 
arada zavallı mühendisin evinde bu fikirden v.azgeçirdilerJ,,ı ~11 

sıkı bir ar.aştırma yapıld1. Bu a- çalınsa bile bunun bir faY b•f' 
raşttmıa neticesinde Almanlar, mazdı, Aln1anlar derh~l sıı""~ 
her daıga uzunluğuna göre ayar §İfre terlip edeceklerdL bsf' 
edilebilen yeni bir tersiz alıcı ma· üzerine mü'hendis kitabı -e ~ı 
ki11esi buldular. Mühendis bunu sonuna kadar kopya el1J1le~" ıJ 
kenıdisi düşünmüt ve kendi elle- rar verdi. Nöbetçi bulun~" ıb•,.J' 
rile .yapm~lı. Kullanmasını yalnız 1 atlerde bu i~e koyuldu. ~dif. ~ 
o bıliyordu. O devirde telsiz ma. ı vatan aşkı yanan mühen bit t 
kinosi henüz iptidai idi, mühendi. yalını büyük ve mürhi~ Alııl'ı' 
~i~ İcadı büyük bir terakki eseri likeye atmıştı. Bu arada [~Je~ 
ıdı. Almanlar bu yeni telsiz ma· ların kendisinden üphe ! d< •. 
kincsine kapılarak mühendisi da- ne hamledilecek bir J.a015\enJ 
imi olarak \el iz merkezinde ça- mu~. Nisan 19 1 5 te "'d• •" 
lıı;ıtırmaya karar vendiler; ailesi Borsa mey·danında kah\.'t ceJ: 
hakkında yaptıkları tahkikaMan : rurken pol;.Jer tarafınd~1 o••: 
iyi ne_ticeler almışlardı. Mühendi. 1 ~dildi. Ertesi gün n1uka 

1 

0 ı' 
sin babası, Avu9lurya İmparalo- luk te~kilahndan bır ;\lın8t b~ 

Bunların Hangileri Olduğunu Bulabilir misiniz? .. 

1 

runun d·ostlarınd~n ~yılıyor~~· ti, kendisi.~i çağı~~tı ve._ser . 
Almanlar bu yenı makıne ile ltı· sanla şu sozlcrı soyledı: . SJ fi 

laf devletlerinin ve ordularının 
1 

- Şimdiden sonra ıııtı bir' .. 
telsiz muhaberelerinı çalrnağa' dan Brabant "\İ'i.yt"tındetı. ıfll1 · 

~==========:..:=~~=~~~==============::!:'.=i!:!:::===~~~!:=~ ı muvaffak olacaklardı. Mühendis, f re gidemezsiniz, b~. ~nır~eı'"' 

1 

y~pılı:n teklif kar~mnda boyun 
1

. mediğıniz t~kdirdı; olunı ı 
\••••••••••İıı••••••••••••••••I Birincisini, hb gö>lereliın : Sulda lc; i..apıdan giren erı..~k yaıunda Kİ kadına yol vermesi liizım egmege mecbur kaldı. 19 1 5 sene. kur~una dwleceko:n.ıZ· k ... •" 
• i<llİrk~n önünde yürüyor. Diğerlerini .:Z bulunuz... sinin ,ubat ayına kadar, bu kıy- ! ( Ar 

yüzbinlerce asker 
tarihi filmi. 
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Yunan 
M:ıkav me:inden 
Çıkaracağımız 
Mantıki Nef cs 23 Nisan Bayramı ve İngiltere B Eııı.ki lh:a'k:mle.r~mizden Bay 

l ayr~m V chbinin haremi Fıatma 

Ener Ankarada ölmü~. eıbedi 
metfenine gömülmüştür. 

TEŞEKKÜR: 
CBAtı ı incide) *=* .'Yla ö!:nfüı, Edirnckap~ındaki 

•ııe kabrL'Stanına gömülmii-§tür. f* Tüccardan Zühtü Biiimerin 
~ ikası Zehra Bfümer ölmü§, 
erkeızefendi kabristanına gö

~ltn\itlür. 

Bayan Fıtnat Orbayın vefatı 
dolayısile bizzat cenazeye gelen-

Yunanlıların ikinci mu vaffa
kiyeti, Almanlara karşı durula
mıyacağı hakkındaki efsaneyi 
dağıtmaktır. Kuş beyinliler, da
ima neticeye göre hükümlere 

Londra Radyo.unda ldrk 
Yavru otuz 

Dün Londra rad!)'OS\11\d an saat 
on. beşi çeyretk geçe yapılan türk
çe neıriyat arasında L ondrada 
bulunan Türk ailelerinin çıocu'kla. 
nndan beş ya§ında Oğı.rz, radvo 
milcrof.onuna ıgelerdt, çikerle 
yaptığı titrkçe hir ltonufl'l\ada 
Türk~de'lti kard~ılerine §U aöz
leri söylemi,tir : 

geldi yavrum. Fakat bir kısmımız ı jını okumuştur. Mareşal diyor ki: Büyülk Şefiniz Atatünwn ce• 
vıwtanımız içinde, bir kısmımız va. - 2 3 nisan gerek Türkler ve nazc merasim.inde memleketimi 
tar.•mız dıfında hizmet ediyor. gerek biz İngilizler için büyük bir temsil etmek şerefine nail oldum. 
İnşallah yaıkında hep kavuşuruz. gündür. Unutulmaz bir hatıra muhafazaı 
D aha. büyük bayramlar görürüz. 1 2 3 nisan, lngiltercnin hamisi 1 edeceğbı . Siz büyük bir ıef, biz 

* An'karada ln'hiaarlar Bil§· 

lere ve taziyede bulunanlara rah
metlinin kerimesi Naciye Orbay 
§ükranlarını bildiıımektedir. vardıkları ve işin içindeki a mil

lere tam hakkını veremedikleri 
için Almanların şurada burada 
.zahmetsizce kazandıklan zafer. 
lerin manasını çok yanlış anla
mışlardı. Yunanlılar: küçük or
dularile, m ahdut vasrtalarile 

Oğuz: - İnşallah .. Beni d in· j olan Sen Jorj"un günüdür. 23 nı· büyük bir dost kay:bettik. Fakat 
ll':yen bütün kardeşıerime çocuk sandanbcri ba§Ardığımız işlerden siz ve biz insaniyetin tekrar bula. 

Ounku Kupa Maçlarında 

Fenerbahçe, Şiş' iyi; G.Saray da 
Perayı MağlOp Etti 

v F" ~n~rbahçe, Galatuaray, Pera ı tasar-.y • Pera yaptı. Sarı kırmı· 
l' .ş,,. ı itlüplcrinin aralarında zılılar Salahafıin, E,falk ve Sa
~ il cttJderi 23 nisan ılcupası !imden mabrumdulan. Ve ıu 
)' li•arı dün F eneı'bahçe stadında ka<lro ile Pera ka<r§ısına ditı.ildi
b.'Pıl<U. Çok zevkli geçen müsa- ler: 
ş· ~l.ar neticesinde Fenerbahçe Saim - Faruk, Adnan - M usa, 
r 't 1yt 4 • I, Galaıtuaray da Pe- Enver. Barbaros - Mustafa, Arif, 
•)'ı 2 • 1 mağlup dti. Saim, Bülent, Mehmet Ali. 

Fen "b h s! ı • Oyuna Gala·taısara~lılar başlae 4 a c e • . Ş 1 dı. F ~kat dakik~lar. g_eç~or ve 
1 her rkı taraf ta ıbır hakrml&'et ku-

Sarı lacivertliler ıtadmnlarında ra.mryordu. Maç mütevazin bir §e. 
t!laılı bir taıdilat yapmış bulunu- le.ilde cereyan ederken devre or
~~lardı. Uzun ızaımand.anberi talarına doğru ortadan bir hü· 
111\idafaada göııdüğih \. Fi'kret cumda gelen bir §Ütü Saim b1oke 
twıli tncvkü aolaçığa, Aıı Rıza da edemedi. Ve bu haıtalı hareket 
lrluavin haııt~a alınmıfti. Ve şu GalatAMraya bir go]e mal oldu. 
:rukie bir kadro ile saha.da yer Bundan aonra Galataearaylıl'a~ın 
dılar: bütün gayretlerine rağmen net1ee 

A.ijC:ihat • Zeyne~. Lebib _ Ömer, dcği~meden devre 1 - O P era le
N,· Rıza, Eeat • Fikret, Aydın, hin.e _so~a erdi. 
~ Naci, Fikret. }kıncı devrede Galatasarayl_ı-

İdi. Şj!li de en kuvvetli bir §ekilde lar mağlubiyetten kıurtı.ılmak için 
çok canlı bir oyun aynamağa baş· 

~Cezalı -olması dolııwyısile çok· ladalar. Ve oyunu PeM yarı saha. 
lll!'<fır aabaıda görmediğimiz Sa- sına geçirdiler. V e b u devamlı 

1 tnaçı idare ediyıordu. taııy.ik sarı 'kımuzılılara iki gol 
L Oıyun k · b ı d V d kazandırdı. Maç ta bu suretle 
~•l n....,,_ 90Ş . ]~en faş ahı. e . et~- 2 1 Galaıtaaaray lehine netice-"! -ı':"' ııı ı msı sa asına ın ı· - . 
1, ettı. FcneııbıWhçeüler iki açık- lendı. 

~~aaıtasile mütemadiyen Şi§li Fener - Galatasaray ı.., ~1!1e iniyıorlar ve bu hücum· 
:1fıt. Ç"*tÜ müdafaasını bunaltıyor-
"41 ok ge9Incden r cnerli~r or- Takau··ııerı· 
t6l ~. Ya.ptıkları bir hücumda ilk 
r, lerıni 'kazandılar. Bundan son
~ılan birbirini takip eden 
llıecj ara rağmen gol kaydedile
ltfı · en devre 1 • O Fenerbahçe 

IJ\e bitti. 

lı4\~rıc~ devrede yine Fenerliler 
tolı~~· Sarı lacivertliler ikinci 
"" tını penatbdan kazandılar. 
ta\.· U Fikrctin yaptığı üçüncü gol 
~l~ ~i. Ve bundan sonra bir 
lijet aha kaydeden F enerbahÇe
dfl, Olaçı 4 • 1 galibiyetle bitir-r. 

Galatasaray- Para 
~·· ~n 90n k.arşıla,masım Gala 

Kupa maçlarından evvel Fe
nerbahce - Galatasaraıy te'kaütleri 
Nuri B~utun idaresi altında bir 
karşılafma yaptılar. 

Her iki taıkım da eksilt kadro· 
larile kal"§ı kar.fıya gelmi§ bulu
nuyorlardı. Belliba§lı olarak C a
lataaarayda Leblebi Mehmet, 
Bürhan, bi:niciler.imizden yüzıbaşı 
Cevat, F enerbahçede de Ragıp 
görünüyordu. 

Zevkli bir oyundan sonra maç 
1 • 1 berebere netacelen'<li. 

ıBu maçtan evvel yapılan F e
ner • Galatasaray B t11lumları ma. 
çı da 2 - 2 beraberlikle nihayet
lendi. 

1,23 :i~~!ş~!es~!n~~:!!~apıldı, 
So B:n Lirayı 139233 Numara Kazandı 
,~ l>iYangonun 23 Nisan fevka· ı Son dört rakkamı (6615) ile niha
Ge ~llltı dUn Ankarada Serglevin. yet bulan 30 numara biner lira. 
~ Grı.t 17 de kalabalık bir halk kit· 300 Ura 

~llullnde yapılmıttır. Beşer yüz Ura kazanan m.ımaralar 
~~itin bUUln safahatı Ankara ' 
'·~ Yasıtaslle netredilmlflir. Bu şunlardır: 
~ ~ ikramiye kazanan numara- Son dört: l'akkamı (0898) ile nlha· 

9'aıulll'dır: yet bulan 30 numara ~er yüz lira, 

8Q-0oo 50.000 Lira 
~ liralık bUyUk ikramiye An· 
~ llatılan 139233 numaralı tam 

!tabet etmiştir. 
21) 20.000 
~,~ liralık ikramiyeyi 170175 
"'il btt 'lı bilet kazanmıttır. Bu bile
~, 1'rçası Fethiye dlğel" parçası 

dır. 

lo.Qoo 10.000 Ura • S liratık ikramiyelerden biri 
~ t>ı 11tıınaralı bilete isabet etml~
,,....,1 ter 10.000 Jıralık ikramiyeyi 
~ bıı •• ~uınaraıı bilet kazanmıftır. 
• 'l'~ Ankara, Antalya, Adana 

·-...ıa satılmıttır. 

l'-a.' 3.000 
"'<\ l1't Yazılı 6 numara befer bin 
ı-t197 lılııye kazanmıştır. 

• ll8142, 172999, 218090, 

~ bıı 276081, 289720 
~~ .\ıı •Uer Ankara, Konya, İstan· 
~~· .\, lalya, İnönü, Konya, Tekir
' ~)rh-alık, Lüleburgaz, Erzurum 

lılııçta satılmıştır. l' 2.000 lira "aı_bı.n lira ikramiye kazanan 
~-..q': 

~ ~ rakkamı (0150) ile nlha· 
ao numara ikiter bin lira. 

ı.,,~ııı~ 1 1000 lira 
~: lra kazanan numaralar .şun-

Son dört rakkamı (9186) ile nlha· 
yet bulan 30 numara beşer yUz lira. 

100 Ura 
Yüzer lira kqanan numaralar 

.şunlardır: 

Son Uç rakkamı (925) ile nihayet 
bulan 300 numara yüzer lira. 

10 Ura 
Onar lira kazanan numaralar tun

lardır: 

Son Jkl rakkamı (76) ile nihayet 
bulan 3.000 numara onar Ura. 

2 Ura 
İkişer lira kazanan numaralar fun

lardır: 

Son bir rakkamı (9) ile nihayet 
bulan 30.000 numara lldfer Ura lk· 
ramiye kazanmışlardır. 

Bursada Bir Köylü Hava 
Kurumuna Yüz Lira Verdi 
Bursa (Hususi) - Gerek şeh

Ttmiz:de, gerek mülhakatta Türk 
Hava kurumuna hararetli yardım
lar d evam etmektedir. Bu yar
drm faaliyeti köylerde bile heye· 
canlı sahnelere eebep olmakta
dır. Resmini gönderdiğim Gölba. 
fi köyünden Tevfik ilmindeki ih
tiyar Hava kurumuna bir defada 
100 lira tcbcmı et;ni9llr. 

bayramını tekrar kutıularım. Ya. dolayı ift~har edebilirsiniz. mıyacağı bir kuvvet kayheılitik. 
kında hepimize güzel bayramlar 1941 senesinde elimizde silah, An'karada Şefiniz ismet lnönü-
geçfrmeğj ve meml~et.ime sağ- dünyanın istikbalini ıtemin etme· nü ·tanımakla müşerref oldum. 
lr'klar dilerim. ğe azmetmiş bulunuyoruz. Al- Kendisine büyük dostum demek.· 

- Buradaiki T üdt a&adaşla· 
rnn adına konU§U)'IC>rıum. BüCun 
kardetlerimin bayramını tebrik 
ederim. Anavatan~ ç.ok görece· 
ğ~m geldi. İnta lr.ah ydmda, 11ene 
anavataına itavuşur~m. 

Lond R d und M ......... man harp mırk.inesi bir silindir le iftihar duyuyorum. 
ra a yoa a •·-s- 'b" h··..ı 1 1 · · 1 1 1 "il · 

A lm anlann bütan tanklanna, 
motorize kıtalanna, tayyar e le
rin e k a t kat fazla adet teki o r 
dulanna karşı durdula r . Alman 
la r b ütün gayretlerine rağmen 
h iç bir tarafta yarma ve çevir-

Birdvud gı ı garp_ U'OUt arını~-ge mı~~ır. ngiliz Marcşa 1, ngı erenın. 
Tanıdıg•m ve sevdıgw Turk ihai zaferi hall&ında'ki imanını 

Londra, 2 3 (A.A.) - B.B.C.: milleti ve ukeri bizim gibi teca· kn d ,,,_ r· k ·11 t i 
Londra radyosu sp ikeri, 2 3 nisan vüze uğrarsa memleketini, istik- a.> etlııı;ten sonra ur. . mı. e . ., 

Spiker: - H epimizin göreceği 
münasebetile Mareşal L ord Bird- lallerini ve hürriyetlerini müdafaa ne en samimi tebrik1erını bildir .. 
vud"un Tü~ milletine b ir mesa· 1 etımeğe a:mnetmişlerdir. mi~ir. 

me gibi hareketler yapamadılar Al it , Almanya 
ve mücadelenin hakimiyetin i man- a.yan Elen Hükumeti 

(Bat• 1 hıdcle) •• ele geçirem ediler. Yunanlılar, K ı Fransadan 
hasımlarına her tarafta ağır za- onuşma arı ta.ben bir beyanname ncırederek 
yiat verdirqiler ve Alman taz- G aonuna kadar mücadeley.e devam l 
yiki karşısında en çetin manev- eçmauk ı·sıı·yor etmek huwsundaki azmine i§arc.t 
raıan muvaffakiyetle yaparak Balkan Hu:uttar.nın etmiftir. 

8. Roosevelt 
Diyor ki: 

Harp Ne Afrikada, 
Ne Balkanlarda 

Kazanılacak Değildir · 

tam bir intizamla çekildiler. E- ; (Blııfı 1 laclde) /§/ Nevyıorik, 23 (A.A.) - Ati-
ğer Yugoslav ordusu vakit ve Çiz: lmeSİ Çok Güç B. Abetz, Hitler"in bir talebini nadan gelen telgraflara göre Kan-
zam a nile cenuba çekilseydi ve Parlse bildir.miştir. Bu talep nazi diyaya gitmek üzere payitahtı 
İngilizler Balkan lara hiç olmaz- s ;r Mesale kıtalarının İM>anyaya gitmek üze- ter.ket'meden evvel Yunan Kralı 
sa müsavi miktarda hava kuv- re Fransadan ge9Jllel~rine müsa- bir ancsaj ne§reıderek harbin ağır 
veti göndermeğe imkan bulsa- ad e edi~eaine müteallik bulun· icaplarından olarak meşru hüku-
lardı Almanların Balkanla r a Burasının Müstakbel maktadır. h-i ha:'ber alan mahfil-' metiie birllkte Aitinayı terketmek 
saldırması, kendileri için ağır ler Mareşal Petain'in bu isteklere ve payitahtı Kandiyaya naklet· 
bir hezim etle neticelenir, l ngi- Hu~utlan Hakkında katiyycn muha!H olduğunu söy- mek mecburiyetinde ~aldığını 
lizler d e Avrupa kıtasında m ü - a· s·1· . ,.iyorlar. Ma.r~la göre böyle bir bildirmi~tir. 

Harp, İngiltereyi 
Yaşatmakla 

Kazanılacaktır him bir köprü ba§ı kurmağa ırşey 1 ınmıyormu~ Lalebin kabulü lngiiizlerce hasma- Yunan Kralının 
muvaffak olurlardı. ,1a b"ır har-',_et olarak tela;cki edi-

Bcrlln, 23 (A.A.) - Yarı resmi CA M • V · 2 3 (A A ) B Alman askeri kudretini ciddt ı ccektir. esa1ı aşıngton, . . - . 
h k"k• bi t""'-.abed bir menbadan bildiriliyor: B.C.: Reisicumhur Ruzvelt, dün 

ve ka 111 drk.~b··" en geçir- İtalya hariciye nazırı Kont Clano- Yarıresmi haberlere göre Ruk· Londra, 23 (A.A.) - Elcnler kralı gazct·,.;lere vaptıöı il..eyanatta de-
me vo un a 1 uyük cesaret dolf Heue, Franco ile görüpne J ...._, J D 'O 

k h 1 k Y nun B. Hitler'e yaptığı ziyaret ve . orj, Yunan mllleUne hıtaben aşağı- mi!'tir .ı. 1· : ve a raman ı • unanhlar h e - üzere taVIVare ile Maddde gitm~ dakl b • 'K 
b - fed Viyanada B. Von Ribbentrop'la olan .,., eyannameyi neşretmiştir: _Harp ne Afrika, ne Balkan-sa ına agır akarhklar a yol ,,e BerJine dönmü•tür. B. HC411e'in H bl .ı. 

F k konuşmalan Berlln'in siyasi mahfll· -s ar n ucı mukadderatı, bugün, larda kazanılacak deg-ildı'r. Bir açmıştır. a at Yunan milleti- r~ranco'ya Hitler'.in phsi bir me- b i 1· d 
. b""t•• !erinde anlaşılır bir allka ile karşı- l k en• ve ıah l \"e meşru hUkfımetl gu··n Britanya bahri zaferi üzerine nın yarını ve u un bu mücade- .. ,· ını götürdüö.ii ı:annedi me te- At· t 

. . "kb l' b lanmıştır n ·- ınayı erke ve paytahtı Glrid'e nikbı"nliöe du·· •u·· tm-•-te, Almanlar lenın ıstı a ı akımından b u · dir. Hitler bu mesajında Cebeli· kl i ..,,. -s C'JI, 

d k • lıkl b Al h · 1 tinde bir na e cbar etmektedir. Girid'den, Balkanlarda ı"lerlı"yor L-Lerı· kar. fe a ar ar oşa gitmemiştir. "'8n arıc ye nezare lank'a git.mck üzere 6 Alman fır. nau 
k d h h 1 tl k ydedıli iki imparatorluktan tarafımızdan •ı•ında da bedbı'nl:::.e du··,u··1m-'-. Leh istan, Fransa ve Yugoslav- ere a a e emm ye e a r kasının 1--anyadan geçmesine " a ~ e& 
ki iki H t d 1 ti 1 k 1 S -r tahrik olmadan maruz kaldığımı~ tedı'r. Bunlar sanma bı"r fcydrr' • ya h a r eketlerinin uyandırdıg-ı • ırva eve n n uruma 1 müsaade edilmesini tarep etmek. .... .• 
Ü r1 t k 1 •• 1 1 hUcumdan sonra bUtUn mllll azmlr Harp demokrası"nı"n ....... a mu"'da· yanlış intibala r bu sayede tasfi. ze ne or aya çı an araz m .... e e e- tedir. Hitler bu müsaadeye mu- y" 
rf d k ti bi t • nolh lst lh VC memleketin iStiklftl \"e m_Ulk! t_:ı.· faası oJ-n İngı' ltereyı' ya,-~---"-Ja yeye uğramış, efsanevi ölçüler " e 8 r ne ıceye varmu.e• • kabil İ«ıpanyaya· araziye müteal- - -uıaıı; 

kırılmıştır. . daf etmiştir. Bu mUzakereler daha lik teminat ve yiyecek maddeleri l1'3mlyetlni mUdafaa vazlfesınln bız- kazanılacak:tır. Ve İngiltere ya-
Balkan hareketlerinden bizim ziyade iptidai bir mahiyette olmuş- verecckıtir. !ere tahmil eylediği mücadeleye de· şalılacaktır. Britanyaya giden 

çıkaracağımız mantıki netice tur. lki hariciye nazırı evvela. mil- Alman • Franaız ltbirliti? vam ~eceğiz. Azmim ,.e şi~di.ye ka- ı harp malzemesi eN>ette azaftıl-
de şudur: davelei efkt\rda bulunmuşlardır. Zürih. 2 3 (A.A.) - lsviçre dar bır çok tarzda teyld edılmış olan tnıyacakıtır. 

JıukQmetln ve Yunan milletinin az. ==============-= Yunanlılar bir hareket har- Bu hususta Berlln'in siyasi mah- telgraf ajansının Vichy muhabiri mi Elen kuvvetlerinin sonuna kadar 
binde, Almanların kat kat üs- filleri , Balkanların dünyada hudut- Amiral Darlan"ın Paris seyahati mukavemete devam etmektir. 

0 tün miktar ve techizattaki kuv- iarı..çlzllmesi en gUç..,1r1ıntakalardan hakkmde. apitdaki mütalaaları 
vetlerine bu kadar muw.tfald- biri olcl~u kaydediywlar. Dk! yilriitmeJ.tedir r 
yetle karşı durabildikten ve tid Yu.,,.ıavya komtulannın mUfterek Jyj haber a>an mahfiller yakın
det li bir tazyik karşısında bu hudutta kurulacak yeni nlaam hak- da mühim ink.şaflar bekliyorlar. 
kadar hakim bir manevra kud- kında kendılerinc mahsus telAkki· Vicıhy mahfilleri Fransız sanayii
reti gösterdikten sonra. Türk llerl olması pek tabiidir. Berlin'ln nin Almanya lehine takviyesine 

ıı::ıen lc•vveUerl ki, bilhaaa Alman· 
Jann topraklarımızı lslillaından son. 
ra gayri müsavi mahiyet alan mü· 
cadeleye rağmen, yardımımıza ko
ı;ıan, parlak surette mücadele eden 
ve hfı.Uı. haklı bir dava lçln Yunan Ordusunun iptidadan hazırlan- siyasi mahfilleri Almanya ile İtalya- mukab' l Almanların bazı taviz-

. toprakln.n Uzcrinde mUcadele etmek-h b . ders "C tecru""be ıırn bUtUn meseleleri objektif olarak J d b } - h ld ki mış ve ar ın • • er e u unmaga azır o u arı. te olan İngiliz ku\"vetlerinin mUzahe-
lerin~ g~re kurulmuş müdai~a tetki~ edecekleri mUtallasındadır. nı zannediyıorlar. Almanların, kı- 1 ret! ile, dUşmana karşı şiddet ,.e şe
mevzılerınden Almanları geçır: ~fezkur mıntakada muhtemel_ hu.dut. taat geçirmek ve bazı l:manları cBatıe dövUşmU.lerdlr. Çok daha kuv 
miyeceklerin e ve A lmanlar ken ,lar hakkında hlç~ir şey bılm~yor. I i~al etmek gibi askeri ;mahiyette ı vetll düş mana karşı altı aylık muzar 
dilerine saldıracak olursa bu Ancak Alman harıclye nezar~tınde, 1 taleplerde bulunmıyacakları zan- fer ve ağır bir harpten bitap dUşen , 
savaştan zaferle çıkacaklarına işgal mıntakaları ol~rak tesbıt edl- nedilmekrtcdir. Maamafih Vicihy 

1 

askerlik tarihimizin en ,anlı sahife
iman etmek için her sebep var- len hudutların heyetı umumiye IU- kah'inesinde tadilat yapmak sure. lerlni yazmıt olan kıtalanmız, Al· 
dır. barile müstakbel cenubu şarkt hu· tile daha atkı bir Al.man - f ransız man taarruzuna karşı misli görill-

Bu satırlan yazdıktan sonra dutlarına tekabUl edecekse de kaU i§birliğinin 'kolayla~tırılacağı hak- ı memiş bir kahramanlıkla mUcadele
Yunan mukavemetinin sonuna hudutların tayinine dokunmıyacatı kında ,ayialar dolaımaktadır. ye devam etmlşlerdır. Epır ordusu-
vardığına dair haberler geldi. ihsas olunmaktadır. Hariciye Nezaretinin B. Debri- nun benim haberim olmadan ve baş 
Bundan dolayı bu yazıda değiş- non'a veya B. Bannet'ye, Dahi- kumandanın ve hükfımetln haberi 
tirilecek ve ilAve edilecek hiçbir Tobruk' da liye Nezaretinin de B. Laval'in olmadan dUşmanla mütareke imzala-
şey yoktur. Yunanlılar vazife- ıahsi doatu B. Cathalaya tevdi masına saik olan hakiki sebepleri 
iman etmek için Türkler lehine Kahire, 23 (A.A.l - Tebliğ: Llb- edileceği ve B. Cathala'nın §iırndi daha. bilmiyoruz. Bu fili, milletin, 
her sebep vardır. yada 21/ 22 nisan gecesi Avustralya. bütün faaliy.eti Fransız _ Alman kralın ve hllkfımetln hür azmini hiç 

Ahmet Emin YALMAN kıtaatı Tobruktantan yUksek mU\·af- münasebetlerine hasrettiği aöy- bir surette takyld etmez ve t aahhüd 

Almanya ve 
Veygant 

(Başı 1 l~l&ı) * 
Veygand'ın Afrika'dan geri çağ 
rı lmasın ı istediği ve ısrar ettiği 
bildiriliyor. Veygand'ın Afrika
da bulunması Alman emeller i
nin husulüne bi r mlni te9kil 
etmektedir. 

«Mareşal Petain'in, Ceneral 
Veygand'a çok itimadı vardır. 
Onu f eda edeceği memul değil
dir ... » 

- Radyo Gazetesi -

Eden Diyor ki : 
' (&.fi ı IDClde) X /X 

nı.tıette İngiliz hUk<unetinln mUza-
heretine gUveneblllr. 

* Londra, 23 (A.A.) - ôn: 
Yunanlatan ve Yugoslavya hak

kmda alınacak bütUn kararlar ve 
bu memleketler üzerinde yapılacak 
arazi tadllAlı, İngiltere ve Amerika 
tarafından hiç alınmamış ve olma
mı.ş gibi tellkkl edilecektir. Londra, 
diğer müttefiklerinin olduğu gibi bu 
memleketlerin de tamamiyetin! ve 
ıstıklt\llnl kurtarmağa azmet:mlt bu-
lunmaktadır. 

y unaniatan Bulprietanla Siyaai 
Münuebatını Keiti 

Sofya, 23 (A.A.) - Yunanistan'ın 

Sofya elçlal bugün Bulgar hariciyesi
ne verdiği bir nota ile Yunaniata
nın Bulgaristanla diplomatik müna
sebetlerini kestiğini bllclirml9tır. 

!akıyetıe neticelenrniııs iki taarruzda lenmektedir. altına koymaz. Milletin, kralın ''e 
bulunmuşlar ve 17 İtalyan subayı İnsiliz • İıpanyol Münaaebatı hükQmetın hUr azmi, kalan bütUn 
ile 430 er'i esir almışlardır. Londra, 2 3 ( A.A.) - Dün diğer kuvvetlerle, milli menfaaUerf· 

Yünanllların Simaı 
Ordusu Tesı;m Oldu 

(BaıJI 1 inel4e) x 
cBir kwnan<lanın, bafkuman

danının haıberi olmadan ordusu
na, « T eşlim ol I> emrini vermesi 
affolunmaz bir hatadır. 

cBir kaç gün evvel, İ ngllizlerin 
Olimpos dağlarını terkettiklerinı 
aöyleııken, Arnavu;thık'bUki louv
vetlerin eürade çekilmesi lazım 
geldiğini işaret etımift.ik. 

«Yunan orduları, dıııha muha· 
rebeler Kozana - O limpoe bölge
lerinde iken çekibıle karan ver· 
m~ cenuba jnrrüş olaayıdı, yardı. 
ma gelen İngiliz kuvvetlerile da
ha uzun müddet mukavemet ede
bilirdi. 

c:Çekilen Yunan ordusunun 
Lamıya"-da h a!1be devam ettiği 
bildiriliyor. İyi idare ed:ildiği tak. 
dııde kuvvayı külliyenin Moraya 
geçirilerek müdafaaya devam o
lunması mümkündür. 

cŞimal ordusu teslim otrnu,ıur. 
Kral, beyanna.meeinde, bunun 
kendi tıasvibile olmadığını söyle-

miştir. 

Cenup cephesine gelince: Lon
dra ra~oıeu, mukavemetin de
vam etltiğini bildirmiştir. Cephe
nin nerede okluğu 8Öylenmemek. 
le beraber bunun Laınra' da ol
duğu anlaııılmaktadır.> 

• Radyo Gazetesi • 

Avam kııımarasında, geçenlerde mlzl siyanet için mUcadeleye devam. 
İspanyaya yapılan jki milyon in. dır. Bu maksatla, milletin bUyUk fe· 
giliz liralık istikraz hakkında so· daklırhklarını , tamamlle telfıfl ede
rulan bir suale cevaben B. Chur- cek kati zafere kadar mUstevlilere 
ehil\ İngiliz • İspanyol münase- karşı, hür surette ve hür Yunan 
bet1erindcki ;irileşme temayülleri- topraklarından mUcadeleye devanı 
ni kaydet/mit ve istıkrazın akıdin- edebilmek için Girtd'e gidiyoruz. 
den evvel keyfiyetin Avam ka· Elenler, • 
marasında. müzakere edilmeme· Tarihimizin bu kederli saatinde 
sini. tawiye et.mittir. dahi, cesaretinizi kaybetmeyiniz. 

V ifi Sokaldannda Silihh Dalma sizinle beraber olacağım. Hak 
Müfrezeler lı davamız ve Allah, hep birlikte 

Nevyıork, 23 (AA) -Silahlı maruz kaldığ1mız ve kalacağımız im
şcyyar muhafızlar Vichy sokak· tlhanlara, yaslara ve tehlikelere 
larında ıclolatmakta. ve yol ağuJa- rağmen, bütün vasıtalarla nihat za
rını nezaret altında ıbulundur- fere varmak için bir:e yardım ede
maktadırlar. Sokaklaıra makineli. cektlr. Müttehit, taksim kabul etmez 
tüfekleı yerleştitiltnifth. Bu ha- ve hUr vatan fikrine sadık kalınız. 
beri Nev.yor'k Tiıncs gazetesinin Azminizi kuvvetlendirinlz. Düşmanın 
Bcrn muhaıbiri vermlttir. tazyikine ve dllşmanın aldatıcı yem-

Muhabir, hiikUınetin nazi ta- lerine Yunanlılık gururunuzu kar9ı 
raftan olan yeni Franeız putisi, koyunuz. Cesaretli olunur. gUzcl 
milli halk tıoplanusı partisi aze- günler tekrar gelecektir. 
sının bir isyan çıkarmasından 
ltoıidtuiu için bu tedbirleri aldı· 
ğını .ilave etımekltedir. Hü'ki4met 
Maretal Pet&ln'i devirerdk yerine 
La var in getirilmeaine ıteıebbüe 
edilmesinden kıorkmakıtedır. 

Mitli toplantı partisinin merke_ 
zi Par~edir. Partinin reisi 1933 
te teıekkül eden faşizme meyyal 
yeni .,.yaliat partisinin kurulma· 
eına yardmı eden ctlki 90tfYaHst
lerd.cn Marcek Deat".tır. 

Nevyork Times gazetesının 
Vichy muhabiri, Fransız - Alman 
ifbirliii ibaikıkında yıeniden müza
kerelere 'baılama'k üzere bugün 
Parise giden Amirar Darlan'ın 
yoMa Lava] ile gÖriİfmeaİ muiı
tcmel olduğunu yazmakıtadır. 

Muhabire göre Almiral Da .. Ian, 
Paritte biiyiik bir ihtimalle Al· 

man taleıplerinin kat"i olduğun: 
ve Ma.rCflll Petain.in PariıJ.tc_kı 
mümeaaillerinin Almanlarla işl>ır
liği yapmair yürek.ten iatedikleri-
ni jfta edecektir. • 

Viti • AmeSa Müne ..... ~ 
Nevy;or'k, 23 (A.A) -.Vıchy 

hükCtmetile Birletik .Aımer.ika ~-
ruındaıki siyasi münuebctlenn 
kesilmesini intaç edebile:ce'k ?lan 
sinei Alman manevTaları~ı Vı~y 
hükUıneti anlamıfa benzıy.or. Fıl
ha'kika inal al.tında bulunmıyan 
Fransaıda çıakn gazeteler, Temps 
ve Joumal des Debats grbi nüfuz
lu gazeteler de da'hil olmak üze
re Birletik Amerikanın vaziye· 
~ harp halinde bulunan bir 
memleketin vaziyeti suretinde tef. 
.sir ediyorlar. 

Alman Siyası 
Taarruzları 

(Bu,ı 1 incide) • 
be sUratıe istisntar etmeğe çalıfmak
tadır. Almanların siyası faaliyetleri 
Moskova'dan Madrld'e kadar uzan
maktadır. 

Alman planları, garpte daha rotla· 
bet bir şekil almışa benziyor. Vichy 
ve Madrid bütün şiddetlle Alman 
propagandasına maruz bulunuyor. 

Şarkta. Almanyanın Moskov& ve 
Ankara bUyUk elçileri Berlln'e davet 
edilmişlerdir. Bunlar vazifeleri bqı
na dönünceye kadar tazyik belki de · 
bUtUn şlddetlle yapılmayacaktır. 

Vichy'de, Hltlerin artık bUtUn koz.. 
!arını oynamak zamanının geldiğine 
hükmelmlt olduğu dUşllnlllebillr. Fil· 
haklka muhtelif kaynaklardan gelen 
haberler, Fransaya yapılan tavizler
de, esas itibarile, ittifak etmektedir. 
Bu tavizler Alman işgal kuvvetleri 
masraflarının azaltılması, harp esir
lerinin dörtte birinin tahliyesi ve if· 
gal altındaki Fransa ile işgal altın
da bulunmıyan 1''ransa. arıı.sındakl 
hududun tashihini ihtiva etmektedir. 
:Fakat buna mukabil Almanlar ne is
tiyorlar ? Bu bapta sarih bir .şey bi
linmiyor. Ancak, Alman kıtalarınm 
Fransa yolu ile İspanyaya geçmesi
ne mUsaade edilmesine daır şayialar 
vardır. Maamaflh şurası afiklrdır 
ki Almanların baflıe& dUfUnccsi 
Fransız donanması ve Akdenizdekl 
Fransız deniz üsleridir ve bu mesele. 
ıer, şu ,·eya bu şekilde, Alman mtl
messlli Abetz ile Amiral Darlan ara. 
sanda yapılacak herhangi bir anll.f" 
manın esasını teşkil edecektir. Ami
ral Darlan bir defa daha Paris'e git· 
mektedlr. 

Yine ayni kaynaklardan alınan ha· 
berlere göre. lspanyadan Mihvere il
tihak etmesi ve CebelUttank'a karfl 
taarruz etmek üzere Alman kıtalan
nın geçmesine mUsaade eylemesi ye
niden ısrarla talep olunacaktır. 

V on Papen Berlinde lnıit 
Berlln, 23 (A . .A.) - Berlln lllyul 

mahfillerinden bildirildiğine göre 
Almanyanın Ankara büyük elçisi B. 
Von Papen elt\n Almanyada bulun· 
makUıdır. Alman - TUrk mUnue
betlerl hakkında buradaki Alman 
mahfillerinde yeni bir mütalAa ileri 
sUrUlmemektedlr. 

General Blamey, Ortaprk lnsilis 
Kuvvetleri 8afkumendan 
Muavinliiine Tayin Edileli 

Londre, 23 (A.A.) - Avus-
taralya Baıvsili B. Menzies irad 
ettiği bir nutukta General Bla
mey'in Ortqarlcıtalki İngiliz ordu. 
ları 'bafkumııından muavinllğme 
tayin edildiğini bildirmiftir, 
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A dlige Koridorlarında : 

Bir Kat Elbise de Caba 111 

Terzi Hem Parasını Alamamış 
Hem de Yakayı Kurtarmak İçin Bir 
Elbise Daha Yapmayı Kabui Etmiş 

Zabıta Haberleri~ 

Araba Çarptı 
Dün, Bostanba~ında 4 numa

rı.da oturan 6 ya,ında Ayten a
dındaki küçük bir çocırk Bostan
başı caddesinden geçerken. o ııtı
rada kar~ı tc..raftan gelmek:e o
lan Rasimin idare ettiği arabu. ço
cuğa çarparak yaralamıştır. Ay · 
ten Çocuk hastanesine kaldırıl
mış. ~uçlu ararbacı yakalanmı!}tır. 

- Ah beyim ... Ah. Sorma di.rn olması liızım gelir. Gö .• e;in ,. Yapının Birinci Katından Düttü 
ba,ıma gelenlcrl. Birinden ala- senedi, alın paranızı. Hem s.r.. ba_ D·· s d' d b' I 

ki ·d 'k 1 ı d k k h ki . un ua ,ye e ır ame e ya-~a ı ı t , o ;naz o ay ım eş ·e, na ne a a ayıptır dıyorsunuı. b· · . k t nd d'' .. 
timdi mahkemei.ıc. olduk. ut«'hmıyor musunuz? ~~nın ırıncı a l an uşmuş-

i\r1ahkemc koridorunda, ağrısı ı Cınlcr lcpeme toplandı. Sahi- tur.. .. .. _ 
?utmu~ kadınlar gibi bir aşağı be~ den deiirecek gibj o~dum. içim· d ~adık~yunde otur~n Sadı &· 

yukarı dola~yordu. _Hem ~ola~J- ı dek1 aıkol de tepti. Açtı.n ağzı- ınd.a,.;:ı ın ., aat amelesı, Acemya· 
yor, hem de ikide bırde elıle ka-. mı, yumdum gözümü: nın ınşaatınaa,. yagmur boruları· 
fa:sına vurarak: - l>re edeps.z. Ui.ı .... r\.anıma ı nı l~mır coeı ..... ;_n, muvazenesı.n.ı 

- ]\ereden karşıma çıktı? .. geldin. Seni adanı _yerine t;.Oy· .... a;uedereıt b,rıncı Kattan aşag. 
•Böyle mÜ:}teriy~ i~llah dü .... manı· ı dum. -~ç kat e.b~e }ap,tıın. (J 1'.~- d ..... muş.ur. !:>a.a.nın teryad1 uze
·ma bıle verınesın, dıyordu. dar goz nuru doKt~ıJ\.. 1 ar.ııar ıç r ııe elraıtan yct~enıer ameıey • 

.Biraz daha kurcaladım. An:at- enin. Buna ci·o.andırıcııık der.er, ka,dırmışıar ve z_abıtaya haheı 
maia başladı: dıye bağırdım. verm.~ıerdır. 

- Bır gün dükkanıma şık, ter- O da hiddeLlendi. Amma y.ne ~aciı.nın kolu kırıldığından ve:: 
.. . d ' ~jyelı. zengin bir mü,,.teri geldi. kibar adarr.mı~. h!ç kütür eln1e- nıunteııt yerıerın en yartııandı. 
·j mlmi bir yerden duy.muş, hatır di. Ben verdın1 verı t~rd.m. BaK- i;ınoan imdadı sıhhi ol~:nobiıi ile 
'Ja;;rn)'Orum. Çok k.bar m.Ü!!lerile. sana beyim şuna dev g~bi, beni l'-umune hastanesine kaldırıımı~
ri:m vardır. Büyük bir adam. Mü. kuoaltlayınca kapı dışarı etti. tır. 
dür mü, va.imi ne~ . E.h onun ta- Hıddclım ~eçme.r .. .şt,. Kapı Ö· 

nıdı~ı e.bettc onun gibi olur, de· nünde de ba!tım yaygarayı. Bari Ucuz Kurtuldu 

dim. Derha, kendi.Sine ikram et- rezil oisun da paraıarı versin di- ı Dün, az kalsın bir adam bir 
tim. Hürmc-tte kusur etmedim. ye bağırdını çağırdım. Herkes otobüsle duvar arasında kalıp 
ÇırakJar etrafında pervane oldu. kapıya üşü~tü, yo;dan ge;ip ge- parçaıan.acağı bir sırada tesadti
lar. Kuma~ara baktı. Ln pahalı· çenler durdu. Bir de baKtım. l::Si- ten kurtulmu~tur. 
hordan üç .tane seçtı. Çıkardı elli ziın bey elinde kalem, onu~ bu-ı SultanahmeLte, Kabaeakal cad. 
(ira kaparo verdi. nun. adr.esini ~lıyor. Bize. para ~e inde. oturan Remzi, Sebze Hi-

- Hunları kıt"'- sekiz saat iç. l- verson d:ye baı;ırdık, o bı;ıı nıah- lıncıe işıl·e me:".-gurkcn Eyüp tara· 
de isterim, dedi, ben de ne yapa- kemeye verdi. fından gelmekte ola.n Yako oğıu 
yım, ister ı temez emredersiniz.· Nereden önüme çıktı. Allah Aıberin idaresindeki 391 numa
dedim. Kalfaları gece yarılarına dü~n1anıma böyle mü.~teri vermf':-. ralı otobüs duvarın pek yakının· 
~a~ar çalıştırdın~. Ut:telık ba~ka sin. Ustenk ş.irndi bir de ceza yi-. dan geçtiği içın Remz.iyi duvara 
ısçı de t~ttum.' ~ır kaç defa evıne yeceğiz .... Of Allahım ... Of. 1 vurmu~ ve içerideki müş:terilerin 
o~obılle. gıdıp prova .yapta-~. Terzi hem bunları anlatıyor, feryadı üzerine, şoför direks.iyonu 
Mukellef b.r evı var bey.m. Ag- hem d<: hır elile başını dövüyor- kırdığından Remzi aldığı bir kaç 
z•mın suyu a.ktı. Kırk sekız saat du yara ile kendini kurtarabilmiştir. 
aon,.ra ellbiseklcr haFzıkrdı. Dükkana j Bu s1<ada biraz öte,mizde du- Yaralı hastaneye kaldırılmış, suç. 
ge ı!' •,.acda tb•: a.f at okesnadka) ran kelli fe;li mü•terıye baktı. lu ıolör Aiber yakalanm1ştır. 
usagı e ın e ır zar sarsa · sarsa y k ld • 
gddi, efen.d~i aradı. Bekle ge- j anına 90_ u u: . 
]. d d' D d (k d. b - Beyım, gel ben ettım sen 
ır e ım. uitma ı, en ıne u . 

rf •· b k d etı' e~me. şu davandan vazgeç, dedı. za r verecegı.m, an a an g · .. . 
riyorum), dedi. KoJarak çıktı, Mu~terı; . . . • 
git:ti. Be~ da.kika &eçmemi ti ki - Sen benım şercfımı gırlet-
mii~eri &ekli. Uıaiını şor.Ju. Ge-ı tin, hapi,te yat da aklın ba!!ına 
hp gi~iğinl M;yledl.k. Kızıck, bağır. gelsin, Üşt~lik vereceğin ta~minat 
ılı, hiddetlendi: 1 c..ba, dedı. 

- Ne apte.I uşa&, elindeki pa. Terzinin rengi attı, davacısına 
rayı aıze bırak.sın d.ermlştlm, dedi. , .biıraz daha sokuldu. B•r şeyi"r 

Ben de uru yok be)'im, ca· oöyl•dı. Sonra bir ka~ıt yazdılar. 
nın sağ o\.eun1 yarın getiTire.intt, Terz1 cebinden bir pul çıkardı. 
isterseniz siz rahaıtı&ız olmayın İmza eiti. Bu sıra-d..ı. mübaşir ta· 
ben, gelir a.lmm. dedim. rafları çağırdı, salona gird.Ier. 

- Ho.ytr., bu alcy.m Ankaraya Davacı: 

Alacağını Vermeyince ••• 

Dün Hüseyin ism<nde bir hamal 
Y enipoetane karşısında. kimyevi 
mad·deler ticareti yapan Jaktan 
alacağını istcmi5tir. J ak verme
yince Hüseyin; 

- Ben açken şenin cebin d olu 
demiş ve Jakın üı:erine saldıraTak 
dövmeğe ba.şlam~tır. 

Etraftan yetişeoııer kava'acılarJ 
ayırmı~lar a. da, Ja.k gözün.len ya 
ralanmlştır. Zab;ı,taya h aber ve· 
r.ildiğinden suçtu Hüseyin yaka· 
lanmı~. Jak ted avi al!\na alın.-

hareket ediy;orum. Beni mühim - Bay ha.kim, ben bu ada- mı tır. 
bir iş için ç&j'KJUJflar~ size bir mın yaptığını mazur görüyorum. ==~;;;;;;;;;~== 
Jri.iıt veieyim.1 u~a:kitan parayı •- Kend' · i affediyorum. Oa.vem-
lın, dedi. &an vazgeçtim, dedı. 

- Hay hay, .ba~üstüne, ı:d- Hakim: l IJL M.IC.I 
d~k.ten sonra da olur, elvct"ir ki - Baok u:1ta, görüyor musun, 

l siz memnun olun, dedik. . seni affediyor. Bir daha eli.lemin 
• Elb.i9elerl ~hzlerine yerlc~h·r- kapısı önünde uluorta bağır.ma, -; 
: dik. Çrraklara. birer lira bahşiş ceza yersin, dedi. , 1-+-+-ı 
ı verdi. Benim elime de bir kartvı. Kapıdan çıkarla.rken terzinin 
: zit yaztp tuıtuştulffu. Çıktı gitti. yanına sokuldum. Bu işi nasıl 1 

' Aı<k...omda bütün dükkan otur- hallettiğini sordum. • 
~ duk, onu mcıth<.-ttik.. Çıraklar: -NMıl olacak, dedi. Hem es· S 

- Mü'J'teri olursa böyle olsun. ki alacaktan vazge~hk, hem de • 
; Hem hovarda, hem de zevk sa- beye bir kat elbise yapacağız. Bu 7 f-+-+-+-' 

hibi, dediler. beladan başka türlü kurtulama- r f-+-4--4--
Ben de •çok kibar zat• diye dık. Hey Allahım hey. Alacaklı ,. 

ilave ettim. Aman ne kibarmış iken, borçlu ol. Gel de şu feleğin 
. ya ..• Neyse uzatmıyalım, sizin de i~ine ~aşma. flOf-+-+--

Devlet Demiryollan llanl.lrı 
l\fuhammen bedeli (6693) lira olan (22) kalem ölçü aletleri 5/l\tayıs/ 

1941 pazartesi günü saat 15.15 de kapalı zart usulü ile Ankarada idare 
binasında ::.atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (501,98) liralık muvakkat lemü1at ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlni ayni gün saa.t 14,15 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzınulır. 

Şartnameler parasız olaral: AnkPrada J.l<dzeme Daiı-esinJ.en, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Ştflifinden C!ct.ğ";tılacaktır. 13016) 

TürkJye dahlJınıi'e: 

Senelik 6 aylık 1 ajdık Aylık 

H OO 760 400 150 .Kş. 
Hariç memleketlere: 

Senelik 6 •Tlık a o.ylık Aylık 

2700 1410 800 .Kş. yoktur 

14) ••rrol' 
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T. iŞ BANKASI 
Kiiçiik T•w ıwf H-loıı'I 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat. 2 -,.... 

1 Aluatoo, 3 lkincll.ofria 
tarllıleri.n4e yapıilr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 lllalık = 2000.- :ı.. 
8 • 1000 > = 3000.- > 
2 

' 8 . 
16 
80 

800 

> 760 

> 500 

> 250 

> 100 
> 50 

• :ıo 

> 
> 
> 
> 

• 
> 

=11500.- > 
= 2000.- > 
=2000.- . 
=3500.- . 
= 4000.- • 
=GOOO.- a 

Sahibi ve Neşrl)'at MHdllrll : Ahmet 

Emin Y AL.'llAN • Basıldrğı yer 

VATAN MATBAASI 

TllldJ8 Cun•hmlJ&ll 

Ziraat Bankası 
_-, bız:llW.; 1888. - Sermayest; 100,000,000 Türk lirası 

Şube - ajan• ade<h: 265. 
Zi<tıl n ticari her nevi bıı.nka muameleleri. 
~ Mriktir~e 28,008 liı-a ikramiye v.eriyor 

Ziraat B&nx<MiL1da kınnbaral1 ve ihbarsız ta..:;arrut hesaplannda 
en LZ 50 Uruı buluna.nlara senede 4. defa çekilecek kur'a lle a~ağ"r
dakl plt.na göre ikramiye dağıtılacaktrr. 

4 adet l ,OOO li ralık 4.ooo tlra 111 100 adet 50 tlralık 5,000 ıırs 
' • 500 • 2,0-00 • 1 
4 ,. 250 > ı.ooo » 120 ,. 40 .,. .ı,soo :t 

40 » 100 » 4.000 > 160 » 20 > 8,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir St'ne içinde 50 liradan ~s.· 

ğı dUşmiyenlere ikramiye <;ıktığt taltdirde ~ 20 fazlasile verilecektir· 
Kur'alar l'Jenede 4 defa, 11 mart. 11 haziran, 11 eylOl, 

11 BlrincikAnund:ı çekilecektir. 

ioAauiNi eiuM is aANKAsı"o" 
İKRAMİYEl..İ HESAP AÇAfı 

1 Harp Okuluna H:ıvacı Subay Y etiştirihn'.!~ 
Üzere Sivil Lise :len W.ezun O:anların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - L ise olgunluk tmtihanmr verm1' bulunma.k. " 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya ço 

lyt bulunmak. 

3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla mUddet g.-ııı~ 
mış: bulunmak. 

4 - Sağl1k durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 

5 - Yqları en yukarı 21 olmak. 

Notı 

, "'' Bilı\hare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayetl 

•&flık durumlarr pilotluk sınıfına müsait görtllmiyenler lsterlers• ~ııtP 
tul• 

okulunun diğer sınıflanna verilmek gibi hiçbir mecburiyete tabi tu bI 
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzulanna göre muameleye tt 
tlıtulurlar. 

1 rıtı. Oku! tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlıyacağmdan talip oıa.n • 
bulundukları askerlik 'ubelerine mUracaat edeceklerdir. Askerlik şu~ 
leri, yaptıracakları sı\ı.ht muayenede müsbet netice alanlar evrakJa.t1 t 
harp okuluna sevkedileceklerdir. (2822) 

. başınızı ağrıtıyoruz. Yok hı>rıi in- Terzi Adliyeden çıkarken ba- "._..ı.._,__.__._..__ 
sanın canı yanınca onu anlatmaz- şını eli1e dö'\":nekte devam edi- Soldan &BA'a: 1 - Kokulu bir seb· 
sa patlar. Kartviziti uşağına gö- yordu. Müşterisi ise kadınlı er- ze; Uzak i~areti. 2 - Mukadties 
türciük, para istedı.k. eben tanı- kekli bir grupun ortasında; detnek; Yuvarlak benek. 3 _ Kara Cümhuriyet Merkez Bankası 
ma.m, dedi. Bey geıir, verir.» kı·myon· Musibet. 4 Gö" - Cahilin kusuruna bakılmaz, ' - &e çıkma. 
Bekledik. B- gün ORra çırağı • Bir hayvan· YU • k 
Yolladım. Be_y, gelmemis •. Beyi hır ders olosun diye mahkemeye ver- " -- • ruyere . 6 -
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gu
-n yo"'a go··rda··m·. dım, diye h.idiscyi anlatıyordu. Dolaı;ımak; Kurum. 7 - İstimdad 

PO · nidası; HS.b. 8 - Eski bir şair; Yu· _ ş,· ~d1· A-karadan geldı"m, Mithat PERiN d b' ... ... goslavya a ır Şehir; Asker. g - Su 
bankaya gidiyorum, paranızı der- ile temizle; Çok iyi. ıo _ Bir gıda 
hal getireceiim, kuouruma bak- Sarhoşlugw un madde•I; Deli. 11 - Boy atmak; 
may1<1, hır y.a.nhtur· oldu, d..,- Doğru. 

di. Neticeleri 
İçin><len: 
- Ulan kibar ada.mın hali Dün gece Mesut ve Sedat •· 

başkadır, d.iyor>dum. Sorma be- dında iki arkadaş içkı içmı:;]CT ve 
,yiın, e~biseler de üzerine bir o- cğlenmoek için ka~kıp Kum·kapı· 
1 turmurtu ki değme gitısin. O gün da ki G3:rbisin gazinosuna giU.nLj
bekledik, gelen yok. Bir ay, iki !erdir. lki arlkada~ tam olunca 
a:Y, beş. ay gıeçti, ne gelen var,' şarkı söyleyen kC\.dınlardan hi· 
ne de parayı veren. Paraları al- rin.e saıtaşmağa ve hafif yollu ke
makıtan ümit kesmCl!e başlMhk. pazelik yapmağ" başlamışlardır. 
Niahyet bir gün..... Sarhoşların hareketine mAni. ol-

Birdenb.ire sözün-Ü keati Acı mcdc. jsıteyen meyhaneci kendile
acı k'Oridorun öbür ucuna baktı: rine ihtar etim.işse de onlar h~c; 

- Naılı. "te geliyor, dedi. Ü- aldırmı>mışlar ve rezaletlerine 
zerine bak beyim, ne dikiş. Üste. devam etmişlerdir. 
lik te öyle kumaş seçti ki. O ka- Meyhaneci zabıtaya haber ver. 
d ar &Öz nuru dök te paranı al- miş ve jki sarhoş yakalanarak 
ma, üstelik ceza mahkemelerinde Adliyeey te•lim edilmişlerdir. 
sürün .•• Ah birader. Nihayet bir Mesutla Sedadın, bfrinci sulh ce. 
gün kafayı çeiktik. Bari, dedim, za<la cürmü m~ut olarak görü
paMları alamıyoreak hıncımı da len muhakemelerinde, suçları sa· 
t1l'I alamam. Gittim evine. Nasıl bit orduğundan rezalet çıkarmak 
ofdu o gece kapıyt kendi aç.tı, Be- ve sarhoşluk.tan birer lira para 
nİ içeri. aklı. Bir kaç kadı.nh er- cezasına mahkU:m edilmi~lerdır. 
k..kü misafiri vardı. Onların ya
nında ioteyeyim de mahcup olsun 
diye: 

Yukarıdan a-,ağıya: ı - Bir kuş; 
lçtiklerimizden. 2 - Serkeş; Kendini 
gösterme. 3 -- Titreme; Asayı~ kuv. 
veti. J - Ufacık. 5 - İnanma has
sası: Eski TUrk büyüğü. 6 - Etine 
dolgun; Bir renk. 7 - Kamer; Ak 
ciğer; Bir İngiliz ölçüsü. 8 - Bir 
kuş; Sahip. 9 - Nikap; Türk ulusu. 
10 - Uzunluk; Bir maden. 11 -
Saha; Bir mayi kabı. 

DÜNKtl BUL~IACANIN HALLİ 

Soldan safa: 1 - Barometre; 2 -
Ayak; Fu (ar); Rey. 3 - Rızk; 
Stok. -1 - Amasya. 5 - Ulu; Ana; 
Nur. 6 - ;.,a (an); Çeki. 7 - Yıv; 
La. 8 - Akağa; Dal. 9 - Re; Şano. 
10 Erir; An. 11 - Talimhane. 
Yukarıdan a,ağıya.: ı - Barbun

ya; Et. 2 - Ayı; Laik; Ra. 3 - Raz; 
Varil. 4 - Okka; Geri. 5 - Maçka. 
6 - Efsane; Şah. 7 - Tutsak; Da
na. 8 Oyj 118.n. 9 - Erkıl.n; Alo. 
11 Ye.mrı yumru. 

GRiPiN 

AK T IF 
Kaoa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufakl.ı.k • 

Dalaildeki Mıd>abirlw: 

Türk Lınw -

Hariçtel<i Muhaba-ı.: 

72.603,900 

• 
• • • 

• • 

Altın: Safi kilogram 11.761.848 
.A.Jtuıa tahvW kabil aerbeet ....... ~·ı=:er 
Diğer dövizler ve Borçlu lll!rinc 
bakiyeleri • 

Huiae Tüwı.ri: 
Deruh"' edl. evrala nııkdi.Y• ~ılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtı .. 
kan hazine ıar.tmdoıı vald tedlnt 

Sıa·d·• Cö-d••: 
Ticaı1 seneUer • • • • • 

uı.a.. n TüıYilit Ciiaduo: 
(Deruhte edilen evrakı nf.ltdJ. 

.& - (yenin k&r'lılığı eolıam Ve talı. 
(villt (itibar\ kıymeU.). 

1J _ Serbeot e.abaın ve tabvlllt 

.vamlar: 
AltI".l ve dOviz tızerine &\•ana 4 • 

Tahvilt Uzerine avans • ,. 
Hazineye kısa vO..dı:.:i &Ta.r.s • • • 

Hazineye 38.50 No. lu l(anuna &öre 
~ılan altm karşılıklı avan,, • 

Lira 

102.123.194,18 
9.167.671,60 

874.845,43 

390.H9,66 

16.543.980.22 

41.359.790,91 

158.74.8.563,-

20.230.442,-

274.056.614,68 

45.806.536,93 
7.926.616,17 

4.741,69 
7.808.722,-

954.000,-

130.08t.926, 75 

- Be)·efendi, Yapttjınız sizin 
gib; biiyük adamlara yakı~maz. 
Blz esnafrz, bir iki kurusu.muz 
var, onu da böyle dağıtı...;.lc ne 
olur?. Ayıp değil mi bana etti
ğinize. LUııfen şu borcunuzu öde. 
yin . Hepsini olmasa da tak~;it, 
taksit verin, dedim. 

Aman beyim sanki ona söyle
mero.işm. Bana ne dedi biliyor 
mwııun? 

Ba.,, Dif, Meale, Grip, Boma.tizma 1 d._~ı.r: ...... ---·-· .. --------~ 
Ncnalji. Kırıklık .-ıı BütilD Ağnlarınm Derhal J:eeer Muhtelif: ···--------------..... . 

- Hangi borcum? Siz delir
din.iz galiba. Benim size borcum 
rnorcu m ok:luğunu h~hrlamıyo

' ıurn. ~·et borcum vara-a sene-· 

bııo.- ftodo ı .. ohaıblllr. TAKLln.!RINO!N SAllNINIZ. y.ı,a. 
HU •tROt PULLU ICUTULARI ISRAl!l.A ISTfYltllZ 

Lira 

112.165.711,11 

390.7-19,66 

57.903. 771,13 

138.518.121,-

274.056.614,68 

53.733.153,10 

138.852.390,44 

4.500.000,-
8.306.072,38 

788.426.583,50 

PAS 1 F -----ı~ 

Serımye: ••••••·-·-·--·······- · ···· ·············· ··-ıı.tİJ'aıt AJr,..r. 
Adi ve fevk&llde • 
Huau.sı • • 

• 
TedaYiiWelQ a.... ı-.: 

• 
• 

• • 
• • 

Denı!ıte ..:;Jeıı ovrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inel maf::lelerine te.n. 
kan lıaz!ne tarafından vtJd tediyat 
Deruhte edilen ......ıa nakdiye balcl
yest . • 
Kaqılığı tununen ıı1tm o1ara1ı; 
UAvefen tedavtue vazedilmı • • 

-oııt mukabili illveten teda·."lle 
vazedilen. 

6.188.666,1!1 
6.000.000,-

158.748.563,-

20.230.4-12.-

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

1s.OOO·l)Oll·~ 

jl 
ı2.18S 66'-

Hazineye yapıloıı albn luırşıbklı ., 
v&M m\lka.bin 3802 No. 1ı kanun mu
cibince O.veton tec:avll!e vuedll• 

•l/ 
82 481.sıs.ı• · .000.000.-

Mndllltı 

TU·k L i::-'\SJ • 1 , 

AJbn: Safı ıoc. 811.150 
a8M Ne. hı ı.aa.- cöre lıaııiaeye 
açıı- &YUl8 mukabili t.evdl olu.na n 
altmıar: 

Safi k11c 55.541.930 

Döviz TaalılaiiıLıla: 
Altına taııvW kabil dövizler , 
Diğer d övizler ve alacaklı kltrfng 
baklyelıırl 

55.343.063,80 
1.233. 782,03 

78.124.167.90 

29.138.218,21 

Muhtelif: ·······-------. ....... _ .. _·········· ... 

1 Tetı11moz 1938 IArihinden itiLaren: 

.... konto haddi % 4 Altın üzerine avans o/. 3. 


