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?lu~~~ 
Yunanistandaki 
İtalyanlar 
Habeşteki 
İtalyanlar 

DuçEt bir kahramanlık bf'ynnna
rnesi) le knlplerc biraz inşlrnlı 
ve itimat rnngu Nm<'k istedi. 
Bunda da hat.ayn düştü. Çünkü 
İta il anlal' zckidırler. Tenkit ve 
ınuhakf'mc kabiliyetine. malılt-
1ırll'r. Yunan topraklarının ) iı
ZiinU bile görmcdiklc'ı ini pPk a
li müdriktirler. Galc>benin kf'ıı
dill'rine bir Alman hediyesi ol
duğuna vakıftırlar. 

Yazan: 
•tıseyln Cahlt Yalçın 

~lu~lini bir kahraman gibi, 
lt:Qğ!..unU :,:.ere ger~, hal'kınl·or: 
l'uıuınlılarm helini kıracnı:rım de
~~dim mildi~ hfr kırdm1 diyor. 
\ t• l: unun kun l'llcrlnin itnh an 
&ı.kerlPriniıı huzurunda diz ~ük
lrıii') olcluklarmı diiııl·aya haber 
\t-ril or. 

llab('sfelij 1tall1lnlnrın basbu~u 
~osta dGkası C"rnaıılan ise Unlu• .. 
l!llandıı ln~ilit. gı•nenılinin huzu

tunda di~ f.:c;ıwrck mümkün nl('r. · 
1<•b<' <'h\ en tc Um ~artl:ın koımr
roak iı:lıı miıracaatta bulunu\·or 'c 
r~ı <'ti' ahı alı) or. • 

\nıa, utluk t<ııJrakJanncla bu 1 
kadar kah.ramanlck ~fü.•tf'r<'n kam 

•tnlrldil r a<·:ıba. llabt t .. tanda 1 
•<'dc>n bö)le icb; bir 'axiyettf' bu
hınu~ orlar'? itah unlar 1 unanhlarn. 
"'krJanm dom.•rl'k da;'.:.•thm dağa 
l<att.klarJ sıralarda, Yunan ııskC'ri .. 
-a. sün~ı kullannm'k ı:,ihi 'ahŞi 
hareketlerinden sikiıy<'t ef:mi!:iler, 
"-""dl mu' affakn f•tsizliklcrlııi bu 
~rette mazur p;ö~fcnnek istl'mi':;-
~'di. Hundan baskı\ hazı ltnh an 

..._lrl<'ri ı·unıınlılarm kendilrri~i ı- 1 
~ık tarını ı.ö~ lü~ orlnrdı· HııbC'sli· 
c:t 'ni"'e tuttukları hnlrııulan çiğ 
~ f. l İ) ttl•)d('rindl'n korkulu) ordu. 

taba hn koı1m hiilit ~~melliği i· 
~ nıı italnnla.r HabC'sl;.f.anıla bir 
~ l'l"\ el "tııgilizlcr<" 1e:.lim olup 
..,.. k-lnden çıkmak isti~orlar! \"u. 
~'1andnki kııhnunanlık mf•ııkı· 
~i lll' Haf)('!>.bf.andaki ihtirnz u
ı._ rıtdaki fark neden nl'sct edi
>'or~ 

~insan , akn\ii biraz ~iizdcn .gc.... 
h.ırinc<" bu sualin ee\abım dl'rhal 
"- 111,·or. l'unımbtanda harlıi Al· 
~ &n1ar ,_aınndı, ltalyıınlar hunu 
~11di he ııplannn kaydctınf'ğe 

llctııar 
~a.h<_..,istaıııla be 'anlnncı Al· 
~ ku,' C'tlcri hulunma.dığı için 
lıt ra ı:omlcklil<>r ınağlüh oldular. 
t llaı•nalel h arada. bir fark l'ok· 
ır.'' ki bunu l:t.ah kabil olsun. Kam. 
lı Oilılı•kliler her tarn.ftıı ist<'ksiz 
.._''bedi) orlar. Bir mütccJn İL. 'c 
lı iitt'!arrız ohluklannı bilil orlar '" 
ILl<sı7.lı"ıdannı takdir <'l liyorlar. 

'ellnnu ltalyanlann lehinı• kuyıt 
1-ıı işaret ctmc•lhllr. Onlar da \R· 

lıa 1-rını müdafaa mf•\ ldlııch• bu. 
~ 11!!ala.rdı şüphesiz ki dddi surf't
~ harhedt•rh•rdi. l<'ııkat yalnız az
~ bir ••n111erlalizm uğrunda mez .. 
tll{J •Ja giindcrildikl<'rini takdir et· 
ttı· er1 için mailim olan farzda 
ı, 11"-adc>lC' f'dh orlar 'c her tarnf
claıı l'rıağtiıh oluyorlar. Rıı bakım
"' h&.s) onat sosyal.,tıerclı•n daha 
~t'ni addolunabllirlcr. 
~•kat \"uııanh,tancla i-.tı· hu 
lf'tlYonaı sosl alb.t lt•r imdatlarına 
,.. 'itll<'r de> c-anlanm kurtarabil. 
"'ler ) . nuçe bir kahramanlık he-
~IUneslylc kalı>IC'rtı birnı insi· 
111. '(' itimat şırm~a. f'tnwk i!>ote
\ti llnnda dn hata' a dü":"tü. ('iin
\'~ Kalyanlar zc>kidirlcr. Tcııl<il 
lltte .. llha.k~c kabiliyetine malik
.._ "· 'l"uaan topraklarının yüzü
llııtiict bile ogiirmediklcrini p<'>k ala 
~ likttrl<>t. Galc•benin kcndllc>ri· 
~lr lnıan hedh ı•.,j oldui;"Una 
1ı._ ~la.r. Onlar muhakkak ki 
'tfhcı il!J galebe Ue oğünmcktcn 
~ e acaba bu bahsi~ Almanlar 
~~el talep edeceiıer dl) e en

idndl"dirler 
~. <)lhit YALÇL~ 

tMatsuoka J 
divor ki: 

Sovyet paktı 

Japonyanın halen 
karşllaşmakta 

olduğu zorlukları 
izale etmiş değildir 
Stalinle Matsuoka ara
sında telgraflar teati 

edildi 
Tokyo, 28 (A.A.) - Hariciye 

nazın Matsuoka Avrupa seya
hatinden avdeti münasebetile 
tertip edilen biı· toplantıda. söz 
alarak ezcümle şöyle demiştir: 

}'.;ğer imkan olsaydı yarından 
itibaren milli Jıayatımızın Al. 
rnnnyadn yapıldığı tarzda bır 
kontrola tabi tutulmasım ister 
dim. Fakat böyle bir mürakat~ 
bizim için henüz kağıt Ü7.erindc 
bir projeden ibart bulunmaktH._ 
dır. Vakıa Almanyada C\"vela 
kağıt ~: __ rinde projeler yapma~;:-
1a ifjc başlanrnıı-;tır. Lakin Japon. 
yanın Almanyada yapılanı ta· 
lıakkuk etirebilmek icin kafı 
vakti yok-tur. 

(Dcwıııııı 4 tiııf'ıiıle) 

Alman siyasi 
mahfılferi 

ıraktaki vaziyeti dikkatle 
takip ediyorlar 

:H4·m, 28 ( i\.J\.) - Ofi: La ~'uisso 
gazete ının Bcrlin muhabiri yazıyor: 
Alman siyasi mahfıllerlnde 1rak hiı.. 

clls• lcrı dlklmtıc takip ellilmcktC'Clir. 
Bu m ntakada İngiliz kıtalarının tak. 
\iyesi Bcrllni son dC'recc nlflkadnr cy
Jemckte, falmt Almanya bu mıntaka. 
d:ı da gafil avlanmıyacak.tır, dcnllmck 
tcdir. 

r==~ 

1 BÜYÜK 1 
a •• ~ 

lıVIUSABAKAMıZI 
e es. e 
8 M.. b k · · a e usa a amıza ıştı - ~ 

1 
rak edenlerin hal va-~ 
rakalarmı bu ayın so- ~ 

a nuna kadar idarehane-9 
§ mize teslim etmi§ bu-~ 
§ lunmaları lazımdır. a 
g <&> .. 
1 Vakit kalmamıştır · 
6 

acele ediniz 

SON .. HAVADiSLER 
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~ Bir ltalyan" mec~~asıı 
~ yazdıgrna gore .. 
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1
. Sovyetlerin ; 

sulh 

I~ temayülleri 
Sadece 

•~::u:&o ~e i nazari imiş! 

l "Türk - Sovyet dekla
rasyonu Türkiyeyi 

harp yolunda teıci 
eden bir eserdir,, 

;~ 
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'::: 

C f.ZAYiR Deme, 28 (A. .) - Ofi: 

Son günlerde ismi ı.ık l'ilk ~\"7.Uubahs olnaya '-flryan o-tııelüttank bofası 

Oggi adındaki Jt.alyan mecmua.• 
sı beynelmilel siyasi vaziyeti • 
bilhassa Birleşik AmC'rika. devlet. 
leri :ile Sovyetlcr Birliğinin hattt 
hareketlerini tahlil etme-k :makB&e 
dile neşrettiği bir makalede So-P 
yet Rusyanm Almanya jln hem. 

Cebelüttarıkta 
Müdafaa 

manevraları 

perş~mbeye 
başhyor 

Cebelüttarıka 
·hücum için 

Almanyanın 150.000 
..ıc..- kul.luunaaı 

lazımmış! 
(Ya...-ısı 3 1ünaiulc) 

Hamburg 
İngiliz tayyareleri 
tarafından şiddeHe 

bombalandı 
Cuma 

gecesi de 
Ber line ağır 

bombalar atıldı 
Londra, 28 (ı\.A.) - Berlln \•e Klcl 

ve Bremcndcn sonra pazar gC'cesi 
Hamburgcla da İngiliz hava kU\'\'Ctle. 
r1 tarafından yeni ve çok kuvvetli bom 
ba.lardan 'atılııııııtır. BUyUk Alman li. 
manmı ~aplıyan alçak bulutlar arasın 
da arasını hasıl olan boşluklardan is
ttfnll" cdcrek tayyarecil<>rimlz sınai 

bcdcflcrc nlşruı alnbilmi5lcrdlr. 

Bombardımanın ncllcclcrlnden bah
seden bir pilot bir volkan lndifama 
bcnzlyen bUyük bir o.ıcv sUtununun 
yükseldiğini vo bi!Alııra kırmızı bir 
nlcv bal!ni alarak en aşağı yarım mil 
gcnlşlığindc bir sahaya yayıldıE;"llll 

söylcmL,tir. 

(Devamı 4: üncüde) 

Y d • f • k • hudut olan mmtakalarda b.irta'kını 

ar ımcı ıt aıye teş ı- ı~;z.~:~~~;;:~ 
11'\. t t k • 1 l bakılacak olursa. gayesinin ye:. 

ihtilAflar çıkarmaktan başka ~ a 1 a v 1 ye o u n uy o r I ş\?y olmadığmın anlaşılmakta bu .. 
Jun<luğunu tebal'üz <'ttinn('ktedft. 

Ekrplere yeniden yüzlerce VE'~İ~p~~5m:~:~:: b!': 
t 1 b t • d 

1 
k lan İS\içre gazeteleri tarafmdan u um a evzı e 1 ece iktı'bas edilmiştir. •. . 

(Denum 4 un~ude) 
Belediye Jstanbulun pasif müdafaa.. 

.ııında bl1yUk <'.bemmıyctı lıaiz olan lt
!alye ve yardımcı itfaiye tcşkUfı.tını 

esaslı e kilde tak\1yeyc karar vermiş
tir. 

1st!l.Dbul !tfolyesınm tesısalma yem 
llvclı-r yapılacak ı.-c uzun ml\ddet 

J malzeme noksanlığı olmıyacak ,.ekllde 
yat.ı. tab1.)'9 Yl ...... kta'. 0.

ltfalyesi de takYiye olunacak. il.allı; 

ltfıılyeslnln denb: motörfı tamir olu. 
nncıtktır. 

YardımCJ ıtfo.iye t('ikı1ütı tcvai olu
n::ı.caktır. Bunun tc;:in ycni~n yUzl!'rcc 
el tulumbası ynptınıması takartür 
etmiştir. Şimdiye kııdar yardımcı it. 
fa.iye teşkll!l.tı 1çln evvelce tulumba. 
cılığm JAğvında elde kalan tulumbalar 
tamir oiunarak vl'.'rilmlşti. Şimdi be
ll'diyc bunların bnt.Un lj(!hir ihtiyacına 
kCHı gelecek ŞC'kı1de yenilurinl yaplı.. 
rarak pasü korunma itfaiycs!nc tevzi 
edecektir. Bu hususta Uzımgelen 

tahsisat verilmiştir • 
Aynen. lstanbuldaki bUtUn devlet 

idareleri, :fabrikalar vesalr mUe&llCAl 
itfaiye tr.§killl.lı yapIIU§larliır. 

Hindli 
kıtalar 

Eritrede gögüs 
göğüse muharebe 

ettiler 
Kahir.,, 27 (A. A.) - Röyte.r 

ajansının Erit.rede ıhuluna.n impa· 
ralorluk kuwct.leri nezdindeki hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Eritre mıiharcbesi Hint. ordu • 
sunun tarihine en ibüyük muzaf· -
feriyetJerden 'biri olarak geçecek· 

(De\'UDI 4 Ülleiide) 

Çinliler 
Muhtelif 
yerlerde 
mukabtl 
taarruza 
geçtiler 

Bnyaı• r~kaJ~ . Bir limanla iki 
Bayan Çan Kay Şek h. 

Radyoda bir nutuk Şe lr Japonlardan 
aö!liyere~ dedi ki: geri ahndı 
Hıç bır ordu Çunking, 2 (A.A.) - Ce~ 

Çungklngc gelen son haberler-e go~ 

bu.rtu··n Çin ordulan Şeklyang, Fuldyen 1lt 
Hupelı eyaletlerinde mukabil taıorro. 

h b
. 1 • za geçml.§lerdir. Çin kuvvetleri se6. mu are e erı yang sahillerinde Trişu llmanım.-

c.tml§lcr ve diğer bir Çin kunıeıtinJlııi 

kazanamaz pl§tar latalan Vcnşu tstuıktnnJımta 
r.aptederek Ven u §ehrine gı~m 

Ml·ııeıı·n kaıb·ı vnffa.k olmu !ardır. Fuçeunun prbQ,. 
dn Mln ncbrl.nln cenup ııahiilerladeı.9tf 
1 ur .n.n Şang J o Çin ku vvctlert tanl'ııi1lo. 

sağlam kaldıkça ~ıu~-1ırn:~~~~~?~~hungsan dai*. 

d ti k "h rmda ınuıuwcmct eden Çin kıtalsı'ı or u mu a a nı al kUV\'d:l! .Tapon hbcumlarmm ~ 
tardctml§lrr ve Japon Uı.arnızu bqla. 

Zafere kavuşur 
1 

madıul e~"·el işı:al ettikleri bQttm noi>-
ta ıan ıstirclat etml§lrrdlr. 

l..ondra, 28 (A.A.) - Çin orduları 
başkumlllldıını Çankaygckln refiknsı 1 A 1 k t 1 
bayım Çankayşck dün aJ.-..şam radyoda ' ma n 1 a arı 
bir nutuk st>yllycrck dcml.ştlr ki: 

"Çin, Japon tecavüzüne karııı dörl Atinada 
senedir mukavemet etmektedir, Bu 
müddet ::arfmd& 50 fl1 60 nıılvuıı ki§i 
hicret etmiştir. 

Çin milleti nammıı İngı.lız milletlnt 
aempatı ~"C hayranlıkla. selAmlarım. 

Hiçbir omu verdiği bütün muharebele 
ıi kazanamn7.. Vcya hnrbı.-ttlği bUtUn 
oephe:Jerd<' muvaffak olRmaz r··.ı1,nt 

millct1n!n maneviyııtı bozulmadıkça, 

mnıcun. kalbi sağlam kaldıkça \·e 
hürriyet !çin mUcadcıc edecrk vasıta
lıı.ra malik bulundukça o orclu mul\o .. 
k& :uha~ :r.afcre kavuşur. 

Patras ve 
Korent de ışgal 

edddt 
Rı•rfin. 2; < ,\. ,\,) - Alman ör• 

duları ba.şkumnndanlığının tebliği 
Yunanisumda çarpışan Alman 

kıtaları. dilı·'lnam takip esnasında 
Teb • HaJkjs hattını aşarak bu 

(DC\amı 4 ün~öde) 

~·························;.AIA.A~·~·,,.,...._~ '\ 

· TUNA YILDIZI ~ ı · Kale içinde geçen henin bir O§k maceraşı ~ 
il. ll'•~"it-;8'-

~llıt-- ipD117. nYVfltiMI ~-aDlltG ~ JllaUl Mlierler 
IJ~...,,. 

1- Yazan: ISDNDIB r. SBBTILLI 1 f 
1 

~ 

Bir iki gün sonra Haber aütunlannda.. ı 
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BOYOK KORSAN ROMAN/ 

13 Yazan : EADIRCAN KAFL 
Su~ı onun aleyhinde şahitlik ede 
ı ek haklı olduğu halde haksız çı.. 
karıyor; araların<ln nıun tluı.<;a _ 
lunca kırbaçla yüzüne vuruyor. 
Süleyman dl"1ni Rıkryor; birkaç 

gün içhıde dük.kanını ve mallarım 

satıyor; büy\ıcek bir kayık alıyor; 
kansını ve çocuğunu alarak kayığa 
ycrlCl!iyor; amcasrnm oğlu Tahir 
de berabCJ ır. Deniz iyi, hava gii_ 

zel vcı rfu:giir bir deniz yolculu~ 
n çok müsaıttir. S'ileyman bir ıı... 

mlık karaya çıkryor; yıınm saat 
sonra dönüyor; Tahire: 

- Tamam ... Aç yelkPni.·. 
Diyor; kendisi dümene geçiyor; 

limandan aynldıkl::ı.n sırndn sahil. 
de ko~alar oluyor; halk biriki. 
yor; birkaç kayık onlarm nrdma 
~kılıyor; halt.D. bir kUçilk gemi de. 
mir kaldmyor. Lfikln, 1ş işten geç_ 
miştir; Silleyı:ıan u:;tanm k yığı 

~ucak ufukta kUçülüyor ve silL 
niyor; bir gece yalıya Yana§Iyor. 
tar. Süleyman usta oğlunu enişte_ 
81 Ömer efendiye emanet ediyor: 

- Sonin cıbi olsun diye senJn 
admı vermiştim, at, haymu gör! 

Dedikten sonra subaşıyI niçin ve 
naml öldürdüğünü ani.atıyor; Hoca 
Omer efendi onun bu hareketini 
beğ,.nmiyor; la.kin Cemylre le. 
vent götüren ilk gC!miye bindir. 

mek v kurtarmak Çn de elden 
ı:eleni ~ irgomlyor. 

Ömer o zaman beş yqmı henUz 
bitfrmlşti; anne& bir sene sonrn 
kısa bir hastalıktan sonra ölmüş. 
til. O z:unandanberi Tahir baza.n 
tstanbıiliı iner, Zeyrekte oturan 
"Cezayir vakili" ne yahut Azap. 
kapıdaki levent meyhanelerine, CL 
balldeki gc:micl 'hanlarına uğrar; 

U3tasmdnn haber sorardı; bunla. 
rm ancak Uç defasında haber geti,. 
rchilıiıiıti. Birhıcl eefer onun sağ 
ve sağlam olarak \·anlığını, fltin. 
cl sefer karıstnr!l olUmUne ağladı.. 
~"lIU, uçüncU sefer bir gemiye ba.~ 
<lUmenci oldu(;'Unu öğrenmişti. Son 
mektubunda diyordu ki: 

Ömcrin <'.;ıic iyi okuyup yazdığı.. 

na sevindim. Dl'mir dövmeyi öğ. 
rcmncktense olruınuş olsaydım sa. 
hırlı olurdum ve bu hnller b~ımn 
gelmezdi; banıı benzemesin!" 

Halbuki delikanlı babasını hl<} de 
kötü görmUyoı'C'lu. O, şerefli bir a. 
damdı ve bunlara sadrce şerefi 

uğrunda katlanmı.çtl. HattA enişte. 
1 

sinin, ağır, kitaplarla haşhaşa ve 
uzun :rmnanla.r elde tesblhlo g1?9en 
hayatı onun için cazip değildi. On. 
da, bağlamak vo boğmak istedik. 
teri bir rı•h \'ardı ki yeni ufuklar, 
yeni hayut, kavga, hareket ve 
macera n.nyordu. 

Ya- gnvet güzel ve eğlenceli 

geçiyordu. 
Con E. T'ın amı Hoca Ömer e. 

fencllnni hanı:ınma husu~ konser 
ve eğlenceler vetjyordu; bunlara 

Madam Meri Eyr'den başka E'i.. 
.za.bet, Arbelliı, O!el~ıı, Letisya, 
.sefaret tercümaıılarmın karı ve 
kızlan, bazı A vnıpa tUccar ve iş. 
adamlarının aılcleri de iştirak e. 
diyorlardı; l§ltfn bn§k devlet se. 
firlerintn aileleri r,ağnlmıyordu. 

Bu bal onları ktslı:andınyor; II<:>ea 
ömer efendiye hediyeler gönder. 
mek Ic:in ha.hane anyorla.r; yalıut 
!ngiliz sefirine Mkularak ona bil. 
tlin A'"nlf><'I. devlctlcrhıin menfaat. 
lcrfnl müdafaa ettirmek istiyor _ 
lardr. 

Frtna.t hanım da onlan ha.rem 
eğlencelerine çağmy~r; §ark mu. 

sik.Jainln, §ru'k dan9lnrının, şark la.. 

yafetlorinin onlara pek meraklı 

ve esra'rlr görünen güzelliklerini 

bol bol '' .nım ediyordu. 

letbeyine Türk korsanlannın lngi. 
iiz gemilerine illw.ncmelcrJne dair 
:Oir fermsn yazdırabilmişti; Ukn 
bu da bir i5ti ve Con Eyr Londra.. 
ya ynzdığı raporda büyük br zafer 
şeklhıdc gösteriyor, biraz ya.va§ ol. 
makla beraber yeni muvaffakıyet. 

lCl' kazruıma.k ümidini kuvvetle tc. 
mine çal.ışıyordu. 

Yaşlılar iş ardında koşarken, 

gençler aşk kıtabında sayfalar de. 

viriyorlardı. Letisya ile Cak kot. 
ra. l erine kUı;ük kayıklarına bin.. 
meli, at gezintisinI brlkite ypmyı, 
yağmurlıt havalarda salonda uzun 

uzun V(! yap~ alnız haıp çalmayı 

tercih ediyo-rlardı. Artür son ~
ierdfı G3ksuyn gelen Vencdik el. 
çiai Moronnni'nin yeğeni kaz göz. 
ıu, kara saçlı, esmer gUzeli, fakat 
ond::ı.ıı iki Uç ya." bUyük V<! şişman 

olan Luizayı nrkad:ış edinmişti; 

yanma Vcncdik birinci tcrcümnnı 

Borisini'nin ortanca. kızı Jülya da 

katılıyor; bnzaıı kahkahal:ırl ... gül. 
dükleri duyuluyordu; hazan Uç 
çütc bir kayık kiralıyorlar; saat _ 
lercc Göksııda aşağı yukan gc _ 
zinerck yanlnrmdan ve sahildeki 
yollardan g~en yaşmaklı, genç ve 
ya.5lı kadınlan, çoluk çocuk ltafilo. 
lerini, ağaçlara. snlmcak kurarak 
sallananl:ın SCJ.TCdiyorlnrd.J. 

Ömerle Ofelya artık senli benli 
olmuşlardı; Wtin lliübali değillm-. 
di; bırisl şark cdebiyatmı, Türk 
duygulrı.rnu ve Tür'k hayatını anln. 
tryor; diğeri Avrupa bayntmdan, 

İngiliz edcbiya.tmdan, şarkta hic 
bilnimiyen tiyatro ve operalnrd~ 
bahsediyor; onları özlememek el • 

den gelmediğini eöylUyordu. 
O zaman Ömer birdenbire dul. 

gunlıışıyor; içW çe)dyordu. Ofelya 
bunun fa.rkmn varıyordu; bir şey 

söylemek istiyor; söyliycmiyonlu. 
En sonra şöyle diyordu: 

- ~a.1 beaıim için kimbillr 
neler saklryor! 

- lngiltereye mutlaka dönecek 

misiniz? 
- Tabii değil mi? Ben orndn 

doğdum? Annem giderse ben de 
gidc'rlm! 

- Gftmez.se? 

- BUsbütiln kalamayız JU ••• 

Halt! bu yaz gitmek ihtimali var. 
dı; babanım raporları geciktirdi. 
İşler biraz düzeldi de ... Bunu Ho. 
ca Ömf>r efendiye borçluyuz! 

(Devamı var) 

Yeni Sabah 
HUseytn Qıhit Yalçm, •·Akıl ermı

ycn noktalar,, bıı§lıklı makalesinde 
her J,te olduğu gibi harpte- de mUt.c.. 

hıı.ssııılann dU~Unll ve gllrll§il Ue mes
lekten olmıyan al"lAdc !aıı!lerln görUş 
ve ıı.ıılaYJ§ları ba§ka başka olduğunu, 
mUteba'!aıslnnn yalnıi galebeyi temin 
den tbaret olan gayeyi gözönUndc tu
tarak biZler için çok mUhlm görünen 
cihetleri latlh!a! lle teltıkkl edebil-
diklerini ve böyle olmaeınm zıınıı1 

ve tabii bulunduğwıu kaydederek dl. 
:yor kl: 

"DcvlL't adamlan \'fl propspndn 
leşltUıitlnn ise, blllın ,,., şimdiki lın.rp 

lcl'de, mUteh&8618 olmayım büyük 
halle kütlesinin mllt.aleıısına ehemmi• 
)"et ,.ermek ,.e onlar tom1r '-o trunt 
etmek \"Dzif ini l.bm.-:1 etmem k moc
burlyetlndedlrler. HarbJ muhakkak ki 
ol'dular \"C ordulann başın®"! mııte. 
lınıııus EOCT lı:nıa.nırlar. Fakat, harp 
için bütün milletin müznht'rutl lıium 
olduğWla göre, n.nlıyabDecıeğl sareUo 
imbat \'erllmestne do katı bfr lilrum 
\"&rdtr. 

ı tc bu balumdıııı düsüıı•·cek olur. 
Nıl<, bugı\nl•ü harpte nıilt<'hA ol
mıyıı.n hali;; kütlcslniıı afal crdlrenıe. 
di#I bir takm1 noktnl r mm·cut çldu. 
ğunı llm et rlt icap edt'r. ıunte. 
lııuısı!ll:ırm yı:ı.lnız kendi ı,ICJ ini dilşUn. 

melctcıı blw ehı·mmı~ct '-e~ğc "~ 

bizim r.Jhlnlerlmlzdckl ukdeleri hal
letmeğe vakitleri yoktur. Fnlmt. bun. 
lan lsUhbsrat ve propaganda. M'ni"
lerlnden )ahut;, tlırkco yeni icat edi
len pek 1ı0fuk bir tabirle ''&özen,, lor. 
den beldemt-ğc Iuınkmırz wrdır., 

Con =yr iki defa daha Hoca ö. 
mer efendiye at gcrlntilcrlnde rast 
lamış: !konuşa.bilmiş; lınlliı. bir 
müddet, yanlarında yalnız Ale~ 
bulunduğu halde, gezın~ti. IAkin 
blllün bnnlara rağmen İngiliz tUc. 
earlarmm :nll::lllmaıı tUccar!nrdan 
ı:>lan alacaktan hakkında hiç bir 
~ey~; yalnız Cemyir bey 

HUseyin Cııhlt Yalçm bunu.uı sonra 
IJlcslcktcn olmıyan fn1lerln bir tUrlU 

hnlledemcdiklerl üç nokltıyı sıralıyor. 

lır······· .. Gnn·u·· .. ··;;··· ···-· 1 
1 • 

----~~---------------~•'i . . . i Aybaşından itibaren H 1 . . ! has a k c lar i 
Buz tevziatını asta 0 an IŞÇIY9 1 DUN ~20 BAYANA j 

•' 1 c.RASI LE E 

Belediye yapacak sıgorta avans verecek ı DIPLoMALARı vERILDI 1 
• GönUllU hastabakıcı kurslarını blU. 

Tevziatın inkıtaa iŞÇİ Sigortası Umum Müdürlüg" Ü teşkilatı ~= ~!~!sıa;~~~ub:~: a!:;: 
uP.ramaması için ı ı 
tedbirler alındı • ~in hazırlanan kanun çıkmak üzere :a7-nv:r~:~~ee:1ı:~§ö~.u~~!~ 

Belediye ile buz bayıi arasm. 
daki iiç senelik mukavele 30 ni· 
san çarşanba gününden iti~J"en 
bıtmektedir. 

1 mayıs t.ırihinden itibaren 
belediy~ buz tevziatını bizzat 
yapacaktır. Bütün tevziat için 
evvelce bir kaç şekil düşünül. 
müş, bu meyanda lx>lediyenin 
hu~ satışını serbest olarak yap· 
ması da tnsarlanmıştı. Fakat 
belediyede buz tevziatı için tcş. 
kil edilecek komisyon bu Reklin 
ı;;ehıin her tarafında buz bulun· 
masmı temin ctmiyeceğini göz 
önünde tutarnk tevziatın daha 
e...c:ash bır !i('kiide ve belediye eli. 
le yapılmasını münasip görmür:?· 
für. 

Kamisyon mesaisini ikmal et. 
miştir. Bugünlerde belediye k:ı.ti 
kararını vermiş olac..1k ve buna 
göre buz tevziatı yapılacaktır. 

Belediye 1 mayıstan itibaren 
buz tew.:a.tım lıiç bir §ckildc in· 
kıtaa uğramadan devam ettir_ 
mek, bilhassa sıhhi müesscsat 
ile buza. kat'i ihtiyacı olan yerle· 
tin buz istihlak ini ka rşılanıak 
için tertibat alma.ktadır. 

Milli Piyango 
Hava kurumuna senede 

5 milyon lira temin 
ediyor 

Milli piyango idaresi üç keşi. 
u ilZ&ind~ tertlp eCHkn zengin 
J>ir ptan hazırlaniıştrr. 7 mayıS, 
7 haziran ve 7 tem.muzda çekL 
lecek olan piyango 300 bin tam 
lbjJet Ü7.crine tertip edilmi§t.ir. 

üç keşidenin umumi h81'1ılatı 
2,700,000 lirayı bulacaktır. Bu. 
nun 1,620,000 lirası ikramiye 
olarak dağıtılacak 229,500 lirası 
komi&yon olarak bayilere ve zi· 
raat bankasına verilecektir. DL 
ğer masraflarçian sonra 799,500 
lira hava · kurumunun emrine 
verilecektir. Böylece milli piyan
gonun senede hava kurumuna 
temin (deeeği 3,196,800 liraya 
baliğ olacaktır. Bu yekfına yıl. 
1Jnaı23 nisan ve 19 mayıs keşide· 
leri de illi.ve edildiği takdirde ha. 
va kurumunun yalnrz piyango· 
dan senede 5 milyon lira temin 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Bunlardan biri İngiliz te.yya.relerinln 
niçin blr defa olsun Romanya petrol. 
ıerlnl bombardıman etmemi§ olmaln.. 
rıdır. Bllhaıısa Yunanistan ve Yugoe. 
lavyaya Alman taarruzu başladıktan 
sonra, lngill.ıı tayyareleri daha mUhlm 
vazifelerle meşgul olsa bile herhalde 
bu tı fçin bir iki seferlik olsun birkaç 
tayyare ayrrn1ak imkAnma mal.ık bu
lunuyordu. 

İkinci nokta iki bUyUk Aıman kor. 
san gemisinin Brest havuzlannda 
sık•,anlmı§ ve on bJrinci defa tayya. 
relerin en ağır bomba yıı.ğnnHıına tu_ 
tulmuş ı•ımasmn rağmen b:ıtırılıırnn

~ oıme.!loır. Bre6tten çıkıp da nçık 
denizlere dalacak olurlarsa donanma 
tarnfmdan yakalanıncaya kadar İn
glllzlcre çok zarar verecekleri mulınl<
kak olan bu iki muazzam ZIT'hll, de
nizde n:Uteharrlk değil, havuzda bağlı 
sabit bir bcdcf olduk.lan halde batı. 

nlamamı§lardır. B'!J havuzlar etmfın
dakl baraj ateşini istihfaf ederek mu. 
hakkak HlUmU göze alacak ve kendisi 
bile bombalarını zırhlılıırnı tam Ustü
nc atabllecelt be§ on yüz tayyareci bu. 
ıunamaml§ mıdır? 

'Uc;Uncü nokta da, Almanların Afrl
kaya geçirdikleri 60 bin askerin tank, 
lop, mühimmat ve bUtUn levazım!le 

nakli için muazzam bir gemi kafile
sine ihtiyaç olmasıdır. Bu gemiler 
peyderpey gcçsel r ve rıtmall Atrlka.iı 
daki Fransız' kara sularından istifade 
etseler dahi uzun mllddet devam etme. 
si lc::ıp eden bu nP.kliyatı İngiliz do. 
ıı...ıımıı.smın ve keşif tavyarelcrinin 
bunu gli.emcml§ olmala .m izah et
mek kolay değildir, 

~ tanı, İstanbul partl başkanı, ve tstan. 

LAyıha"ı BUyUk Mlllct :Meclisinde ca göre iki veya Uç mu.ı.vlııi bulunıı
bulunıın l;ıçl slgortalıı.n tcııkilAtı için cakttl". :Merkezde Jmum mUdllrlUk tcş 
Jktısat Veklletlnoo luı.zırlıklar yapıl,. kllAtmdan manda ba§lıea IJ kesafctl 
maktadır. olan yerlerde §Ubeler açılacaktır. Bun 

Yeni l~çl rugort:asnu organize etmek larda.ı mnada lcnp eden mahallerde a. 
üzere İktısat vekAleUnc bağlı "1.fçl janlııdar tesis clunabilecekUr. 
sıgorte.sı idaresi., kurulmaktadır. Bu İ§çl sigortası ldare::!n 'l ır. rkezı 

idare htlkm! §llhsiyeU haiz olacaktır. Ankaı.ııda bulunacaktır. İdarenin mu. 
İşçi sıgortn idaresinin başlıca husu.si- rı.mclltı res:nt mahiyette olncaı..-ur. 
y tini ynpacıığı sigortalardan kAr aı. Vazolunan esaslara ve iı; kanunu 
mağn mezun olmamaaı, tc§kll etmek.. lıllkümlerinc göre her 1şçi bu sigorta 
tcdlr. idarcalne tnbll olarak sigortalı buıu-

lşçi sigortası id:ıreSI için bir umum 1 nacalttır. Bir l§çl her ne eebeble olur 
ınUdU,.lUk kurulması takarrür ctmlfi- sa ols.•n l!ısiz kalırsa sigortası de. 
Ur - Umum mUdürlllte bağlı bir büro vam edecektir. Gerek bu gibi ahval
vo bir de tetkik ve murakabe heyeti de gerek hastalı1~ esnasında iş~ sı.. 

bulunııcaktır. Umum mUdUrlln lhtiya. gortmıı avans verecektir. 

Bır tüfenk 
Düklcana giren hırsıza 
kendi kendine ate etti 

Zeki saatçi hırsıza güzel 
bir tuzak hazırlamış 

Anadoluya 
gidecekler 

Son kafileye ait liste 
bu sab h denizyollArına 

verildi 

but kumnndanı hazır bulunmuştur. 
Merasime L'ltlk.16.J mat'Jl De baı;Iaıı.. 

mış, GU!hanc Iınstaııesl b8Bhe.L.1ntı 

general doktor SUroyya Hidayet tara
fmdan bfr ııutu'k oöylcnml§tir. Bundan 
sonra ist:ınbul komutanı general ls
hak Avııl, gönUllU hemşirelere dipl.'.I. 
ma.larmı tevzi clml§tlr. 
DlPLO.M \ ALAN BA l.'ANLAlUlWZ 

Güllmno HastatıanC6lnden: 
Neriman Akglll, Huriye Glllmcn 

Fatma. Karacevfz, Muazz<'z Kelebek. 
Malike Zorlu, Rikkat Durusu, Zi)'Det 
Akpınar, Emine Akbulut, Z!ha Tumn. 
lr, Refika, Zehra Ars:ın. .MJ.hriban 

Uzman, Münevver Gökalp, Perilıi:u 

Altıncı, Atiye Sezen, Münire Arsal, 
Saadet Özpeker, Aliye Akman, Mac!• 
de Engin, Meliha Erdem, Huriye Kes
kin, Zehra Şaban, Bedl:ı Ceyhan, Ne 
slbe Sekm n, Hikmet Tara.s, Silrcyya 
Kutlu, ~ıdıka Erdircan, Hru;Jb;. Çetin 
tepe, Medllıa Tokat. Munzzcz Baykut 
Hayriye Tarsao, Remziye Dizdar 
Mahfuze Ahmet, Ayşe Çllrllk, Fcrihn 
Tırh:ın, Hayrlyc Kut, Melike Alev 
Fatma Abdullah, Müyesser Ülker 
Huriye YOkscl, Berra Dağgeçcıı, F1k. 
ret Hasan, Sıuı.det Erek. Irertha Glln 

Gemlikten ıbildirildiğinc göre, 
İsrafil adında bir saatçinin diik. HUkOmct tarafından Anlldolunun da: Öjcnl Martaryan, Zehra Onat 

k ~ . mulıtcllf yerlcrlr > rnecr n<'n nakfllt. Saliha. 
anın~ iki aydanberi altın 

kolsaati, küpe, yU.zUk gibi §eyler rinl isUyenlere alt bütün hazırlıklar lla,rd:ırpn1ia T if:!hanestnd 
ç:n.lmmakt:ıdrr. , bugün ikmal cdflml§ ve vilAyctteki Hatice Seniha Sırman, MovhitK 

lsrnfil, on gün kadar evvel ekiple:- dağtlml§tır. Son ka!ileyc ait Akeoy, Zehra F..ratruı, Bedia GUrsC! 
Zeytinliğe giderken, i~ine saçma liste b:ıgUn den.lzyollan idaresine veril Mllnlre Fikret. Ragibe Soyda§, lffct 
doldurduğu bir av tüfeğini dük- mlotır. Gömeç, cemac Kıroğlu, Fatma Yiğit.
kanın bölmesine yerleştirmiş ve Verilen bir ltaram gllrc devlet ık. alp, Müzeyyen Ala.§, Zehra. Fcrldan. 
üzerini duvar kağıdıile kapat. nlzyollan idaresi. yolcwru fazla o!an Nesibe Fatma Bulgat, MelAhııt Ko· 
m~-tır. Açık olan tetiğe bir iple büyük iakeıeler için ıııcccancn na.ltlolu caçlmen, Fatma Zekerlya Aysel, Mu• 

w :ı... • naca klan buswıt vapurlarla naklede. nllO., Ml!nlre, Edi~ GUzldc Sö:cmez 
agır vır demır parçam bağlamış, 
diğer bir takım ipleri de zikzaklı cck, fakat yoleusu· az olan Lskelclcre Şaziye inhan Atnkol. Melike Qmko. 
şekilde dUkkarun zeminine ger- gidecek meccant blleW yolctılar mutat rur, Rabla KızıJtuğ, Sıdıka Hcrg r.ner. 
mlş ve UsUerini çuvalla örtmüş. posta 'Vapurian Uc s-ötlliilleccktir. Scımlhh. GUnc~. Hnfızn Çnğlntan. ?.Ie• 
t
.. Ga111.ta nht.Immdan k8lkaca.k vno. llh:ı Nalıncı, Seyyare Bostancı, Ze~· 
ut. 

. • purıarm yolculnn da hıunallye nere.. nep D.ırizıın. Hat!co r: r Ooay, Ay· 
Bır kaç ~n evvel, sek~ b~- , tf Ioar'<a mevcut tarifenin dörtte biri- şe Vunlat Evcim, Müyesser GUral 

çukta ~ık çareısmda hır S!- nl vereceklerdir. . GUmlllfl'UwD Ha tuhanC5inden: 
lah sesı duyulmuş, koşanlar sı· ) Meıruıat Yaman UmJt LQt!ıyc GU 
lahın saatçi dlikkfmında patla.. 1 ven. Enise Çıray, ·Na.za.r:, Havva Ak-
dığmı anlamışlardır. Dükkin a· G •• d ki d·ı· ı;ill, TürkA.ıı Nıızlro. WıgA.r Türk, Sa· 

~~~:akıt~;~·~:~: s~_rafu··es~u-~ndn~ or es na e ı ıyor !iye Hlsarkale, Seher Selvan, Fatma 
!'- 1 Maclde, Sevim Zekeriya, Suna Alya 

ve yar.ılı olarak yakalanmış Gördestcn blldirllıiiğino göre bura. nak, Nesibe Sevengfl, SUnbUl. Reda 
müddeiumumiliğe verilmiştir. da vuku gelen heyeJAn neticesinde Suzan, Mutena Attaroğlu, MugnfCn 

--0- bir kısım evlerin yıkılması ve geriye SalmP Çevik, Nadire Aur. 

Peynir narhı bugün kaıanıarın dıı yıkııma tchllke11ınc ma-
tetkik edilecek rt:• KnlmaBI Uzcılne kıu:abP-.., bulun., 

duf,tı yerden Uç kilometre §ımstdc te-
Fiyat murakabe komısyonu mlz bir havaya ve güzel bir ınanzaro

bugilnkü toplantısında peynir ya mnllk olan '"TB§harmnn,. mevkllnc 
narhını yeniden tetkik edecektir. nakli kıırarlnşlınlmıştır. Bu yeni 
Narhın mandıraeılann .tavsiyt~i plA.1, nnf!n ,·ekAlet1 tarnf!lldan ta!. 
veçhile kaldınlacağı muhakkak 1 dik edil rek Gördes belediyesine gtsnde 
göriilmektedir. r!lml.ğtlr. 

Vakıt 
Asım Us, '•Almanya A ..;ı1ar deni... 

zinde,, bn§lıklı mak leaindl), Almanla ... 
1 ın Linınl ve Semendlre adalanndan 
son:a lf, ·111 adasını da tım·aı ctrnl§ ot. 
dukla.-ını k yclcdcrc!: ilk iki adanın 

.scvlrnlceyg bakımmd:ın r lğnzlara gl.. 
ren ve tıkan gemileri kontrol edecek 
bir va .. tyette olduğu gibi Mldllllnin do 
Ayvalığtn ka~ısında. hemen Anadolu 
snhfiiM yapışık bir mevkide olması 

ı.-.ıtıırlle bu işga11n Türkiye için büylik 
bir cllkknUe kar§Ilana.ca.k bir hAdisc 
t~kll ettiğine !şaret ediyor \'e diyor 
kı: 

Bu hl\dise gösteriyor ki Alman
lar 1talye.nlann elinde bulunan 12 
Ada hnrfclndc kalan bütün Yunan 
ıı.dnlanııı' da birer birer i~gale kn· 
ı-nr \'Cnnl§lcr ve eğer 1nr;Hiz do
rummnsı Unıtli bir mUdıı.haledo 
buhınmıyncak olursa Yunan kra
lının ve lıUl<fımetlnln lltJt'a ettiği 
Girit ıı.dnsı dahi aynı uktbetc oğ· 
ra.yaea.ktır. '.l'rnblu garpla Llbyadn
ld deniz ve hava üsleri esasen Al
mnnlarm cllodc olduğu için bun· 
dnn sonnı Ada.lar denizi ne §8.rld 
ı\kdenız tamıuncn Alma.n deniz ve 
hava lruvvctlerlnhı tesiri wtında. 
katır. İngillz donanma mm bu a
ha. dahilinde ı;lmdlye kadar erbest 
olan faallyett de hu \.ıufyetten 
mUtees lr olUI'. Tabii olarak Ub
yadan taamız eden Alman • ltaı· 
yan kuwctlerlne karşı lısmn ve 
Slh·cy knnalmın mlida'"ası ıh o 
nl bette zorlaşır. Böylelikle ada
dan nılnyn ntlıynnık nrki A"dcni· 
?.f öriimcck ağı gibi mn A lmruı-

lar f htli ıal ki l i r tamft.:ın 1 raka 
n l\Tusur ııctrollt•rlnc•, lllğcr ta
raftan Sih'cy~ istikametine gitmek 
iı1.er • Surlyc hlllerlnc de ihraç 
hareketi laıımaya ı:.arc bulur. 

Aooba A ruınlarm bu tarzı hn• 
relmtl lnrrlllz doıuı.nma ınııı bUyUk 
lmımını arld A'kdeuizc çektikten 
ve buruda. bir oyalama harbi ha-
1.ırlndıl<t.nn sonnı birdenbire İs· 
ııanyıı tarafından CebelUttank Ü• 

.terine taarruza. geçmek mlclir! 
l ok~a. ıı~nıl zımuında ı.arki A'kdc
nlzcle .Süvcpı, garbi Akdenlzdc Ce
bellittarığı lmpamnl< için ll<i cep· 
heli bir tanrnı.z pliinının tatbll ı 
ını mc,-zubabıtır? Ve bö~le hlr 
planın tatbiki bah inde HaJynn do
nanma.smm yapuağı rol ne ola.bl
llr? nıılkanlımla İngiliz YC Yunan 
kı.ın'ctlcriııln mukayemeti tamn
men kınlmıs ohlob'llna bakılrrs:ı 
bu noktadan \ııızlyct önUmü7.ileki 
glinh•r \'C luıftalnr içimle lnklsnf 
t.'fl C<'C kt İ r. 

Jlf'lo sUphc yok ki Almnnlarııı 
Çanakkale bo~1.ı Jle Aıuıilolu 
hJlleriııe ı•cl' ya.km ola.o Yunan n• 
dalnrım İljgn.l etmeleri Türkiye i· 
çln de haya.tt bir meseledir. Zlrn. 
bu adn:o.rda t-Oplann.ca'..c kuvvetle. 
rfn günün birinde Tiirk topraklan· 
na ihracı lmkfuısız değildir. Bu• 
nnnla. hem.her bü) ük kuwetler 
tah icline lüzum gösteren bu tıın· 
da. bir lhra.ç harokctlno 1;,'1rişmek 
nn<'.ak denizden büyük bir donan• 
manın h

0

'llııyezi ile mwuktin ola
bllcceğino gore Akdcnlzdo İngiliz: 
donanması durdukça pek de vıırlt 
olmama'k Jfizmıgelen bu Dıtlmal 
karı;ı.,,ındıı Tilrl milleti - 1'"or· 
''eçtc> cereyan eden hnlU elcrl ~öz 
öniinc getirerek - dalma uynnılt 
hıılunnıak meebud..,.-0tlndcdir .ı · .,, .. 

lzmirde 

Şeker sat 
isten1e en 

ac 

15 müessese sahibi 
tevkif edildi 

1mıir, 27 ( .A.) - Mağ'l.Za ' 
dUkkfutlnrmda şeker bulunduğu 
halde hiç bir sebep olrruıdan hııl· 
kn ~eker s3tmal~tan imtina eden 1!'1 
müessese sahibi tevkif edilercl< 
milli korunma kanununa göre ad 
lıyeyc verilmi~. 

----o-
Avcılar toplandı 

lrıtmbul Avcılar ve Atıcılar 
Cemiyetinin umum hey~ti dUil 
sabah saat 11 de Alayköşklind< 
senelik kor.gresini yapmıştır. 

Kongrede yeni reis ve idllJ"C 
heyeti st>.çilmiş, senelik rnpor o
kunarak, kabul olunmu9tur. 

Riyasete yeniden Doktor Atıf 
idare heyetine de şu zatlar inti • 
hap olunmuştur: 

Remzi Kanallı, Ruhi KıroğlU· 
Niyazi Kızıltepe, Şakir Satgcn 

---<>--
Bekar odalarını soyan 

hırsızlar 
Hüseyin adında birisi, Bakır • 

köyünde bir kahvenin üst ka.WJ.' 
ki bekfırlara mahsus odalara gi· 
rip şapka, palto, ayakkabı ves3' 
ire aşrrmış, bunlcın eskici Yase"' 
fe satarken suç üzerinde ynkıı " 
lanmıştır. 

DUn asliye dördüncü ~ 
mahkemesine verilen suçlu 4 e.r• 
20 gün hapse mahkfun ed ]Jlltf: 

ve hemen tevkif olunmuştur. 
--0-. 

Dün muhtelif yerlerde 
zelzeleler oldu 

Dnn r;aat 7,45 h Döryolda, 7,60 ~ 
Antakynda, 8,46 da İskenderun 1a. ıtı.sı 
de Z rAda ve 16 20 d Ankarada bati! 
bir .zcl"sıle olmuş~ur • .Has er .)'O.iL\IT• 
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B~. h~~bi;kitabı... 
~us gazetesinin yazı işleri 

~UdUrü Mümtaz Faık Fenik 
nu hamin ki.tabı" isminde bir 
~r neşretti. Bu eser günün 

f ıkış Politikamızı, lngiltre ile itti. 
ı:,, ~ sebeplerini, "~yük dev. 
d t ~ ın vasıflarım, içınde bulun. 
Ug'\ıınuz harbin sebeplerile 
~zrnı ve neticelerini takip için 
f anahtar sayılacak· ç.ok 
a~datı, öz bil,gileri havidir. En 
~~~yet!i muharrirlerle ilmi 
~erin yirmiden fazla e· 

:i11den istifade edilmiş; henüz 
't d etmeğe vakit bulamadığı 
~~ın hii.diselordc kaynak vazi. 
.sı görmüştür; muharririn bu hfı 
~erin en kolay yahut en ct
rııı: şekilde tetkiki için pek mü· 
~r vazife ve mevkide bulun_ 
ti .. u da w:ıutmamak ~z~d~. 
t u ttibarta kitap herkesın ıstı. 
:.ı.ı~ edebileceği, herkesin anla.· 
l' ı~~cetp teferruata !><>fulma
~ arı. or bır eserdir. Tertıp ve tan. 

l'lli bile okuyucuların yorulma. 
f1alarmA, kolay okuyup anlama
attna yarayacak şekildedir.· 
~lihverin maksadı kitapta şu 

~hb.r%.r.ta amablıyor: '"Mihver 
akika ki.m.seden lbir karış top

~talep etmemiştir. Çünkü bü. 
: Avrupayı hegemonyası altı. 
~ alınak sevdasındadır. Hatta 
.} nıaksatla 27 eylül 1940 da 
, al>onya ile üçlü pakt yapm.ış 
ı.: dii.nyayı paylaşmıştır. Afri
~.Avustralya, Hindistana ka· 
le gidemiyen Almanya, müs. 
:\tı~ekeyi şimdi yanıbaşında, 
ir,~ğunun uzandığı yerde 
~ hevesine kapılmış ve 
J\a da serbest kalabilmek için 
tll'~~YI Japonyaya bahsetmiş· 
tu;,

1 
.. :Mihver sanıyordu ki "her 

htı u istila olacak, kimsenin 
&ıı~l_l kanamıyacak ve sulh ıbu 
~~e yani tehditle, zorlukla 
~acaktı. Fakat bir Fransız 
ti<ie n sö~lediği gibi, istilaya 

~'iten harple karşıla...crt.ılar." 
~lapta !ngilterenin büyüklü· 
l'l.l ve zenginliğini, Almanya. 
il>~ ~ toprakça küçüklüğünü ve 
lttrı~ nıaddeler bakımından :fa. 
\>~ 1~ göze çarptıran cetYel 
~!>trafikler vardır. lngiltere 
~ arato.rıuğunun nüfusu dün-S Ylizde 24 ünü, toprağı 
lı.uı •. 26 sını tutuyor. Almanya· 
~ b~UfUsu yüzde üç toprağı yJiz 
ltjı lrden çok amır. Birincisinde 
~ig~etre başına .15) kişi, ikin. 
til~e (1.20) kişi füişüyor. ln. 
~·re, Yilzde !hesabiyle dünya
~} buğdayın (20) pamuğun 
(lt) J'Unün (50) su kuvvetinin 
llo~ kömürün (25) demirin 
<ao) tnanganezin (30 > bakırın 
(15) ~alayın (40) kurşunun 
~<tlt <;ınkonun (35) altının (60) 
~li.n (90) jütün (100) kauçu· 
~60) mı kendi imparatorlu. 
tiıte elde ediyor. Halbuki ln. 
!)~re kadar sanayi memleketi 
~ .l\lınanyada çıkan iptidai 
~ Ienıen buğday yüzde ya· 
llO) SU kuvveti yarnn. kömür 
lu~e:rnir (5), bakır (10), 
(6()) (5). çinko (10). pataWş 
I{)) ~tın (0), jüt (O), kauçuk 

~1\~ içindir ki Almanlar her 
.... llıt ~ketten ziyade Ersatz kul· 
\~ ~larcın-. Geçen harpte sargı 
t~~~trnan be7Jerini kağrttan 
""" ar. Odun ta18.şlarından .şe. 
~ ~nla kireçten kauçuk 
~ ~·orlar; fakat bu. taşıma 
~: ıt!eğİrmen döndürmek gibi. 
~ ksadı temin edemez; pek 

.\ı 1l'a nıalolur. 
~l>l~a~ İngiliz kavga.smm se
~~ 11.ı saymağa ne lüzum var. 
:'Q' ~bur atalar sözünü tek· 
~ı);:İnı: "Biri yer biri bakar, 
'~ b bundan k<?J>ar." Fakat 

~ aşkatan yamnasa ! .. 
~cıdiTcan KAF LI 

I B ]). B E ft - "Aham 1MM1tam 

Adisababada 
Hapishanedeki 

mahpuslar tahliye 
ediliyor 

ltalyanların radyo 
makineleri müsadere 

olunmadı 
AdlMbaba. %7 (A.A.) - Habt-~ re. l 

isleri harp dolayu;iyle tamamen bo
zulmuıJ olan idare servislerini yeniden 
tanzim !§inde İngiliz siyas1 mUşnvir. 
lcrinden yardım görmektedirler. İm· 

paraton.m husus1 mUgavere beyeU A
zaıımdan bir İngiliz subayı Ha~ı.s. 
tanda siyasi hayatın yeniden doğma· 
ama çaıqmaktadıT". Adisa.babndakl lk1 
hapl..shanenln teftişi sona erince 547 
mahpusun derhal tahliye edileceği an. 
13.§Ibyor. Bundan sonra diğer bazı 

mabpuslıınn vaziyetleri tetkik edllC* 
cektir. 

San Glorglo hapisbane!'lnln tc.ftf§l 
esnasında zavallı mahpusların fec! 
~artlar içinde yaşadıklan g6rillmUş

tUr. Bund.'ln bnşka mezklir hapishane. 
de bulunan 370 ki§ldcn 344 ünün mu· 
hakem~ edilmeden içeri atıldıkları sa. 
bit olmU§lur. Buradaki mahpuslar al• 
tı yeJ.I haitada bir kere çamaşır de· 
ğtştlr:nck imklı.nuu gilçlUkle bulabıı. 
mcktedlrl!.'r. 

[A)nil:ra, 27 ( A.A.) - lstih -
ba.rat nezaretinin bildirdi~ne gö 
re, Adisababada oturan ltalyan. 
lara, İngilizler, radyo makinele
rini muhafaza etmek ve Roma 
radyosu da dahil olduğu halde 
bütün radyoları dinlemek müsa
adesini vermişlerdir. Bu miisaa. 
de, ancak hattr hareketleri basit 
bir vatandaş sıfatile şayanı mua. 
haze olacak kimselerden geri a -
lınabilecektir. 

1 ngiliz Kralı 
Polonya ticaret filosu 
kaptanlarına nişan 

verdi 
Londrs, 27 (A.A.J - İngiliz kralı 

VL Corç 22 nl.ııanda Polonya ticaret 
filosu kaptan ve t.aytaıanndıın bir 
çoğuna gllsterdİkleri cesaret ve fedn
kO.rlılttan dolayı niı;an vcrmlşUr. 

Bu vesile ile !nglllz gazeteleri Po. 
ıonya vapurlarının imparatorluk luto
lannı muhtelif cephelere nakletmek 
hususunda yaptlkları bUyUk hizmet. 
ıcri htıtırlatmaktadırlar. 

-o-- { 

Amerikada 

Cebeluttarıkta 
Müdafaa 

manevraları 
perşembeye 

başlıyor 
Cebelütlarıka 
hücum için 

Almanyanın 150.000 
asker kullanması 

lazımmış! 
J..a Linca, 27 (A.A.) - Per

§embe gilnü, Cebelüttank rntida
fawn manevraları yapılacak ve bu 
çok mühim manevralara, p!y.ıde 
topçu ve hava kuvvetleri iştirak 
edecekUr. 

General Gort, bugün tayyare 
ile CebeHlttarığa gclmi.~lir. Sa.bık 
umumi vnli, aynı tayyare ile pa
zartcsl giinil Londraya gidecektir. 

l,ondrn, 27 (A. A.) - Lord 
Gort'un Cebelüttarık müstahkem 
rne,-ki umumi valiliğine tayin c. 
dilmesi lngillerenin harbni bu 
mmtakayn sirayet etmesi imkanını 
hesaba kattığını göstermektedir. 

Fransa.dnki lngiliz kuvvetlerinin 
kumandanlığını yapmış olan lord 
Gort Ccbelüttank mildafa.nsmm ıs 
tlluım ettiği meselelere etrafı ile 
vakıftır. Lord Gort geçen hnziran· 
da CebelUttarıka gitmiş ve meş -
hur kaynd:ı.ki istihkamları bütün 
tefel"rüatı ile teftiş et.miı;tir. Ce • 
belilttarığa hücum edildiği takdir
de orada öcdcnberi mük~mmel bir 
asker olarak tanınmış olan lord 
Gort gibi müdafi ile Jka?'§ılaşacnk
tır. Meseleyi iyi tetkik etmiş bu -
lunan yüksek rütbeli bir İsp:ı.nyol 
subayı Cobeltittnnğa karadan hi.'. 
cum edebilmek icin Hitlerin en a
şağı J 50,000 kişilik bir ordu kul .. 
lanmnsı laznngeldiğini söylemiştir. 
Hatta bu takdirde bile hücumun 
muvaffckıyetslzlikle neticelenme • 
si muhtemeldir. 

Cebf"llllttank son zarn;.nla .. .ia hf'"!' 
hangi bir hllcumıı karşı .ı:oyabil.?'" 
cck tnrzdn tahkim ve takviye t_ 
dilmi§tir. Kaya dPlt:ıf'k hususun. 
da ihti.scs sahibi olan Knnnda "'lla. 
dencileri kayanın icinde bir yer 
nltışehn vllcudn getirm' terdir. 
Tabiye m '.lmu b:ıkunmdan bu 
radaki iSlihltômlarm tPrtibntı zigf. 
rit h:.ıtındaki istihkfunlara ok 
benzemektedir .. Dı!i T!liidr.faa 'ıat
lannı yarmaf-a muvaffak olacnk 

M·ır müdafaa tahvilleri 1 kıtalar ~ayatnrdan istihkô.mıaı;ıa 
ı 1 gizlenmış bataryaların ateı:ıi ılc 

satışa çıkıyor biçileceklc>rdir. Bu istihkiimlar u. 
\'a.5ingfon, 27 (A.A.) - Ruz- zun bir muhasaraya mukavemet 

velt, çatıjarnba giinli &,.ıat 21,30 da ede'bilecek tnnda yapılmıelardrr. 
radyo ile söyliyeceği bir nutukla I\alede her türlü }iyecek, harp 
milli müd:ıfna tahvillerinin satışı- malzemesinde büyük ihtiyatlar, 
nr açacak ve Rnzvelt, her Ameri- on binlerce ır.ctre ~ı su bı:
kan vatandaınnm bir Uıhvil alma- lunma.ktadtr, Kalenin yeraltı ko -
sun istiycccktir. l Mayısta biltUn ridor1armd-ı karadan. denizden, 
postanelerde hususi pullar satı- havad'.ln yapılacak hücumlara kar-
lacaktır. HI muhtt'lif çaptn toplar vardır. 

- Sermet .•• Sermet ... 
Diyor. 
- Şükran .. ŞUkrnn .. Bilmiş ol. 

san ne kadar çok ıstırap çektim? .. 
- Biliyorum Sermet.. 
Ve genç adam yara.h sesiyle bo. 

ğuk boğuk devam ediyor: 

- Hayır meleğim, bilmiyorsun, 
çektiğim ıstırabı. Sen yanımda 

yokken benim ne v:ız.lynte girdiği. 
mi bilmiyorsun .. Bilemezsin bunu .• 
Seni kaybetmek, tmna.men kaybet 
mek ihtimalinin beni nasıl biUrdi. 
ğini. harap ettiğini bilemezsin .. 

Sen çok temiz ,bir klzsm Şükran. 
Halbuki ben .. Ben zavallı, zayıf 

bir Prkckten fazla bir §ey değilim. 
Senden hiç bir Şey sniklnmak fa. 
temem Şilkran.. İtiraf edl.'yiın ki 
senden ayrı bulunduğum şu son al. 

tı hafta, tahnmmillsüz altı hafta 
zarl'mda birçok kereler zaafa düş. 
lUm ve kendimde eski sn.kil hilvi. 
yetimin canlandığını hissettim. 
Hatta birçok kereler eski 8.di he
vcelerimin pesinden slirilklenecek 
ve şimdi karşınıza böyle canlı çı. 
luunıyacaktım. İtiraf ediyorum, 
bütiln bunlardan sonra yine bana 
Pllni vermekte tereddüt etmiye • 
cek, bütün bu geçmiş hatalarıma, 
bu son <lUşkUnlUklerime rağmen, 

karnn o\mayı kabul edecek misin? 

- Evet Seımet.. 

60-
Bunun üzerine Serrnet genç kı. 

z• kendisindrın beklenen bir hür_ 
mH ve sevgi ile göğs1.nc ~eKti .. 

~!Hcran bu erkek ı;bgı;üne; itimat 
..,,. sevgi ı!e yasl:ındı, 

Sermet mesuttu. Göğsüne ba§ı

" dayıyan genç 1m: or.u coPtut . 
m~ştu: 

- Şükran, Şlikrnn, diyordu, bir 
alçaktan farksız tanıdığın Yesari 
Gündüz ile bütün ömrünil birleş. 

tirm.iye korkmuyor musun? Onun 
aşkına inanıyor, sana hazırltyncağr 
hayatı kabul ediyor musun? 
Söyle bnna şimdi, nasıl oluyor da 
bu adama bu ka.dar itimat ediyor. 
sun? .. Söyle, b!'qmı göğt;Une koyup 
gözlerini kapn.diğrn bu adama is .. 
tlkl)alfn<len hir. bir korku duyma. 
dan mı bağlanıyorsun?-. Söyle, 
söyle Şükran, itimadın tam mı? 

- Evet !*rn1Pt .. Evet ... 
Ve Şükran güzel, ışıklı, büyük 

gözlerini Sermede kaldırıyor, sev. 

gl dolu na.zarlarla genç adama ha. 
1nyor ve sevgi dolu bir scs.leJ.lfı.ve 

ediyor~ 

ÇiN 
Japonyaya karşı 

uzun müddet 
dayanabilecek 

Amerika ve İngiltere 
ile mali anlaşmaar _ Korkmayın makinist /otoğ-

büyö.k alaka uyandırdı 'Y'af filmlerini banyo ediyor da 
Çunklng 27 (A.A..) - çın.. AmcrI. ' ondan durduk. 

ka ve Çin • !nglll.z hUkflmeUerl arn. - Fra.neız karikatürü -
emda bir mall nnla§ma imza edllml.§ 

ÇOCUK BAKICISI EVLENMİŞ 
- Şimdi 1ıslıı otur ba1.-ayı.m. 

anastnın 1cuzusıı... l'aramazlt.lc 
amezsen yatağın& sana ninni 
6Ö1Jliyeceğim. 

- Fransız karikatürü -
olmıuıı burada b1lyük bir aJAka uyan 
dırm•ııtır. H&rbln uzun atlrmek lhtJ. 
mali ltal"§ısmda Çinin iktisadi dun:.. 
munu korumak ve mukavemet edebil
mesine yardan etmek içln İngiliz ve 
Amerikalılar tarafmdan sarfedllen 
gayretlere l:ayatl bir ehemmiyet atte. 
dilmektedir. Beynelmilel vaziyet ne 

DfllWJll 
Gençlerde ayak ağrısı 

olursa olsun Çinin uzun mOddet Ja_ Ona düztaban haı.talığı da der. 
ponyaya k9.T§ı koyacak ıu:keri ve harp ler ama düztıı.banlık eıskldenbcrl 
malzemesi olduğu söylenmektedir. pek de uğur getirir bir !:CY sayıl_ 

!nglltere ile Amerika Çinin lktisn. madığmda.n o tabiri kaJlarunamak 
dl dunımunu takviye ebnu üzere yeni daha iyi olur. Zaten bu ayak ağ. 
tedbirler alırlarsa hem Çin, demoJ.."l'&.o n..~ına ,-ak.tinde ehemmiyet nrll • 
siler uuıkprl; J:ıeııele1erlle me§gul 1 d ti 1 d.. t- '---1 k mcz c ne ces uz ...._.. ı va.rs• oluncaya kadar mukavemet edebile.. 
cek hem de lllgiltere ne Amerika çı. hile, asıl düztabanlık başka r:cydlr. 
ni terketmlyeceklerlnl ispat etml§ o. Asıl düztabanlık doğuştan gelir, 
lacaklardır. tocaklukta bir felçten kalır yahut 

Avustralya ba,veki.let 
vekili 

Fadden 
diyor ki: 

Yunanislandaki 
askeri harekattan 
iftihar duyacağız 
Vaıtlngton, 2'7 (A..A.) - Avust~ 

"ya başvekA.let vekili F&ddcn dün 
Avustraıyanm Va"!nı;ton eıçlsl Ca.s&. 
ye olr mesaj göndererek lllglltere llo 
Avustralya. arasında en ufak bir an. 
l&§ITlamnzlık blle olmadığını blldtrmi§ 
tir. Fadden hııllha.zır harbinde bllt. 
lsUsna bütün Avustraı,vaWarm ~ı. 
tcrc;re yardım ettiklerini beyan ederek 
deml§!.lr ki: 

Avustralya mllleU Balkan harp sab.. 
nesinde İngiliz ve Yunan kıtalarmm 

yanı ba!Pnda harbe iştirak etmekle 
mUftehirdır. Askeri harekı\t istediği-
miz gibi muvaffaklye•·o neticelenme. 
sc de gene aynı iftiharı duyacağız. 

Avustralya bu harbe imparatorlu. 
ğun bir azası olarak lşUrak ctml§Ur. 
Parlamento önUmUzdeki nymt ·ba§ma 
toplMarak şimdiye kadar snrfcdikn 
harp gayretlerinden daha büyük gay. 
reUer E!lrfcdilcbUmcsi çarelerini ara§-
tıracaktır. 

Fadden Alman propagandasmm :tn-
~ ·e ve Avustralya araııında bir 
anlnı1mamnzlık olduğu h:ı.kkmdalkl 

iddla81 sebcbilc bu mesnjı göndermt'. 
ite lUzum gördliğOnO boyan ctml§ ve 
böyle bir şeyin kn.tlycn yalan olduğu. 

nu UAve ctml~tlr • 

- Evc>t Scrmet, senin karın ol_ 

mn.k istiyorum. St~ni mesut etmek, 
senin tarafından mesut edilmek is. 
tiyorum .. Yesari GUndüzden kork. 
muyorum, çünkü artık onu tanıya • 
rum .. O benim sevincim ve iftihar 
menbaım.. Sen beni sevdikten ve 
ben de seni sevdikten sonra ha. 
yattnn da korkmuyorum. Beni.n s:ı. 
na imanım \'nr. Allaha da imanm1 

var ... 

Cemil Sermet sevgilisine uzun, 
uzun baktı. Bu yüksek kızın kar. 
şısmda diz çökmek ihtiyacını du. 
yuyordu. 

- Oh sevgilim. dedi. İtimat et. 
mekte haklısın.. Çünkil ben seni 
bütün ruhum1a seviyonım. Aşkını 
o ka.d:ı.r büyük, o kadar temizdir 

ki!.· Saadete inanmakta haklısın.: 
Çünkü ben hütün hayatımca SC'ni 
kollarımda taşıyacağım, hayat yo
lunun insafsız dikenlerini senin 

kUçUk, yumuşak ayaklarma batırt. 
nuyacağrm. Yesari Gllndllze de iti.. 
mat etmekte haklısın, çünkü onu 

&en ~şka bir adam yaptm •• 

düşüp sakatlanmaktan olar. 
Bugün söylemek istediğim ayak 

ağrısı hemen yalnız erkek çocak _ 

larda, on be§ Y&.5Ma doğru başlar. 
Kızlarda bunan ~ıhğı bacaklar. 
da varislcrdlr. 

O ya..,ıa. erkek tocuk akşamlan 
C\ine döndüğü ,·a'krt ayaklamım 

arkasından §llW.yet oocr: Biraz ağ
n ..• Bu raht ızlık hlrk~ saat isti
rahatten sonra l•endl kendine g~ 
tfğl için, tıikiyetlni, dinleyenler, 
gündüz çok gezmJş, ~:Ok kotımuş oL 
duğuna hamlederler. Çoçnk bir 
yerdo çalışıyorsa, ayakta çok dar. 
maktan geliyor, derler. 

Blr taraftan da ~uğun ~
lan ~abli'ı< csldr, tabanlan delinir. 
O '"alut çocuğun babası öfkelenir. 
Falcat'"öfkeloneceğl yerde, pahae,. 
lann hangi tan.tlumdall delbıdl • 

ğine dikkat edene, deBğln ya.hat 

dellklorin, ayakta dış ta.rafta de • 
ğll de, iç taraflarda - yani Dd a.. 
yağm blrlblrlne ka~ı gelen taraf.. 
lannda • olduğu göziine çarpar_. 
Böyle olduğunu görünce ~uğu, bir 
de çarpık basıyor, paba<'.n ondan 
çabuk cıı;Jdtlyor, diye tekdir etme. 
men .•• Bir "ere dcı ayakla.rmm bi
çimine balnnah: liyico dikkat c • 
dersenb:, iki ayağın da dııtanya 

banhk olur. 
O ya~. a~lan e\'C döndü.. 

i;li zaman ayaklarmm ağnınndaa 

doğru «;;arpılıhğıpı, içeri h.rafta ela 

ayak bll<"ğindc kemiklerin de
riden dışanya c:ık!U'!aklannış gibi 
lğrilmls o!duğu gÖ7ünüzc çarpa • 

Sen onu daha iyi anlıyacak ve ko. 
ruyacaksm.. O da senin için çalı. 

§:ıcak, ve "işte kocam" diye gurur 
ciuyac:ığrn bir erkek olmakta de. 

vam edecek. 
Ve Sermet Şükranı yavaşça be. 

tinden tutarak balkona doğru gö. 
türdü, bu balkonda blrlbirlerine ne 
müthiş sözler söylemişlerdi ... 

Çiftlikteki bütün pcncerelcrl aç. 
mışlar, odalan havalandınyorlar • 
dı.. O zaman Sermet birdenbire 
kuleli 'kUçilk odadaki büyük anne. 
ciğinin 16 yaşındaki halini canlan. 
dırnn yeşil kordelala.rla süslü pen
be elbiseli resmini gördü. Na.zar. 
laıını, hayatında cok mühim rolU 
olan bu tablodnn ayıramndan, ni. 
sanlJ8lllln alnına ilk sevgi busesini 
dokundurarak mmldanmıya baBia. 
dı: 

~- Oh benim büyük anneciğim, 
diyordu. Onu bana veren sensin .• 

O benim şuurum, sevgim, her se. 

ylın oluyor artık .. Ben de onu o 
kadar seveceğim, ona karşı oka.. 
dar uslu ve uysal olacağnn ki, hem 
senin, hem de onun gözleri dalına 
gUlecek bana •.. Hayır, bUyük an • 
necik, artık kaşlarının çatılmanuı. 
smı istiyorum. Her zaman istedi
ğin gibi hareket edeceğim. Te§ek

kliT ederim bllyOk annecik. Çok 
teşekkür ederim sana. .• 

... 
-SON-

ca.ktır. 

Çı0cuk bn halde bırnlalmıa ~-ak 
ağn ı gittzicc artar. Çocuk aL-şam 
evine doncrkcn 't-Opallaıruya baş .. 
lar. Hele mr_rdin~nden çıkarken 

ağrmm §lddcilnden,, pek ziyade ız.. 

tıraı• çek~r. Fakat merdivenden 
lnorken rztırap olmadığından yal-· 
mz merdivenden çıkarken ayak 
ağmmclan şikayet etmesine haaa. 
ma:dar. 

Halbuki, ayak ağmunm böyle 

~ddetlendlğl devirde r-ocuğwı a -
yaklanna dlı&at ederseniz çar_ 
pddığm llerledlğinJ ,.c ayaklann 

dibt&ban olmaya yaklaştığını gö
rilrs\inüz: tsters~niz çocuğun a • 
yaklanna kömür tozu sürüp büyü. 

eck bir tabaka beyaz kiiğıt üzeri. 
ne bastntmız. Kömür tozu kağıt 

üzerine gCnlş iz bıralnr. Nonnal 
ayağın izi yalnız pamınl.dar \"C t-0-

puk tarafından dolgun, tabanın 

ortasmdan ince olmalıdır ••• 
Böyle ~a.rpılan ayal< gene \\endi 

h&Une bırakılırsa ağnlıır yın'lL! 

yava.' kaybolur. Delikanlı yirmi 
ya.,ma gelince rahat rahat yürlir. 
Fakat ayak da.ha çarpık, daha bi _ 

Paıslz Jcalrr. Pabuçlar da daima 
~ukesklr· .. 

Gençlikte, on bcs yaşına doğru 

ba~hyan, yintil ya'1tlda aya.kla.n 
çu1nk ''C düztaban b1111.kan ba a. 
yak ağrısı büluğ ya.~mda hormon. 
larm iyi l~lememesinden Heri ge -
lir. \'n1dfndc teda\i edilirse ne ağ_ 
n kalır, ne de çarpıldık ve döz la. 
~Ayet clen çocuğu, i terseniz 
~k yürüyor diye tekdir ediniz, 
fakat onu bir heltlmo göstefettk 
tedavi ettiriniz - G. A. 

Fastaki 
lspangol 

mıntakasına 

Çok miktarda 
Alman sey

yahları gitmiş~ 
Londra, 27 (A.A.) - Buradaki 

salahiyettar İngiliz mahfilleri. ls. 
panya vaziyeti hakkında ajanslar 
ve gazeteler tarafından verilen 
haberleri büyllk bir ihtiyatla kat" 
§ılamaktadır. 

Heyeti umumiyesi itibariyle bu 
rncsel2nin son derece naı..ik oldu. 
ğu kabul edilmektedir. Filhakika 
dilşmnn propagandasını önlemek, 
ht:iiseleri çok yakından takip et
mek ve esasen çok ciddi olan bir 
vaziyetin daha ziyade vahamet 
kesbetmesine mAıti olmak zarureti 
karşısında bulunuyoruz. 

Bununla beraber bu mmtakada 
yapılacak bir Alman ilerlemesinin 
İngiltere ve ll"landa müstesna ol. 
mak üzere. bütün Avrupa sahille· 
rinl büyfik bir tPhlikeye maruz 
bırnkacnğına ~Uphe yoktur. Bu va_ 
ziyet bittabi Amerikadnn ziya.de 
İngiltcre~i endişeye düı:Urmekte· 
dir. Bundnn ba~ka tehlikenin ge_ 
rck Fransız gerelt lsp:ınyol Afri· 
kası sahillerine de sirayet edeceği 
muhakkaktır. Son gUnlerde Fas 
daki İspanyol mmtakasma mahut 
seyyahlardan bir hayli gelmiştir. 
Londrnnın mevsuk haber almak. 

la maruf mahfilleri, İ51>anyollarm 
blr taraftan ltAlyanlarm Fas'a 
hlilfllUne mlni olmağa c;alrşırken 
dHter taraftan Almanalrm bulnlU· 
nU kolaylA§tırmakta olduklannı 
tebarüz eürmektedirier' 

• 
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1 
Hamburg 
bombalandı 

(llaf tarafı 1 nclde) 

1 Sollumdel 
1 

Amerikalı muharrir 
M Ol Ö 1 /Ü İki binba,ı Eliot yazıyor: 

.t3ontb&lardaD birl.aln lntllAkm:ı 15 
kı!ometre uzaktan ıörmllo olan blr p!.. 
ıot da, infll!km yıldtrnıı sı:ral!le vu. 

Alman kolu Balkanlar ~a~ ı 

B
. ~ . harp buıdug"Unu bfld!.rmlıııtlr. 

Londra, 21 (ı\. A..) - Salf•l\'
yettar Londra kaynllkl:ı.l"mdan ö[ .. 
rcnilc'ı ine göro bu gece İngiliz 
h::ıvn ku\-veUerlno m,...1sup bom • 
bardnnan tnvvsrelcrinln osaslı hll 
curnunun hedefini Hamburg teşkil 
etmiş ve H:unburgda havualar mm 
trJ nlan 11c en41\ .. trl tl"T?l~"' ıılaru. 
dı:ı lılı"tok yan';mlar ~ı1rn.ı ılmıştn-, 

ır ço ' no ta- Aman programını 
dan mısır allsüt etti 

B :ı-kıı t ~arclcr, Er.ı1e- P C· 

nıt-nbav n ve r.uxhaveu'e hUcum • 
ar Y'l.P rn l"rdır· 

Havr ve Y :ıulden:iekl havullar 
ela bomb:ırdrm n edJlm!eotir, 

Dün aıı~an ge.1111Ieri tızertne 
pıbm hUcumlar eeıuwnda, bir 

laro gem!st b:ıtmlmr,, diğer lJr 

hududuna 
g rdı 

Haf f ingiıız kuv
vetıerı temas 

halırde 

gemi haurn ı.ığratılmnttır. ı~ıre, 27 (A. A·> - Orta 
Norvcrte bir tayyar o meydanı, ıarıc lngilız kuV\ etleri umunı! ka.. 

muvaffakıyetle bombardıman e • rarglhıum tebliği: 
dil~i5tir. _ • l.ibyada Tobruk mmtake.str la 

BJofilTJNE YAPJT,A.N Ht C:UM_ vaziyette hiçbir deği01klik yoktur. 
1.ımur.\, 27 . . (~. ,f\·> - .lngilız Sollumda dll{lnı:;.n mllfı-ezelerl, 

hava nez~etinın ıstihbar&t bürosu dUn Rkf'am b!t"çok n"ktadan hu ı •• 
bildiriyor: ı du geçm.i~lerdlr. Seyyar hafif 

Cuma ap:csı tngillz bıwa kuv • kuvvdlerimlz düpnan müfrezele • 
vetlert B~rlinln mPrkPZlne yüksek rlnin i!crl hareketini hırpahyarak 
int!Wt kudretlnf ha.la ntrr' borr. düşmanla temas halinde kalmış • 
balar atmıtla.?Ptr· HUcuına büyük lardrr. 
bir filo i~tirak &tmeml~tir. . Habee\standa bUtUn mmtaka -

G~cenin başlıca hücumu Kiel larda ha.rl'klt, !f&yanı memnun! -
şehnni istihdaf ediyordu. Bu hU - yet bir tarzda ünvaın etmektedir. 
cum, mllhlm bir deniz tl88U olan 1 Kaharc, 2i (A.A.) - Umumiyeti• 
ba ıehre kartı 2' .nat içinde yı;. iyi lıater ıaıı mahfillere röre. Sol
pılan ikinci hücumdur. Elde edl • ıum'da dPnl.u dntru inen yamaçın 
len neticeler kolR;ylı\la mllşalıedc cenubunda ıarka doğru uerllyr.n iki 
edilmiştir. Çrl::.ın birçok Y&nilill:- motörtU dtlfmtm kolu. bir çok nokta. 
rm dumanı sisi vararak g(SkyUzh· 1 da K1111r arHlline glrmlıtır. SPyyar 
ne ylinelml,tiT. Yangınlar ,ehl"ln tngllla ıutaıart t&ratmdan adım adım 
muhteı: mmtak:~ =ahu pe.,te"'i bırakılmnmakt.a<Sır. lleri b&. 
iki sah iııo ink 

1 
e dokl un~ reketln clerinllğl.nin, denlzden illb&ren 

~~:\~8;,~~anb !:':ıcali!rı:;~ l 2~ Dl 30 kilom~trcyl &'eçmedlğt aaıul• 
y&!!grtılıı.r ehemrrl\·etli idi. Bu yan l maktadır ve h ç bir ıcy ceauba dog-
gmlartlan biri 0 k~dAr parlak &le .• ru blr Uerl lıt'."eket b:ıhla mevzuu ol· 
ıer ~ık~nyordu ki yilkaek irUfııda dutunu göstermemektedir Bu kolla. 

an ...ıy\arelerin bile tçlerinl ay. rm kıamı asamnıı ltalyanıann te,kll 

Nevy<n'k. !8 (A. A.) - Nev. 
york He,ı·uld Tribunıe ga2letesinin 
askeri mUnekkidl bir.ba§I Eliot, 
Balka.nlar harbinin neticelerini 
talıli 1 ederek şöyle demektedir: 

Hitır bu mmtakada ammu 
hiW"ına ve l:endisi tarafından 
ta.yin edilmiyen f1\rllar dahilin
de ha~betmek mecburiyetinde 
kalmıştrr. Alman ba§ku:mandan. 
htJ cen\l!bu pralde hiç biT r.a
m::..1 muharebeye giri&mek ist~ 
memiştir. Almanlar harbin kati 
sa.fha.amın İngiliz adalannda ve 
bu adalara giden yol Uzerinde 
c.:erey-.ın edeceğini, lıerkea gibi, 
bıliyorlar. Ba~kan muharebesi 
in<ı:m ve malzeme ihtiyatla,rHe 
hava kuvvetlerinden bir ço:lu. 
nun en mU:hlm mmtnkada.n baş
ka sahalara nak•ini intaç etmiş 
ve Hitlere vakit kaybettirmiftlr. 

Bu muharebe Alman progra. 
mını nlt ilgt ettikten başka. ln· 
R"ilterenin mUddM tertibatmt 
ikmal ve ödiinç 'erme kanunu 
hal:tı:mda.ki mUmkere ea.thasını 
atlatmatıına •·e harp istihsalinin 
ilk devresine girme3ine yaram~ 
tl1'. 
Diüer l*aftan Balkanlar harbi 

o • 
Almanlara geniş hir saha tize-
rindt- yeni bir polis külleti ta:ı. 
mil etmektedir. Bundan nıa:ıca 
AlmarJaı ın en zengin yi) eeek 
ve i'ltidn! m!!dde kaynaklarmdan 
oozılarmt m!hvet.rnfl'di itle bile 
bir ha.yli aa.nımıe bulumıa.kta
dır. 

~lalıyo~u. 1 etUtt zanııedllmektedlr. Şimdiye ka. 
Şehrin l'z"rindcn son ayrılan ~ dar, bu cephede taallyet, Capuıroo • s ti • 

lotlar yangmlıımı gentfillk ve ke. 1 &llum mmtakaıma lnbl.:ıar etmiıtir. ovye srın 
safct itibariyle artmnıtt& olduklz• Vazly~tın, ap.gı yukan. geçen Eylut· 

rtnt ml1'8hede et.mittir. 1 de ttalyanlarm Sldi • Barrantye var. s lh temayU'lerı· I Breınen:bavende de doklar mır. dıklan zamM mevcut vaı.iyete benze. U ! 
takasmda çok bUyilk bir Y&DIJll 1 cUtl aö71enmektedlr. Maamattb, aa• <Bat tarafı 1 adde) 
çlkarrlm~. ıuJd1"UI& &'öre, dllfmonm mevcudu, o lt:ıl ·an mecmuası lfWl'&n iJAve 
(JU)IARl"ESI GC!fKO AlllNLAB zamankine nilbeton ~ha azdır. Ge· eUn.e~tetllr: 

Londn. t1 (AA.) - tnıtııa ban çen MDe 8141 - Barranl ye Den hare- İngiliz harlclye nazın Jl'..den ~le 
nezaret•nın teblltt: 1 keti yapı!ması lçlıı be~ İtalyan tırk&SJ j So~ etler Blrliğ: ıln 09.kova bU • 

cu:rıar • . , ı;UnU gündU& ••Uerln I kulJaaılmqtJ. yUk elçisi l.ta18l-ı:y arasında stk ıılt 
d", :xımbardıman servisine m...aup I>Otmamn bu yeni tterl baftkett, ı vukubulan millakaUaıa fazl& bir 
tayyareler, dtl§man semllerlne kartı ıosıııs IPl'blı arabalarmm yıpratma 

1 
chenunlyet atfetmeset bile :::1 

faallyeUerlne devam etmiflerdlr. 1 tAblyuı u. maddi kayıplar Mayaedil. 1 martta TQrltlye ile Sovyetle1" Blr-
No.·v~ a.hW açıklarmd& ~ ~ meden yapılmif delildir. Bu lnpUz llfl arumda aktolunan ve Ttlrk.'· 

vapuruna hOcum edllml' ve bunlardan m-hlı cUztltamlan, dU,manla teınuı yenin beyn,..!mllel bir ilitlllt ha.o 
U&'•rl bir taneai batınlmqtır. 1 muh&faza etmekte ve dUımanm Uerl liudf! Sovyet RU9yanm bttara.flrft-

Fr.z adalan açıkl&nDda himaye al. ' harekeUnl ağırıqtımıaktadrr. na gUvencbtleceğlne mUtooatr b!·. 
tında .eyreden takriben dört b!n to- ! D'llfmuuıı Btdl • BaM'&lllye &>n-nı ıunan beyannıimenin 'l'llr1dyeyi 
ııll!to ha.eminde vapurlar bombardı· blr UerıemML Kahire~ um rruyetlt hP.!'PY olunda tetcl eden bir eser 
maıı edam.it ve hasara uptıı~tır. j iyt haber alan mahfillerce müstebat. 1 olduğuna şllpbe yoktur. 

Hollanda ııahlll clvarmda bava datı r;ör:ıımemekteJlr. Fakat bu mniıfilkı· ı Oggi 5 Nisan tarihli Bovyet • 
bataryaıarmı h&mll dÜfm&D vapurla· rln tetertız ettlrdJgt glbl. eğer dil§· Yug09la.v dostluk ve ademi tece. 
rma oombal&rla bUcum edUmit n maıı ">u noktaya varaa de.hl, vazıyet, , vUz pa...":tmt dil gAyrimUsait mnta
mttraıyöc ateftne tutu?muot.ur. dUşmıın lçin geçen senekinden daha · lealarla tefsir etmekte ve Sovye~ 

Cuaıartcal sUDO Norveçte 8~d et- u mO-lt olac&ktır. ÇUnkO dtlfman lerin Alman :ıutalarnun Bana.ta 
varmda bir tayyare meydannla mu_ koU&n balen o k&do.r mUbim deA1Jdlr. gtmıelerlnl teeMll.ne karşılıım.ış 
vattak!yetle blr bukm yapılmlf, yerw Bundu tıqka.. tngllizlcr, Tobrukt& olduğunu hatrrlatmektadır. Mec • 
de lld tayyaN bombalarla tarp e- aftam 1Urette mevi! aıauı bul·Jn mua yazwna nflaayet verirken 
dilml&ı ve bqka t.a)'Y&Alcr mıtralyö.ı; makta n dUtmamn ceııahmı t1>bdJt 

1 

Sovv4tlerde ~ı11len ıuUı tema • 
at.etin'> t.ut.ulmQftur. etmektedl.... yüllerlnin eadece :rıaurl oldufunu 

Oec9 ltomb&rdtr:ıaa ta,,areıertnla 1 Şimdiye kadar, Tobnık mmtakası ~aydotmektedir. 
etllL8 hUcumu, Hıunburg'dakl bedetle- l hariç, dlter yerlerde dtl§manm bava ----<)---
re J&ptllDlfbr. B1lJQll ppt.& bomb&Jar 1 faa'lY.!U az olmuştur. 
ve binlerce yaııgm bomban atılın!§ ve HAVA KVVVIJTWBtNtN nısı.tGl 
eııdOstri ve havuzlar mmt.&kalarmd& ı liıılllre, 11 (A.A.) - Orta ŞMrk ln-
7&11Plar QlkarılmJftu. ruız bava kuvvetleri kararıAlıınm 

Ba'ka tayyareler, Emden, Bremer. tebll~: 

llaftll ft CUXhaYCD'e llQcum1u J&P· Llbyada %t - %1J Nisan gecesi BID· 
mqılaf'dır. ıaztye ve Mendirek tızertııe fiddeUI 

Bllttla bu gece Ye gOndtls bank&- akmlar ,apdnııı. bUral& da birçok aa. 
tmdu ,.ıms bet ta:naremJs geri kerl hedcfiere tam LlabeUer kaydolun· 
dllamemlftlr. muı n ıar gak yazıcmlar çıkanlDUf. 

Gece eahll mulı•fa• aentıdne JUD.. tır. 
sup tananlet' Havre n '!'maide'~ rnmtı;t:e tayyarelertmlz, l!:largut cC. 
havuzlan muvaffaklyetle lıomlıardlıo •armda bir di!flll&n kaftlellt bombala. 
mu mnlflerdtr. Bu unuttu tay· ınqtl1'. Ve mttralyös ateflne tutmut· 
,arettrtmlzln hepi! dönmtlftlll'. lardlr. 

ALMAN TAYYABEJ,Jl:RtNt!f Kea Akroma n DerDe oıvarmda 
BtlCUMJ,.UI dU,man mctörlQ ııaklll • kollarma da 

Lonctra. 21 (A. A.) - H,ava ve taarruz edllml1Ur. 
dahill emniyet neu.retleri!lin tet. Habeflatkııda: Conboçia tayyno 
lilf: ıneydtmJ t>ombardnnan edlletelc tkı 

GPeo dil!f!M.l'I httcumlamun e • tanan tabrl~ edtlml9t.tr. Cialll• Ar. 
srs he<lofL.i lıleıwe:• kıyılan teı-- ıto,a'ya da ta1rruz edllm!ft.lr. 
kil etml~lr. Dftsnum tayyareleri, Hareklta ifUrlk edeli lmvvetıen. 
şim&li garl>I letikametnMe nıuhtr. mtzden Jrir! kaybolmu,tur. 
ur n--ktalnnt.ın sahili ~lerdtr. 
Diğer blrcok mmtalı:ıılarda mGnf ... 

• rit bAdiıo.eler bllMrilmektedlr, fa • 
kat başka yerde hiıJblr mOtf'kbif 
hücum m:~~af ~..m~tlr. Mmsey 
kıyıla""'« htk:um, bUvtıt nispette 
olmamı,tll'. BtıZJ haasr Ta?dJr. 
lnesnea nylat hiçbir yerde fala 
delildir. P• u m11rtarda auı ~ 
drr. 
~--~------------------Gümrükte sahipsiz eıya 

Çocuk haftaamm 
altıncı günü 

''Tayf un,, 
İngilizler bu isimde 
yeni bir tayyare 

yaptılar 
650 kilometre &Üi."ate 

malik olan bu tayyare· 
nin topu da var 

Loııı.lra, 28 (A· A.) - Tay!ıuı 
adı verilen yeni İnglli& avcı tay • 
yar<'!ai, halen ln.ıWz ha~n kuvvet.. 
lerl scn1stnde çal:§an tayyarele • 
rin en ıilratll!l, en iyi atlllıland. 
rılmıo ve en uzun mıeafeU.f:ill". 
Tayfun şimdiden .d halinde imal 
edilmektedir. Ycııi ~'l'>re mo!öt il 
ile teçhiz edllmit olan bu tayvare 
bnrh:ıngi bir diifman ~:yyareslıı • 
den uah:ı yü.uckltte ç.:.kı:.bllmek • 
tedlr. T~k soNıh ol:ııı Tay!un, 
ı:-ı1t bUyiik bir hızla ycJ·rr-lmc.kte .. 
clir, SürıtU saatte 650 ki'C)?tletreyi 
ge,.m~kt.edir. Tayfunun m 1tra.ll 6B 
lerden baı:ita topu dn ı;:ı.rd?r. 

19 mayıs programı 
hazırlandı 

19 mayıs bayrammm katı pnıcra
mını bı:.zıt'ltyaC:.:C koml8yon vllleytte 
toplanmıtıtır. Toplanbya valt muaviDI 
Ahmet Kmık rtyuet etmlfllr. 

Hint kıtalan 
(Baştllrafı ı •C:de) 

tir. Kendile'rinden ild misli .r zla 
bir dllumanla dağlık bir mnıta!'8 • 
da 6i:G kilometre ilerliyerek har
btXi<'.)n lngllls ve llint kuvvetleri 
bu hnrbl."l en ş:ıyanı c'.!ltkat zafc. 
riui ka:ıuı.DUilardır. Muharebe es
nasmda birçok muhuara ve atırat.. 
li ileri harekct.lorl yapıldığı ma • 
lflm1ur. Sudan hududunda Kusala 
ve Oalla.ba.tm zı.ptmı :&rentu ve 
Agordatm il)gall t.akJp eluıiştir. 
Bunlat'\lan l!Onra Ket"en mtıha.~ • 
r.ı.'" ya.pılnuşt:ır. Aa'o!"datm saptm. 
da.:ı 90nra ndl boyunca ilerliyen 
krt:ılanmız d'l~Uee d!S~e ekseri· 
ya sivri tepelerin yamıır,larma 
çrkm ... ğa mecbur kalm11lar ve ni • 
hayet dllpıa.ıı :ıatıa.rını a&l'DlJf • 
lnnhr· 

Krtalannns bir aya vakm bir za• 
nıan bu dağlarda hnrbctmek mN· .. 
hiırivetinde kalmıslardır. Bu müd
det 'tclnde ise İtalyan k~if müf .. 
rezeleri mubhH hUcum'k\l- yap • 
maktan hali kııJmıunı&l\r'dı:r. Nt • 
hal hücum ak•:!Uft hqle.mJll!lt.tr. O 
rece vo erteel gün Hlnt ve tnp 
ılı plyadelni düsman mevzilerine 
tırmanarak hücum etmttıerdlr. 
Hücum o kadar inanıl ...... ~ bir CU. 
reUe ya!>tlmtttn' ti, nihayet lta1-

yan mukavemetJ lonlmıt ve e.m. 
'' gün dUoman kuvvetleri tene • 
terde ricat hUan lı:es!lml.ş binler 
ce asker brrakarak Kerenl terket. 
me!fo meobur kalmıllardrr. · · 

Pt.atsuoka diyor ki : 
,.........,, 1 nclae) 

Ma.tauoka Sov)'et • Ja.pon 
palrtma temas ederek fUD}an 
ilAve etmlştir: 

Bu pakt Japonyanm halen 
karıılaşmakta oicluğu zorluklan 
izale tmiş deği!dir. 

Vi~i. !l8 ( A. A.) - Moelrova
dan bildlrildiğiı ~ göre bitarafl* 
paktının tudiki milnuebetile 
Stalin'le Kat.auoka aruuda ye. 
niden telgraflar teati edilmiftir. 

Kat.uıoka telgrafında diyor 
ki: 

P3ktm tu anda merl)'ete glr. 
m1I o1muı mUnuebetlerimizln 
düuldiğinin bariz bir delili oldu. 
ğuna kaııiim. 

Mat.sooka'nm Molotora g5n. 
derditi telgrafta da şöyle denli· 
mekt.edlr. 

Verilen s&ıe eomına kadar iL 
dık kalmak hususundaki du.tu· 
nnnu bun.da tekrarlamakla 
bahtiyarım. Sizin de aynı tanıda 
hareket edecefin!%den şUphc et. 
memktyim. 

KES.K BACAKLAR 
CiNAYETI 

Bütün ar aştır· 
malar netice 

vermedi 
Zabıta gece aündüz 

tahkikata devam ediyor 
.. Kealk lcol ve bacaklar., clııayeU 

etra.ıaıdakl tahkikat deı·lnleıttrUınok. 
te, takat heDQI ~ neUceye yarama_ 

maktadn'. 
Zira )'akalnn&ll Kbl1D 11• kararı 

Alman kılaları 
AJnada 
(Baı; tarafı ı .adde) 

B:lbııh enat P . ..:5 de Atinaya 
mı,,lardır. Cflr1>t.itiı.r bir hUcı• 
pa'"a"'it.;; ııer, 27 Nisan 8aıba.hı 
re ;ıt kanalını ve bizz:ıt Kor 

Epirdeki 
Yunan ordusu 

Neden 
teslim oldu 

.. eı ri'lı alını .ırdı • B:rçok !ns 
Yunan harbiye nezareti esir ntı '?? • geri kıılan tn'.!i iz 

"'d" 1 • d b• • • talan d cezwba doğnı mu \IJ' ea-uı en ırınm bir ha!Jc r!c..ı' etmiş lr. Ko 
verdiği malUınat ı ktsrt zlnl.n m ,, linde }. !llf H1t 

lcr Mt:hafıu .ayı, şidde•lı bir il 
Loaclrn, l'I (.LA.) - Eplrdekf Yu· ri h-.ırek ·ti neti sı.nde, Pn rtf 

nan oniıwanun teaUm OIUfWlUD sebep. l•öıf<'zini grç; i , Moraya & 

ıert. YUDaD barbly. nesareu umwııl basmış \ hı rarl'l dil manm mıı 
mOdiirlerı.ııdeD lıkiD1D dUn radyoda kavemc "ni kırdrktan sonra Pat 
okwıaD bey&DAb U. lf1& edllmlf tıu· raa lim:ınını almıştır. 
lwunaktadır. R~~a Z'l ( \, \.) - l al , 

l:leya.aatm metnl ,udur: 
"Harbin baht.sız oeUcN! cearet 

nokaanlıpdan detu, Yunan ordulan. 
D111 ll50 mllyOD ııUt\&aa malik Od ime 

par.:iörluk orduların& k8J1t koyma!& 
mecbur ıcaımaırnndftıl dotmUftur. 
8oD nulk &'tlııleri Jilplr orduaUllwı 

kalaramuları aruaıd& geçlrdlllm 1· 
çln, cesur Y ınan mUl .. tlni temin ede. 
rtm, ld bu ordUDun 1111bay ve erleri 
Y&llfelerlnl ~ bir fedak&rlıkla 
;yapmtfl&r ve memleketuntııln aakert 
t.&rihlne ~nl ıa.nıı a&yf&l&r tave et· 
m!flerdlr. 
Arnawtıutun vabfl daflarmda aıtı 

&J ltlron geUıı bir mtıca4eleden llOD. 

ra bu cephede muatt•r olan YunaD 
• rdut\a, Yupl&Y orduaUDUD prl V.
kllme!Ji üzerine, arkumdan da kala
balık, mot.örlll vasıtaları bol ve çok 
kudı .. w bir ııan kuclret.lne malik o. 
ıaıı ,e.'11 bir ordu ne çarplfuıak meo
burlftttııde lcalmıftır. 

Bu vutyet karf18mda Yunan ordu. 
su dllfmanm devamlı hava akmıan 
aıtmdA .,. bu aıaıııara karp bJCJ blr 
mtıdafaa .uAhma malik otmakUSlll 

JUz etli kilometre 1eri19 çeldlmefe 
macbııt oJmutt\IJ'. 

Yurıs..'l ordu.unun mevkuloent mak• 
aatlarl'l. yaptıtı son barektıt unum· 
da biç bir ukerimb dllfmana esir 
dU§m.,ırıııtır. Bu harekltm ta!t Atı 
ifp. tl~ldltl zam&ll b!lttbı d1bıya hay

ran ıs.ı&caktu. 
Eplr Yunan ordusunun irtibatı ke· 

sl11nc.e bu otdu bqlnımaıu!anlıltla te. 
mu ooeaıemıı ve dtıfm&Zl tayyaı ıe

rlulD bomba ve mlt.r&IJÖ• •tefi altm
da laf88IDl 'embı lmkADI da kalm~ 
llUfU!'· Nihayet flınalden ve ,arktan 
kendllliD' aıkııtıraıı lld lcuneW b&· 

sun " mtk:adele)'e ISeY&m lmkbaıL 
1.111 karfWDda taaUmt meclNr oımuı
tur. 
Ymwı mmett bıa oocuklan ne aa

cak iftihar edebWr. Yıman ol'duU 
mQl•emmel btr ceureUe barbetmlf ve 
hatta baımnıannm bile hayranlığını 

ka1.anm11tır. 

Tenekeler 
karışmış 

Murakabe Komisyonu 
Kanşık mallara ayn 

fiyat koymaiı 
mahzurlu gördü 

Fiyat murakabe komisyonu 
garip bir müracaatla kal'fll&Ş· 
mı~t1'. MıUracaatı yapanlar ~. 
neke ile it yapan m\1.elRSeleı
dir. 

ordulan umu.mi karargihmm 
nwnaralı tı>bJF'..'i: 

Ş!Maıt .Arnavutlukta ve Epl 
yapılan temizleme ameli~ n.tJ 
emda birçok Yunan ve Yu,.,.ot 
aakerlerl eeir edilmift ve mil 
miktarda g,13.h, tcphan ve 
vaıutası ele geçirilmietir. 

Yunan kabinesinde 
bır değişıklik 

Kalalre, 18 (A.A.) - YUDan 
nealnd& küçük bir değişiklik o 
tur. lılanldlı Sihhat. ııuarellnJ Cl 

te etın.lf. Aı-klrot-uloa adalar val 
ne tayin cdllmiatır. 

Eski rej n·n 
hissedarları 
Alınma.yan paralar 

liazineye intikal ediy 
1933 senesinde Büyük M' 

Meclisinin ka.bul etiği knn 
tasfiye halinde bulunan a<:Jbık 
ji şirketi heeabına bundan 
sene evvel \•erilmiş olan dörd 
cU mevduat tevziabnın on 
zarfında hissedarlar tarafıtı 
alınmama.et takdirinde h 
ye bir irad kaydolunması 
karrerdlr. 

Bundan evvelki ne; t..'"CliJ 
müddeti bitmiştir. Dördil 
ted\ymin m\iddeti de ha.zi 
sonunda on senelik müddeti 
mal edecektir. Şimdiyekadar 
hisııedarlarmdan hUkfunet~ 
sis olunan meblağı almay 
90ktur. Bilhassa Avn•pa h 
nln zuhurundan sonra mile 
kWmenfaa reji şırketi hi . 
Janndanbir çoğu bu hifıselerı 
mak imki.nını bulamamışlar 
ya ka.ybolmu.şlardır. Yapıla 
kontrol netices:nde 1 t 
tarihinJen itibaren bu h · 
almaml§Olan hissedarların 
lan tamamen ve kanun ın 
bince hazineye !ntikal 
ve bir daha bu paralar üze 
hiç ~r h3k iddia edemi) 
lcrdlr. 

Galatada bıçaklı 
bir boğuşma 

Beyoglunda, TOrkuvum ar 
21 numıırack oturan kulıduracr 
Ahmet, dlln akp.m Galatacl&n 
ken, beııll& aıılqııannyan blr • 
ı;tehremlnlnde ot.u an llebmet 

Fatma her ne kadı:ı.r 1A1ç'arını it.irat 
etınekc. Yeler de cesedin baklyeslDI I 
nereye gömdUklerlnl b1r tUrlU aöyle
memel<te:Urler. 

Bunlarm iddialarına göre son 
defa limanımıza ge!en tenekeler 
vapurdan çıkarken veya antre. 
pola.rda her nutln. k8l11JD1ıft:IT. 
Bu suretle muhtelif librelerden 
ve tabii muhtelif kıymette te
rıeke!e:" bir arayn gelmiftir. nu_ 

ne tld::tetll bir kavgaya tutUfm 
Kavıa e.mumda Mehmet Kavcı 
tau çekerek B&lt Ahmedln osı:rlJ!Jf 
tılıDıt ve keDdillnl bacalwdan 
1Wftlr. 

Oöstcrdikl.rt muMel'f yer!•r kamı.. 
mıı olduğu balcl9 hiçbir ,.Y buluna. 
maauıtır. Kbnn ile kanal J'atmaam 
her aoı guya çektlifleriDde böylece aa. 
bıt:ıyı f&§ll'tacak §ekllde llade vv. 
mekta oldUklan anlqılmakt.&dır. 

ÇUnkO ceaed1n yerlnl ıöstardlk1er1. 
ve bumda da bulundu~ takdirde, h&. 
d1"uln tummUd ve kaalt caari oıdu
tu anlqıla::ık ve böylece kın koca 
da kuvveUe muhte:nel olarak idam 
cesaınna çarpttacaktardır. 

T 'lkikata ehemmtyeUe devam edU. 
melde ve ce.edln gömOldUIU yer 
muhtelit ,.kUltt ve mullerle aranmak 
tadır. ( 

iki çocuk bir evle ; 
beraber diri diri yandı 
Atyna bailı Valır:ln köyilndeıı l!:. 

m •ı oğlu lbrah 'mln ınrinde g~en p. 
ce :1lnlt, bir ya'.'!p !:fkmt§ ye derllal 
bUyllyerek h • tarafı aıarml§tır. 

yWt blr pe.rt.1de olan bu vaziyet 
dolaymiyie fiyat murakabe ko
misyonu tarafından libre Uze.. 
rinden konulan fiya.tlann teha
lüf etmesi llzım gelmift.ir. 

Tacirler fiyat murakabe ko. 
mtayonuna mtira<:aat ederek bu 
vaziyeti gözön\lne koymuşlar ve 
bu kantık mallara lNı1a göre 
fi~t kooulmasmı istemielerdir. 

Yaralı Bcyo~ıu bastaneatne tt~J 
nlmış, su~lu bıÇağı ile blrllkte 'fY 
lanmıfltr. 

ARADA AJ,Tflll-ı>A KAJJ1I 
Beyoğlunda oturan Veıt dUn ~:I 

Junda bUyQkhendek a.st it cadd9""".& 
den geçt>rkcu, R.8s1m1n idare 
su ara~srnm aıtmda kalmq, ro;,I' 
ycrlcrilıt!en ağır surette yarat 
tır. .t 
Yaralı hıılt.&neve k&ldmlmlfo 

bacı yakalamnqttr.• 
--0-

Llstik \evz' atına 
Vali muavini Ahmet Kmıwın 

riyaseti altmda toplanan komi"· 
yon vaziyeti tetkik etmiş fakat 
~ mallara .ayrı bir f!yat kovnu:. bugün baclamyor 
gı mahzurlü addetmiftir. Yalnız Y 
komiayon mal eğer liman umum Bugtın öğleden sonra vU&yettl 
müdilrlUıfU vurta veya anbaı'J 1 hnacak btr heyet, U.tik tevzi~ 
lannda karı,.""111Jıl iae tazminatın meıruı t'lacııktır. 
zarar göı'flDler tam.fmdan ora. Bu tu uııtakt emir v11Ayete ~ 
&tn aranabitıecefin kaydebui!f" I tir.Evvelce hazn!anıın ltste mu 
tir. bugl 'l tcvz1ata bqlll!lacaktır._.,; 

latanbul mıntaka liman reisliğinden: · 
OGıN1Ul -..ndllltGIG ı..taaııaı 

g1!mrt1Jr1atDdt buluua mlpals .,_ 
yuam tun,..me deftm etmelrtdr. 
TeatWputtdalla ....... ua'buta 
nndaD ........ w abf alontma 
Till1lıDlftlr. .. ..,_ • . ~ m&da
caktır. 

Dnn Çocuk Haftssınm atbncı 
gUnUydU. Bu mtınaeebetle Çocuk 
Elirgeme Kurumunun muhtelif 
kualarda tertip etml§ oldu!lu 
eğlencelere dün de devam edil· 
mift;ir. GUlhane parkında Eminö 
ntı kaza kolu tarafından çocukla· 
ra hokkabaz, karagöz ve sair ef
lenceler yapt!mış ve Eminönll 
bsuı dahWndeki bUtUn okul 
talel>elerl lftirak etmiştir. 

Dl1n aynca 20 1m ve 20 erkek 
Glmak Ozere fO J»Cuia elbise da· 
jıtılmp. 

JDnelce de yazıldJll gibi bu -. 
19 mayu bayrarnmda ldmall ,.nWt~. 
r1 yapılmaması, yalım 1'ead ..eAt 1. 
le fktlf~.edDme81 kararlaıtmlmıftır. 

Yangm t11Jler Urpcrtıcl blr de f1'ct. 
aya aebeb ounu~. tbra.hlmtn bb1 bef, 
dlf :1 •ktz Ylfl!lılaJd kızlan ~'\ J&D
'""'r:tn'· q-sn ··oca 'ıllyatıanm :Uı;llllde 
lantarrıuf!al' 

0

'?. BQtun lr'JyQ ~
, .......... 1'oltan hA.dlııe etratmda zabıtaca 
tahklkata baflanmqt:r. 

Llmlmu olSll 10 ton benatıı. 20 ton maaot ve • ton gaz l'."-9i1 ~ 
ve aut 15 te puartıkJa mUb:ıyaa edllee'lğlnıl<!n tallp1orin mal! ve tteatl .-fi 
tld muteberlerile n 1'115 lira 1T ıcunı,ıuıc tem\nAt mektubu veya mak~~ 
tarUd meüQrda GalalAık rıhtım ttzmnde tatanbul mmtaka ltman ~· 
ve p.rtrıameyt sGrmek w almak 1.stiJenlcrill idare fUbealne mııncaa 
D&D ol\iDur. (8297) 
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J;l Av Doğanı/ 
llc•letlC'rin btinglerinde, toı:- metinden, kunet.indcn çok bül iik 

~k "'c ı,ı ı-1 ve nüfus ı:okJuğıı \'e u ... mndür. 
h f' "'ı.ipl • b. k ~ ıcsız on üyti kıyr..ıct un- Bu bakımdan, Atatürk ve lıı-

ı.ıırt:u-nııtan oJnı:ıkla beraber, kud- met in önü TUrldyesl uhısların en 
ret \e itibarlarının ba.~.;:.a UlkcJer- zengini, en imn·etllo;idfr. llunu 
:~ f.ınınrp mzim edilrn~nı:ic, sm·- yahan<'rlar d:ı. ta.'!ldik ve itiraf edf.. 

\e s:ı •gı kaz::ı.ndırmasmda \al- yorlar. "Xe mutlu Ttlrk\iml" diye

:lz bu iki unsurun roJii yoJ<tur. rck ;.;öğü'ilerinJ kabartan Türk 

."rılara a 11 kı. 'lnı t lmz~ ndıran, ı;:ocukları, bütün TllJ'k mlllet.l, bu 
~·~l'Ştircn ~ ka b!'ska amil- ltlraf ,.e tascllk karsı ·mda ne ka 
er de \ardır: Maddi ve nuuıe\İ dar kn·anç duy~ azdır. 
fırnıııer... Türk nıllletbıln, cumhurlyeUn 

1 
11~ ~nldkatl, biz herkes~ dal.a llimndan bagtlne kadar slyui du

) l biliriz. ÇUııkU, Osmanlı lmps- rumda da takip ettiği hattı barc
l'ai<ırJuğunun lnhir 11 denin deki ket, ytlrtkllll'U yol, açık ve Mrlh• 
h!'~'llelmJ~I mC\kil ile, Ebedi Şef tir: Sulhı1everHkt •• En btlylik tıl
ı\taturkıin kurduğu \"C l\lilli Ş~fin lrtlmüz, lnunl ,.e cn.an~llmul blr 
ıı. · dıı. lıulunduğu bugünkü Türld· dostluktur. Beff'rlyetı karanlık 
:\ı>n· 
l • 1~ dıırumunu ölçmek bunun tein hlr istikbale ıılirtlkllyen dar cJU 

fidır. Tlirl• lnkılfıbı, mJllctlcr ıı.- ı:Uncelenlen uzak kalmaktır. Ma • 
ta ı.ı en büylik h ynınlığı \'o ceracfı dctfl, hakka ,.c insanlığa . , 

H;rH do· ırmuştur. Dunu yalnız, saygı ıı;Otıteren bir mlllet4. Bu-
a atım u.cmlc~'ctlcrdo hafüla, nunla beraber, blıdm haklanmıza 

~iın"\\ crl rle temas edip lntib:ı- lla hUnnM gösterilmesini isteriz. 
tını yazan Türkl,.rlo ya7Jlarm - Ut~ bir sayl{lıabk gösterenler, 

:ı.n de ll, A' nıpıı gnzckkrimll'l.i ka"'datrnda on Mıkla milyon lok 
.. !'<;. 

l; Ya n ve Türle ini ıt:',bı hak- 1'i.trk mlllctlnln yekpare göjtsUnU 
"da b ı1an sayısız lıitnpl:ırcl:ın glirC'Ceklt>rinde emin olabilirler. 

" nntı 1) ::ız. Ve lm lınllcr, gurur 
• 'fti:uı.rla r.öb.~Umlizii lm.bart1 -
", 'il'\ iri~ oruz. 
~llra! ı d<ı mnlınl·k:ıktır ki, nlus
Pı biribirlerhıe hııışı dnycıı...ı;ıır.-

l'ı d\''!ı 'c Sl'\·~ı ! i-sı i,mıııcrden 
l!rı • 

Biz Türkler sullı çağlarında, 

Us'u an kovamyız, ı 

Hıırbln kanlı dağlarrndıı, 

Yırtıcı av doğanıyııl .. 

... il .. l,A.EDRI 

~:ız. nu münn&elıetlerde gc-r-
l'i hl! s n d,. 1-albJn <le foı;irl vnr- Be• ya•ındaki miralay 
dır ..,. 1 t ' . ~ ~ k · ~· a ın <'n ı.,Uhlm rohl. oynıyıı.n 

11'""< t 'c- otoritedir. Sevgi ve Dünyanın en genç miralayı kim. 

1 
l.,ı bu iki mühim unsurla ba.§- dir ve kaç yaşındadır. Bilir misi. 
r, 7r.ı~ • lann telkin r.dcccği ey niz? Hakikaten merak edilecek 

~~~k merhamettir. l\lcrhamcfsc bir meseledir. Çünkü miralay de
• hlr 'aldt tuI.ifir 'c lıeyC<'.an u- nlnce hatıra en genç kırk _ kırk 

~•ıııtırnıa.z. lerh:ımetin, hlsstn \"C beş Yatlarında bhi gelir. 1',akat 
'bin (ltJ 'C'rimli illının kaynağı hayır, dlinyanın en genç mim.layı 

k tıd r: llavnmlık ve takdir l Fa .. bu kadar yaıh değildir, 
ııt rlll!lağıı. ve knlhr. hl'1 mctml • DUnyanın en genç miralayı bu. 

11 se cr itİ!ı havMJılık gösteril- gün henüz 009 yaşındadır. Evet 
~ Z.. Bc.ivle bir zaaf lıiçbir fft.nlde yalnız beg yqında .. Bu küçük mi-
~dnr. llükllm Is(• bir lnymctln 1-

1 

ralay Fas Sultanı S. M. :MchıhGain 
lr. oğlv. Varillı P1W1o9 S • .A. MUlay'ul 
Fithaldka, foprak gcnfstlği ve Hasan'dır. 

1 ftr\ı ~okluğu b·r mlllct için ö· Küçük miralay yalnız rUtbe al. 
11"nıO '.le~lrl'dendir. Fakat fertler- makJn kalmış dcğflclir, Hnttiı ku. 
d" olclu6'11 ~ibl, ulusların da a.<;ıl manda ettiği (tabii nazari olarak) 
""""et k ynar... unl:ırihr: KıınıJt.. alayı teftiş dahi etmiştir. Bundan 
~t:'r ,.e UlkU .•• Bir tılkU aı"casında bir milddet evvel yapılmıg olan 
~n in nın değeri, lcafası her bir merasimde çocuk miralay ıni
~~ i3lo b "• l:.ıı.rakterslz, kRp • ralay rlitbeli bir askeri üniforma 
.""l bir crlıtı içinde, yuvarlanan giymiş ve yine boyu kadar bit do 
~"re ,.o yllzlerc.e insanın kıy• 1 kılınç takmışlı. 

t>ev1et Oenizyolları işletme 
um~m müdürlüğü ilAnları 

~8 rıisandan 5 mayısa kadar muhtelif hatlara 
~~ll;acal \Ya.nurların isimleri. kalla~ gün ve saat

leri ve kaikacakları rıhtımlar 
't\ıtı\nE,.'l\ilZ HAT'llNA. _ - Salı 12 de •Karadeniz), ped,.mbe 12 

l{"n \nuı \ R!\TT NA 

l . 
<>7. HA TIJ'l.A 

\\"\ 
ı\l.ı{K llATTlN' 

l<lttsı 
tıtAT llAITIN l 

I~ 
lln ARALIK POSTASI 

~ ~ nıı," ııotitnsı 

de (Güneysu> ve pazar 16 da CErzu. 
rum), Galata nhtrmmdan. 
Sntı l8 de (Çanakkale), cumartesi 18 
de (Anafarta). Slrkec!. rıhtı.mdan. 

Pazartesi, salı 9.M de, çarvamba, 
pef§embe, cuma 'I da (Sus), cumar. 
teai H te llılaraku) ve paaar D.50 de 
<Sus) peroembc gUnU Tophane rıhtı
mında.n diğer günler Galata nhbmın. 
dnn. 
Pazartesi 8.115 te (Trakl, çaı;amba, 
cuma 8.1 Ole (lılarakaz). Galat!! nh
tımmdılD. Ayrıca Ç&l'famba 20 do 
(.Anafarta), cumarteai 20 de (Çanak. 

kale). Tophane rıhtunmdan. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar), Topba. 
ne nhtımından. 
Pa ·• 9 da. (Antalya), Tophane rıhr
tımıuclan. 

c, ·ııamt:ı. lb tc (Bursa), c:ıımart'Csl 15 

t"'""aadet) Sirkeci rıhtımından. 

Pazar ll dt" (İzmir). Galata rıhtı. 

mındıı.n. 

,.. Pcrı~mıbc 13 Le (Kndeıı), Galata rıh. 
tımm1an. 

.PeJ'§ambe D da (l\ılerlin), Toph&De 
rıhtrmından. 

r. r. hn' ·, ·1 ~.er turl..ı u ... H•ül&L aaağıda teleto.rı.-nu. 

Q~'tA ŞVRE, ACENTELIGI 

~li:tcı Ş BE ACE""i'l'EL1G1 

Alıj."-.'-ı:. ·( 

- Galabl rıbmılr, Limanlar u.. 
mum ı:r.UdUrlUgil binaaı al. 
tında t2362 

Galata rıhtımı, mmtaka ıı. 

mıın ttlıllğl btnaır altında t0188 

Sirkeci, yolcu ll&l~nu 22HO 
(8292) 

1t A B E R - Akşam postası 

Çörçi.lin 
nutku 

Hit erin harbi 
kazanması . . 

ıç n 
Va adayı fethetmesi 
yahut Amerika ile 

deniz yolunu 
kesmesi IAz1mdrr 
Harbın ispanya
ya, Fasa, Türkı
ye ve Rusyaya 
genişıemes~ 

mümkündür 
Londra, 21 (A.A.) - Röyter 

ajansı, İngiliz Başvekili Çörçi -
·~ bu akşam saat 21 de radyo i
le söylediği nutkun aşağıdaki 
hulA.sasını vermektedir: 

''Yunanlılar, maruz bulunduk. 
lan ölüm tehlikesi lmrvısında, 
kendilerine yardım etmekliğimiz 
için bize döndUler. Ve b;z de on
lara yardım ctmeıneıdik edemez 
dik. Bunun için kanunlar vardıı:-. 
Bu kaııunlan ihHU etmek, İngi
liz İmparatorluğunun eercfi için 
felfiketli olurdu. O §ercf, olmak. 
~ızın harbi kazanmak funidımiz 
de olamaz ve harbi kazarunağa 
da layık olamayız. Askeri mağ. 
llıbiyetler ve hatalar tamir edi
lebilir. Hnrp talilnin cilveleri var 
dır, mütehavvildir. Fal.at ayıp 
bir hareket, bugün biitün dün -
yada mazhar olduğumuz riayet 
ve hliımetten bizi mahrum bıra
kır ve hayati kuV\·etlerimizl kı
rar. 

Yunanistan komşularının, bi • 
zinı müdahalemizle, Yunanistan
la beraber mukavemete ikna e -
dilebilecckleri hususunda ciddi 
bir limit vardı. Yugoslav fıi.ciası 
şu olmuştur ki, ıbu cesur mille -
tin başında nazi arzusuna bo • 
yun eğerek reziUlne bir masuni
yetin satın alacağını ümit eden 
bir hükfunet vardı. 
Şimdi. Akdt>niz mmtakasmda 

harbin, denizde, çölde ve bilhas -
sa havada anudanc, mUtenevvi 
ve şumUllü olacağını beklememiz 
lazımdır. 

Şimdi, Balkan devletlerini çiğ. 
nemek ve kendileri ile Yunan ve 
Yugoslav milletleri bir kr.n ve 
kin nehri akıtmak suretile Al • 
manlarm hata yapıp yapmadık
larını göreceğiz. Almnnlarm, eL 
terinde bulunan kuvvetlor ve oos 
leme vasıtalarile Mısırı istilaya 
teşebbüs etmekle hata işleyip '.ş 
lemediklC'rini g-öre~iz. 

l" eni tehlikeler 
Şurası muhakkaktır ki, Ak -

denizde bizim i('in Mısırı tehdit 
eden tehlikelerden bışka yeni 
tehlikeler b""c; Ö"' erebilir Harbin 
tspanyaya ve F,1sa. Türkiyeye 
ve Rıısyaya geni"'lemesi mümkün 
dür. Almanların Ukranya hubu. 
bat anbarmı veya Kafkac-yn pet· 
rol kuyularını ele geçirmeleri de 
mUmkündUr. Fakat bir sey mu. 
hakkaktır: Hitler ne şarkta. ne 
orta şarkta ne de uznk fiarkta 
müntakim adaletten yaknsmı sı· 
yrramıyacaktır. 

Bu harbi kazanmak için, HiL 
!erin. ya istila ile bu adayı fet
hetmesi veyahut bizi Amerika 
Birleşik devletlerine bağlayan 
hayati deniz yollarını kesmesi 
lazımdır. Havotta kalmamız icin 
İngiltere meydan muharebesini 
nasıl kati olarak kazanchysak 
Atlantik meydan muharebesini 
de p derece kati Qlnrak kazanma 
mız lazımdır. 

Amerikan filosu w• deniz tay
yareleri. garp yanm küresinde 
karakol gezmek E1l'lrini aldıkları 
için. lncilizler, himaye kuvvet -
!erini çok daha büyük bir nisbet 
dahilinde lngiltereye daha yakın 
deniz yollan Uzerinde tahşit e -
decek ve çok daha bUyUk mik -
tarda Alman denizaltısı tahrip 
eyliyecek vaziyette bulunacak • 
lardır. Atlantik muharebesi uzun 
ve çetin olacakta. Ve ooticesi 
henilz hiçbir suretle taayyiln et.. 
memiştir. Fc.knt şundan kati su 
rette eminim ki, bu muharebe 
§imdi daha tehlikeli fakat avnı 
zamanda daha mUsait bir safha.
ya girmiş bulurunaktadır. 

l ngiliz ,.e A merfkan azmi kar 
ş1smda ihtivath ve !basiretli biç 
bir kimse, Hitlerin ve M.uaolini-

• nin nib,.11 ~lü.biyetindeo. siiDll.o . 
' 

edr:ı:'iı'"ı.ere Okyanusta itiraz gö-1 Boyu 11, 70 oimli ,/ 
tUrmezbir Mkimiyet~sahip bu. 8,..e'7IJ1,.Jy~'r~ ~ı-r~ 
Junuror ve yakında havalarda JI. · ~ llJI Y 'JI ~ .. 
da kati UstUnlUğü elde edecek _ 

~~ğ~~g~lı=arıbn~:ı~n!~lyf~~~ R E i s i c u M H u R v E R G 
:~;~?~i~~~:~~:::r~ B i R l E K A E S E R i 

' 

"Nisbet ölçüsilnü kaybederi>k 
cesaretimizi krrmıvalırn ve tela
şa düşmiyelim. Bugün olup bi _ 
tenlerin hi~biri ~en sene İnail. 
terenin gecirdiği tehlikelerle 'in_ 
v . ' ilemez. Şarkta olup riten· 
]erin hiçbiri garpta olanlarla 
mukayese •.xiİ 1f'mez.. 

l.rındrn, 21 ( A.A.) - Çörçilin 
nutkunun, Ortnşark harbi hak -
kındaki kısmının Röyter tarafın
dan verilen metni şı. dur: 

Libyada ltalyan k!itlelerinln 
kuvayı külliyesine hiicum ed<m 
kuvvetler, çok kfü;üktii. Zafer _ 
lerinin hiç birisinde general V;ı. 
vel. bir def ada iki fırkadan vani 
:t.aktiben 30.000 ki§ide'l fazla· ail
keri çö de idame edememiş vP. 
yahut hrrrekte gedrememi<>tir . 
Bingaziye vardığımız ve Musoli 
niııin !eiyonlanndan geri kalan 
bıkiyc Trablusa giden to7'u yol
da kaçtığı zaman, iblze icabet et
memezlik ede:niyereğimiz bir 
hitapta bulunulmuştur . 
Hemen bütün Yunan kıtaları 1 • 
talyanları mağlup cder:tcn. mu 
azzarn Alman askeri makin<>e 
birdenbire Yunatıistan hududu • 
na atıldı ve Yunanlılar. marıız 
bulunduktan ölilm kaM'ı.sında, 
yardım icin bi?..e döndUler. l<:av. 
naklnrımız ne kadar dağm1k o -
lursn olsun, Yunanlılar:ı hayır 
cevabı veremezdik. Harnten ev . 
vel verilen resmi garanti ile, ln. 
gilterc, Yunanlılara yardnnmı 
vaadotmişti. Yune.nlılur, kom~u
lfırındıın hiç birisi kendileri!<> iş 
birli~i yapmasalar ve biz de krn 
dilerini mukadderatlarına ter • 
ketsek dahi, kendi ana.vatanları 
için c;arpışacaklnrrnı bildird"ll'r. 
Diz, Yunanlılan mukadderatla • 
rına terkedcmezdik. Bu gibi ha
reketlere karşı bir kanun vardır. 
Bukanunu ihlal etmek 1ngiliz 
İmparatorluğunun şerefi için fe. 
lô.'ketli olurdu. O şeıef olmaksı -
zm harbi kazanmak Umidimiz de 
olmaz ve harbi ka?.anmağa da rn 
yık olama.ıdık . .AAkerl mae-lubi • 
yctter ve hatalar tl?ı'rıir f'dilebi -
lir. Harp taliinin cilveleri vardır. 
Fakat ayıp bir hareket, bugün 
bütün dünyada mazhar olduğu -
muz riayet ve hürmetten bizi 
malınım bırakır ve hayati kuv
vetlerimizi kırar. 

ton sene içinde elimizden ge. 
leni yaptık ve Amerika Birleşik 
devletleri hn.lkrnın hissiyatını 
vüksek bir derecede kmmndık. 
Uzun tarihimizin hiç bir de\'ı in. 
de, hiçbir zaman, Atlantlkin ö -
bür kıyısında bizim için bu de -
rece hayranlık ve bu derece htir. 
met hisscdilmemi~tir. Bütün 
ruhu ile gergin bir tarzda çalış • 
ma halinde bulunan bu büyiik 
cumhuriyette. Amerik-an menfa. 
atlerinin ve emniyetlerinin, Hıt. 
lerin ve menfur zümr~nin ve 
hatta bundan daha menfur aki
delerinin yokedilmesine bağlı ol. 
duğu hakkında bir çok sağlam 
ve kuvvetli deliller ilerl silrmek 
mümkündür. 

Amerikadan bahsederken c:ti· j Vergas kendisine b• grup ynp. 
mali Ameıikanın bruılı başına mış ve J:>ir seçim evvel d tek· 
bir kuvvet teşkil ettiğini zanne. liyerek me\'ki iktidara · <. rd;ğı 

denler aldanıyorlar. Şimali Ame- 1 Lui Percria dö S~'yı , i• mieo 
rika büyük medeniyet ve sanayi ve ordunun da ~adım· ... cv
memlcketidir. Fnkat şimali A· ki iktidarı eline alını ·tı. E.ı fiC" 
merika ve Kanada fabrikaları_ kilde birdenbire iş baı::ına ı;clen 
nm tam sür'atle calışmalan ve Vergas 1851 teş.kil"t: esns.y si. 
azami randımanı vermeleri için ni de cebine so1unı.kta bir mah· 
cenubi Amerıkanın ham madde- zur görmemişti. 
lerine kat'i surette ihtiyaç var· YENi TEŞK1LA'rı ESASİYE 
dır. 1935 senesinde Vcrgas tekrnr 

Bu münasebetle cenubi Ame. scçildiğı Z.l'1lan lıir ~cnilik yap· 
rika dlinya üzerinde bilhassa mağu karar vermirıti. 
b-:iyle mühim günlerde çok bü- Fakat bu y<:niligin ne olduğu 
yük ve ehemmiyetli bir manzara o zaman bilinınrdi, • ' ı. :ıyct 9 
arzeder. İşte bu sebepledir ki te.51'inisani 1939 trırıhin? b tün 
Bırlcnk Amerika devletleri hu· nazırları basvel • J ·t sarayına 
dutları dahilinde murnffak ola. davet etti, lıepr ., 10 ra dagrt. 
mıyacnklnrını anlayan Alman n.- tı, sonra kend· ı de kororasmı 
jaııları da cenubi Amı..rika ve bir kaç nefes {'' ~ıi ten sonra na· 
l\Iekrikada faaliyette bulun "' zırlnra bu kcr b·:Kr t..·nıc> <1akti. 
lar .. Bilhassa Meksika Panama Jo ile yazı1rnış kağıtl:ı.rdnn dağıt
kanahncı. yakmhğ-ı dolayuıiyle 1 tı ve ~u i.7..ahatı verdı: · 
Alman glzli ajanlarının faaliyet - l.cıte ~f reliler, yenl t~l ııatı 
merkc.zidir. esasiye kanunumuz. 

Cenubi Amerikanın en bUyUk Hemen trksi gül" V• T'aS u. 
mc-mlekcti muhakkak ki BreziL mumi bir mer~ .. ir.-.lc Fıez.' lyayı 

yadır. Bizde daha ziyade kahve- temsil eden yirı i k · ıcük r;ruJ1 
sinin şöhreti!.n tanınmış olan bayr.ığmı yal::tırd '~ b •. < ı ile e 
BreZ'I:, :ınm Başında relsicum- Brezi:yrımn t.ı..ı: ;ini te. i \-C 

bur Vcrgas gibi dirf\yetli bira. tc..min etmiş oldu. 
dam vardır. Reisicumhur Ver- Getulio Vergas kı...ınrım 1nü
gas Porte Alegre devletinin ku- kcmın~l tabanca kullar .... !.llilill 

ruluşunun ikinci yUz yılı mUna_ öğretmişti. 'Maam::ıfih sırası 

scbctiyle söylemiş olduğu bir gelince kıdun bu bll0 ilerfnden 
nutukta Brezilyanın renu">i A • istifd.. etme'{ttn hıç de geri 
meriknda başlı ba~ına bir rol kalmadılar. 

oynayacak vaziyette olduğundan 1939 senesinde Brezilyada çı. 
ve Birl~ik Ame1ika ile münase. kan isyan sırasında başvcl.f'et 
betlerinin gayet yakın ve samimi sarayının f'trafı ıhtilftlciler taı'a
bulunması icabttiğinden hasa- fından kuşatıldı. Vcrgas'ın kız. 
.retli bir lisanla. bahsetmi~ir. ları odalaımm camlnr •a yata.k. 

Reisicumhur Vergas yalnu ce. lanw koydular ve bu yatakları 
nubi Amerıka ile şimali Amefr siper ederc·k ihtilalcilerle çarpı§
kanın ya:kmlaşmasma taraftar tılar. 

değil, aynı zamanda cenubi A: Brezilyad., bu,.,·· l de pek çok 
mcrika devletlerinin birle§mcsi· Japon vardır. Biraz da ırk pren
ne de taraftardır. siplcrine sadık olan rc~icumhur 

Reisicumhur Vergas, Ameri. Vergas temizlenmt>Si bııaz milş. 
kan Kov'boylannın Brezilyadaki kül olan bu san: ırl.m ietiHi.sına 
nushalan olan Goşoların mem- mani olmak için bir müddet dil· 
leketinde dünyaya gelmiştir. şünmliş ve nıl.ı.ayet u..ki kafasın-

Reisicumhur Vcrgas'ın baa;bsı dan ~ kanun projesi cıkmrctır.: 
general dn bu mUnasebetle Ver. ''Bundan böyle boyu en az 
gasta nskeri tahsil yapmı" fakat 1,70 olmayan mtıha.cirler B."eZil. 
sonra askerlikten hoşlanmadığı • yach yerlcşcrnezler.,, 
için sivil hayata ablmış ve hu. Bu basit kanun san tehlikeyi 
kuk fakiiltesine girerek avukat kökUnden silip attı. 
çıkmıştı. GetulloVergas Birleşik Ameri-

Birdenbire dyaset hayatına a. ka eumhu reisi Rı.ızveıte duy· 
tılan ve daha ilk hamlesinde mu- duğu hayrnnlığı • ~InmamC!ktn
vaffakıyet gö2eeren doktor Ge· dır. Vergas kendi tr.rafından 
tulio Vergas ilk hareket olarak Brezilya ·~ cenubi Amerikanın 
Lui Pereria'nın tarafını tutmuş Ruzvelti olmağı arzu etmekte· 
ve Lui Pereria dö ~uza ba.<JVekil dir. Verga;.,'n d:ı arzt:Su bir 
olunca kendi~ini maliye nazırı B.en TrÖ'~t'e "malik o!mak yani 

1 

yapmıetı. kafalı bir erhanı harbiyeye 
1930 seçimi geldiği zoman malik buiunmaktır. 

1''nkat, bann lnanmı~ çllnkü bu 
nu biliyorum, Amerika Birleşik 
d!'vletlerlnln hareketini, mcnfal\t 
hesaplan değll fnkat manevi his
siyat ve insanlıır ve milletlerin ı 
kalbini harekete getiren, ve biz· =============-= Fakat bu al'zusuna rağmen 
zat in.sanlık baya!mm am::ıcmdan nUz vakitken, Yunnnlıl:ırın yanma imkansızlık i~inde bugUn rc1sl· 
fışkrran parlak azını şhnşeği tayin srralnnacaklan hususunda çok ha- cumhur Vcrgas Amerikan se-
edccektir. kiki bir Umit vardı. Bir gün gele- firine şu SÖ7~eri ... yle ı•;ştir: 

Bi:r.e gelince, bittabi. kudrotlmi- cck ve bunun tahakkuk sahasına - Artık bu l·::.d~ "ı Hıti.. Bana 
zln )'ettiği derecede Y{\nan~ıların pek ziyade yaklaştığı öğı·enilccek· biç değilse bir kol tröetn 18.7.mı, 
rnUrac:ıatına cevı:.p vennekte mU- tir. 
kell~ftik. Meselc>yi Avustrıılyıt ~~ Yürüyeceğimiz cetin volu bır da- kafa mescıe;ine. 5~Hnce, benim 
Yenı Zela~daya .. anlallık ":e bu ıkı l•ika terkcderek, İtalyan ordusu. kafam lıeps·ne a:.fı •. 
~e~leketi~ hu.k~etlen. teııe~· nu. Yunanlılara karşı şanlı zafe. I Brezilyanın muazzam menba
bbUsUn t1ehrakhkelednnı dle nnzarbıi ltilm- rinde kazandığı !';anlı eklillerden lnrı, mncldi ve manc-v1 zenginlik· 

ara a 8 uygu annm z d 1 b ·k ed 1 1 a·1 t 1 1 · · · · h .. l: • · duygularmıda müşabih olduğunu .? ~\·~. te rı · en ~a van ı ~ a- erı B•t 1e~ık Amerıkr u. ·t•mch 
bize sövledilcr. Bu suretle Nil or- toru11.n1 ~eyanname ınden bahse~ ni Breı.ilraya baı,l. ~n ve Ruz. 
dusunu~ seyyar kısmının mUbinı mek ısterım. ~11• muhakkak ~1 velt'in kıt'a mi: dafaasını ha. 
bl·r parçası taahhu"'dümu··zu·· tutmnk maskaralık ve zıllet c;ahac:mda bır 1 .. d w• 1 d.. · k d 1 1. · d zır nrkcn guven ıgı ı.u1rur ar 
üzere ~ummistana gönderildi. un\ a re oru ur. u o ını enen 

ö . . h 1 ld ki Italyayı Hitlerin imparatorluğuna arasındr.dır. 

ıd ylbe 1hır vazıy~t uı 0

1 
eu 

1 
.. ,

11
• ve kendi poc;ttmu kurtarmak için . ANAH'rAr~ VAZİYETt:IDE 

c e u unan ve ışe en e v r ., t('; b" b" d l h ı · k b 
tümenler Yeni Zelandadan ve A- a 1 ır. e\ et a .::e 50 an u so. I..ond Vilinıton tıırı:ı.fınc'l n ri· 
vwstralyadan geliyordu ve bu teh- pa ycmış çakal, A man kap!amnın yayet edilmekte olan bir lnt;iliz 
ilkeli teşebblise iştirak eden kıta- yanında: yalnız açlıktan u\umu. ticaret heyeti Rio dö Jane)'To'da 
lnnn ancak yarısı Anavatana ait- vor - kı, punu anladık- fakat 
ti, Alman propagandasmın. tngi • a~nı zamanda ı~.fer . ulumaları b u l u n u Y o ı. Alman:·a 
Uz ordusundan talf'p edernlyecetrt • yu~ el~te~ek tefahur e~ıyo~. \.foh. ve ltalyada ötedenberl Breu.ya 
mizl yaptırmak için Avustralyalıla- telıf h.tdı$eler, mulıtelıf kımseler ile dostane münasebtlere sahip· 
n kullandığnnızı iddia ederek bl- iizerinde ayrı avrı intıbalar bıra- tirler. hatta ltaJynn hariciye rıa· 
zlmle Avustralyanm arasını açmak kır. zırı l{ont Ciyano'nun kansı Rio 
istediğini göıilyorum. Bu hakarete Fakat ben eminim ki, nihai hesap 
cevap vermeyi Avustralyava bıra- günü gelince bu gülünç ı.::ahtekann dö Janeyro'da bil~ .. ,c bir büsn.i.. 
ktVorum • 5mmc adaletine ve biitiin dünva. kabul göımUştür. Siyast veya 
-Yuna~i&tana göndereceğimiz kuv nm istihkarına tevdi edile.ceğınden askeri bakımdar. olsun Brezilya 

vetle.rin kendi bqlarma Alman is· emin olarak hayatta renı gayeler bugün de dünkti gib; dünya 1. 
tili dalgasını durdurmağa kafi ge- bulacak milvonlarca in ... an Jn~iliz urinde mühim bir anahtar va.zi· 
lemlyeceğlni bittabi biliyorduk· Fa imp=ıratorlu~runda ve Birle)k A-
ka.t Y~tıuım komgulannm, he- mcrikada mevcuttur. yetinde bulunmaktadır • 
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YABANCI Dil DERSLERi Güzel AnadOlumuz : ıı 

FRANSIZCAc39> Anadoluya geçmek istiyen Is
~:.:::~ .. ,,,..-, Kp~:::.BA ta·nbullulara gurdu · ir:ı.nıttyoru~ 

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

-·-
ı. 11 ııelt deja que le ~ 

clella ltebbla, .,ere d'Ono, - IDOıt 
--'nlı; or, oa •'•t pH o ı# 
ne ea Cone, comme oıa feM • 
Fruee, par le premler iehapp6 

da ~ns qnl ae troaWı pu de 
melllear moym pou ,.oaA \"Oler 
\'Ohe &rKMterle: OD C!'lt atlllalMl-

116 par ses enncmls, mah le mo
tif poar lcquel on a des emaemh. 
8 ai 90QTt'!llt fort dlfflclle de )e 

dire. 

.z. men des famllles MI laaiMent 

p.r vlellle habltade, et la tndJ. 
a. de la eaw:~ orlglneDe de lear 

lııllllle •'e.t perdae eompliıtemeat. 

-·-
ı. Onoıum babası albay del. 

la Rebbia'nm katledilerek öldliğll 
önceden maltım: Yalnız Koraik8da 
insan, Frauada olduğu gibi a1z -
den gümiif talumlamıızı çalmak 
için daha iyi bir vuıta bulamtyaıı, 
karvmrza ilk çıkan bir pranga ka· 
çağı taralmdan öldürülmez, dfuJ
manlan tarafmdan öldUrUIUr; fa. 
kat dilfmanlarm bu öldürme için 
elde bulundurduklan sebebi söyle. 
mek de elraeriya pek gUçtlir. 

2. Birçok aileler eski bir alış
kanlık yilztınden biriblrine ka?şı 
kin ve husumetle yanarlar ve kin
letiıyn eaas sebebine &it rivay~t 

tamamen kaybolmuş bulunUT. 

a. ı. hlnllle a loqMlle apparlfl"' 3. Albay della RebbJa'nm men-
. ..at Je eolamel della 8eWıla ._. sup buhmıduiu aile de birçok .•

- plwlecn; .. treıı1 fomlllell, ...a. leler ve bllhaalla Banicinl'ler ai-
• ............ , celle de. llMrldal; h~ine husumet besliyordu; bazı. 

lan 16. ncı asırda bir della Re~ 
bia'nm bil' Bani9ni kızmı tuzağa 
dfilirdUğünU n sonra aldatrlmrş 

kmn bir akraıbast tuafmdan b:
~ğmı eöylUyordu. 

• ' 4. A la wrlte, d9..tre. nırıor 
tlleat l'affalre dUfer~~ ,re. 
tmdoat qae c'ewt aae cleUa Reb

lıia .. avalt. ete trc.pee, et -
......... polpude. 

6. 'l'u U 7 a qae, ,..r me .,... 
• d'w aprwloa .,... ... erbs, 
O 7 avalt da MDlt eaı.., ._ dam _.._.. 

e. Toatefolll, eeat.e ,._.., ee 

wrtre n'en avalt pu prodwlt 
d'aatres; c'est qae le. della lteb· 
bla et les BuTlclal avalellt ete fı.. 
plement penecatiı8 par le gott

venemeat ıt'nols, et ıe. Jeaee 
gem s'lıt..t ~. lell den: 
famllles furent prldes, pendallt 

plalean palıratlom, de lem"8 
reprieeafant eaerglqaee. 

7. A la ftn da ıdecle demler, ""' 
deDa Rebbla, offlt!ler aa ıwaniee 

de Naples, 11e lrouvant dans • 

4, Hakikatte bir kJ8mı da alda
tıımq olanm bir della Rebbia ve 
baçaklNMlftm bir Barricini olduğu
nu iddia ederek işi baml>q'ka bir 
şekilde anlotı)'orlardı, 

ı. Şu kadar var ki taammüm 

etmiş '* tahlri kullanmak ister

- iki aile aramnda kan girmi§
tl. 

8. Bununla beraber ldet hillfı
na bu öldürme vakası diğerJcrinl 

doğannamJllı; çllnkli della Ret
bia ve Baniclni1er Cenem hWtfl-
• 

metl tanfmdaıı ayni suretle ~ 
yike ulramrş1 ve gençler vatanla .. 
rmdan uzaklaşmlf bulunduklann
dan iki aile Hlr4;0k nesiller boyu? -
ea kudretli mtmıel8illerden mah· 

rum kalmt§laTdı. 

7. Son IUlll' nihayetinde, Napoli 
deYleti hlzmet.Jnde subay olan bir 
della Rebbia bir kumarhanede bu· 

trlpot, eat ane querellc a~·ee ~. lunduğu bir Sll'ada askerlerle kav
mllltal.ttı8 qnl, entre aatres hajul'efol, gaya tututtu. diğer küfürler ara
l'appeWırent ehevrler eone; il mit smda kendine Korsikalı lteçi çoba
re,ee A la mala; mals, Retti eon- nı da dediler: kdıcma sanldı. fa

tre troh, il efıt mal pMlllı "MI kat Uç kişiye U'11 tek başına; l'• tem,., si un etran~er, qul Jonlt ğer ayni yerde oyun oynıyan bir 
dMls le mime Hea, n~ ee f6t «-. • yabancı "b('n de Korsikalıyım., 

'l'li: .. Je suls Clonıe aaMI!"' et diye hnğırmaaa ve mUdafa:uırna 

•'eti prlıl 11& detense. girişmese idi neUce kötüye vara.o 

(1) Korslka Urbalıı JI ta'"tlfrr
dan P1aanlara terkedilmİljtl, Cen~ 
vahlar bu tesalıuba kartr mUcR
deie l(tılar ve Keloria harbi or ... 
lara davayı kazandırdı (128')· 

Koraika Conevlıı tahakküm~ k~ 
Jayca boyun eğdi; 1553 de J'ran. 
saılar adayı za.ptettiler. fakat Ca
tea.u • Chambrisis muahedesi ile 
iadeye mecbur kaldılar. Bu. ildnci 
hlJdmlyet mlUI Uıyanlarla vakit 
v&kJt tıannldı. 1735 de Paacal Pa. 
oH tarafından idare edilen .isyan 

caktı. 

bunlardan en milhimmidlr, ı 768 
de Cenevizliler bu kalkınmala'rı 
yatll'jtırmak gailesinden bıkmış o
larak. adayı muayyen bir para kar
ıılığı olarak Franı11:zlara verdiler. 
Korsikahlar mukavemet göaterdl
len1e de muvatrak olamadılar. Bir 
kaç ay eoma Napoleon doğm°' 
bulunuyordu. 1793 de Paoli tan
fmdan kqJkırtılan Kondkalılar ken.. 
dilerini lngiltereye teslim etWer, 
fakat ı 796 da memleketleri kat't 
olarak Fransaya ilhak edildi, 

A NALiZ ve TEORi 

J. A!JSl'tdald dmlfllerde ~t 
tlrel('r yerine lüzumlu QJ&n hal'IP 
tarlfif"rf (artlcles) ko)'llllaz: 

a. En Corse 11 y a - gnmds" 
maquis sombl'E!ı'! habttea par --. 
nombreux bancllts· 

h. Je n'ai jam:ıle vu - maqwis; 
mais je puls me los imaginer. 

t'~ Je n'ai pas - stylet ni - fu

ail, mala j'ai - poinp, et iltı •uf· 

rısent a me defendre. 
d. Coloınba, je t'apporte - t".a• 

dea.ux, - beaux cadeaux que tu 

aimeraa: - dıiles, - bellea 
rohea, - objeta l l'usage d'une 
jeunc fille, et - objelA trop nom
breu:ıc pour Mre nommees. 

e, El!a reeta Jongtempe debout. 
- yeux ffxe sur - cadca.ux. 

To'rall ••llla11erl ollst llta•llal ............ 
Af'.)mı ~ UlldddoTı lÇla pabemiade mevcut ntımuneal gtbl 100.150 bin 

Jı:.rampoa yaptırılacatrndaıa taılpierlJ; I0.4.Hl c;ananba CUnU aaat 11 
ele llıua lıe:n°cllkl merkrdmlsd.: yapdac&k t.GJk puarlı&'a llllrak e&me. 
ı.t. '(im), 

TOKAT 
Tokat şehri §lmaH gark! Ana. 

doluda. Samaıından Bura il.örfe. 
zine giden beynelmilel tarihi cad
de üzerinde belli bqlı bir durak 
yeridir. Tokat &uyu adıyla anılan 
rrmak şehri iki kmma aymr. 

1 knnmdan gözden ~eçfrJldiff zaman 
1 başta buğday olmak üzere h~ 
~ bat birinci derecede yer alır. i-

kinci olarak da bakliyat gelir. Or
mancılık ba.kımmdan Tokat bilyU.k 
zenginlik arzeder. Bu şehrimlzbı 

etrafındaki dağlan' kaplayan or. Merkezin nüfusu 21 bindir, Ka

zaları ve nahiyelerJle birlikte To. 
kat viliyeti 1041:i kilometre mu. 
rabbaı genifliktedir. NUfuau 315 
bine yakındır. 

manlar şehrin güzelliğini hem de 
' .z~nginliğini teşkil eder. 

Tokat şehrine gitmek. için ter
cih olunacak en pıüiU yol §Udur: 
Samsana kadar vapurla gidilir. 

oradan Sam8wı • Sivaa trenine bi.. 
nilir ve Tokabn demiryolu iltas
yonu olan TurhaJda trenden inile 
rek otobüsle gebre gidilir. 

~ 

'l'okadm amuml ......,...__ Deniz yoluyla gidemiyecek vai.. . 
yete olanlar. Haydarpqa • .Ankara 
Sivas _ Samsun demiryolupu etr- daT ld Tobt vilayeti onnanlarile bugün elli yataklıdır. Uç mUtaha.s-
cih ederler ve yine Tuıtıalda tren memlekette birinci gelir. ara dolrtonı vardır. Bunlar dahili
den inerler. Tokat şehri Karadeııize muvazi ye, hariciy~ ve kadm hastalıkları 

Samsuna kadar haftada tıc; gUn olaİ'&k wıanaİı &Sla.mı ikincl sı- mUtalıa8Jslandır, Aynca hastaha. 
(pazar, salı ı.e pergenbe gllnleri) raamda bulunan1arm yamaçlarmda nede mllkemel rörntgen tesiaatı 
vapur vardır. kÜrulu olduğu için Karadeııizln ve bir röntgen mUtahaBB• bulun. 

Yolcu tarifesi ikinci mefti u_ tesirini almaz. maktadır • 
ma.ra sivillere 1371 kıınlş, talebe- Bu sebeple Tokatta bir orta Tokat memleket ha8tahaııesl 
lere iSe 892 kuruştur. Anadolu iklimi göze çarpar. Ya. modem bir binadır. Oç katlıdır. 

Güverte sivillere 4M karat, ta- ni kıllan sert ve soğuk, yazlan sı AB&IUIÖril, kaloriferi, çam.quiıane-
lebelere 298 kunıştur, cak ve ni8beten yağmursmıdur. leri ettıvU ve aRI mutfağı vardır. 

Samsundan Tniıala kadar tren Kttltür: Tokat vlllyetinin tul- Şimdiki halde merkez Tokat ile 

Ucreti aynca tediye olmıur. tUr vaziyeti aöylece hulisa oluna- Reşadiye kazasnvta frenci ile mil-

Geçim prtlan: Tokat İstanbula 
nisbetle ucuzdur. Meaell dört odalı 
bir ev ı 5 • 1 f' liraya kiraalnabillr· 
Beş nüfuslu bir aile ayda vaaatl 
olarak 60 lirayla geçinebilir. 

TOKATIN KAZALARI 

Tokat şehrinin beş kazam 
dır: Reşadiye, N"ıksar, Erbaa, zr 

olan Tırhal nahiyesinden bahset. 
meği daha faydalı buluyorua. 

TURHAL 

biye merkezidir • 
Tarihi bir kıymeti olan bu JdV 

çilk nahiye 1933 senesinde 
modern bir şekle sokulmağa ......-

..... 
Mauuuı ve lldlml: Kademe bilir. Halen villyette iki orta okul cadele teşldllb vıµ'dır. 

kademe yUbelen düzlllkler üzeri- lte kaza ve nahiyeler dahil olm.l.k Niksar, Repdiye, F.rbaa, kaza.. 
ne laırulmut olan Tokat şebrlnın il.zere 74 tık mektep vardır· To. larmda muvazene! umumiye, Zile 
çok gt1sel bir mamaraaı vardır. kat vilAyeti dahilindeki ilk met. kazasında da hususi idareye ait be. 
Vasat! irtifa 630 metre oldufun- tepelrin, hemen ekeeriel Cumhuri- ııer yataklı birer Ctiıılpanaer vardu-.. 
dan bu irtifadan IUJ&tıya c1o1zıı yet devrinde açılmıştır. Aynca her kua merkesinde hO-

...._ 
lanmıştır. Bilhassa. buraya bir~ ...._ 
ker fa.brikasr kurulması TurtaaJt"' ...... 
kilçlik bir aanayt ıehrine bege~ 
mişt.ir, 

• dökülen, ve kllçUk dilzlUıklenle a. Srhhl durum: 1936 senesind" kUınet doktônı ve ebe tııulunmak-

Bugün başlı bqma gtlzetıild_., 

dolu olan Turhal küçllk bir nahb'' 
merkezi olduğu halde yalnız ~ 

kadm değil cival' villyetlerin 
lkt.JBadi hayatı üzerinde mllhJli 

kıp giden ;eWeler ye bu tellle. Tokat meleket hastahaneainin ik- tadır. 
lerin meydana getirdilı yepııJkler mali bitmiş ve bu şekilde girin vi.. Ş~hlr ve beledlyeclllk: Tokatta 
şehrbı belli başlı gUaeHiğbi1 teekil llyetJmlaiıı en mübrem Bıtiyaçla. elektrik vardır· Umıı bir zamana 
eder. Tokat vllyet.lnln etrafmdald rmdan biri kargrlanmDjttr. kadar eşhas elinde kalan şehlı- e. 
dağlarm hepei afaçbktır. O ka- • Tokat memleket hastahanesi 1 lektriği belediye tarafından alm. 

bir rol oynamaktadır. ÇilnkU 

fabrika kuruluncaya kadar pandıii 
ra ehemmiyet vermiyen civar 
kı. artık pancar ekmekte 
para kazanmaktadırlar. llstanbul Levazım AmirHğinden veriı;-'1 

L harici askeri kıtaatı i lAnları -~-J 
240 ton ir.ığday ı;nu kapalı zarfla ekalltme~ konmll§tur. İhalesi H.5.941 

çarpml». gU:ıU aaat ı 1 de TraflllODIJa ukerl .eatmalma komlayonunda yapı. 
lacaktır. TahmlD ~deli 52,200 lira teminatı, 4HO I{radır. Evsaf ve prtname-
81 komJayonda görUWr. Taliplerin kanuni vealkalarlle tekllt mektuplarını 1. 
bale saatinde~ tlİ' saat enel Mıoı.ayoaa vermeleri. (2307) (8201) 

• • • 
Ueneı· ç!ttl:ıc tnlımbı edlleıı 'flatı 600 ı.uruş olan 25.000 çl!t B. tipl 

kundura pazarlık~a mün:ıkaaaya konulmıqtur. thaıesı 2.5.941 cuma gtlnU 
saat l1 de Anbraıin M.K.V. S.'Ltm alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kati to:ımınatı 17.~ liradır. Evsaf ve şar1:W.me8l 750 kurup komisyon. 
dan almıı. ıatekllkrin kanuni vealkalaril~ belll vakitte komlayona gel
melerl t232l ·- 3263) 

* • • 
liOO çift atlı 

0

nakllye waba kr.turıua paza'iıkla ~ almacaktır. ~ çltt.. 
ten af&ttt olmıwıak bu.re ayn a)'rl taliplere d1: ihale edlleblllr.Hepalnln tahm[D 
fiyatı 17,ılOO llra kAtı tf'mtnatı 662~ liradır. İhalesi 6.~.941 alı gtınU a.at ıs 
te Anı.arada K..M. \ ', ntuıalma komiay01nn:la yapllacaktır. Tallplertn belli 

vakitte ıtomlııyc>DA ı;eıJMlerl. 080-' - 8199) 

( Bu Mıtuacla ~ p. ev efYUI bulunan bir bayanla evıen. 
&et.emlz y .. INlald 11n1pom1a Mılllıte mek .istPmektedlr. (Çekiç) reımlne 
ıöaderecıeldnl mOracaat • M 

EVU:Nlllt Tmıpuml. lf AllA • 
MA, tş V&IUID:, &UM, MTDI 
pbi Uc-arl ~ .... olmQM .... 
çtwUAltlan ..... •t l ...._..) 

Evlenme teldilleri 

• Ya&: 45 . .P'aktr, kl....as 171 kalpli 
muaikişinu zevkWellm ..ıuııt bir ka
dın, kendisini geçiDdlrecek mUDener 
ve thtlyar bir bayla evlenmek arzu. 
aundıııdır. Çocutu da ola kabul eder. 
latlye:ı!erln uı:. 833) remzine mQnl.. 
caatb.ı r • 62 

• Ya,, 29: boy orta, babk e'.Jncle, 
k&ragös!U. ilk tabsUU, ayda 65 Ura 
geliri o~an bir bayan. u.rqm veya 
kumr:\I zayıf, orta boylu. usunca ytız. 
ıu S0-1d )'af arumda bir subav vexa 
maıat aubayla evlenmek tatem.lı:tedlr. 
(0.P.K. 2087) remsbae mtlruaat . U 

• YAf 81, boy 111, kilo il. kumral 
aac;b kara kaflı, kara gClsltl &Jda -.ııG 
ura kaıuıQ4;1ı, 1Cld8l obmJU blr iamda 
r~ km ye,a dul, mUlll temla 'blrU 

• Yq altml§- llealek maq sahibi 
idare ve lstıkball müemmen dul bir 
l».y iyi aile~ maztal ve aecl)'Ml te. 
mb: çocutu bulunan. f!flll&D olmıyan 
bir bayanla evleıımelı: l8temektedlr. 
Arzu eden ve hayatının mcçhQlleri bu 
lunm.-yanlann (D. Ciddi renWıı~ .mOra 
caaUan. 55 

AlJaınız: 
Aptıda rumnlan ranlı olan o

ku:yueularumzm aamlanna cet. 
mektuplan ldal'ellanemlzden •erstm .-....tan öiteye kadar .eya _., 11 
dra Nara aldırmalan rkıa olunur. 
(Etaane 35) (K. 136) (F.K. 98 aan) 
'lllmeklJ) (M.Ç. 35) (Nur) (H. Talihi 
(BUrhıuı) (8.11'. 11) (8. K. A.) 
IE.N.Çağ\ IR.F.18) (M.22) (TUIA.y 39) 
(Kundder ne tH 12) (Bulm-qt S8) 
(Jl'.4.s) (ll. 27) (27 8.R.) (H.B. 4R)• 
(Btrlllt H) '(JCmnet kim) (N. B.I 
(IUıl.C. 6) (R.S. 12) <Şwıma 81 
(K.N.; (H.H.S./89) (Z.I:. 20) (DUek) 
(Den·.z 41) (R. 27) (Klbar) (Paruız) 
(it. 12) o(R. 21) (R.K. 12) 

mrş ve 50,000 lira sarfiyle vücuda 
getirilen Hidro elektrik te8iaatı 
sayesinde bUtlln şehir nura gark 
edilmiştir. Şehir elektriğinin mun
tazam bir şekil alması şehtrde ge
ce hayatını da canlandmn~tır. 

Şehirde yollar, meydanlar mun. 
tazamdır. Belediye modern bir 
mezbaha, sebze ve meyva halleri 

vücuda getirmiştir. 
İçme suyu tesisatı 'henüz ikmal 

edilmemiştir. Maamafih Tokat el. 
varında birçok su menbalan \'ar
dır. Ve bunlarm hepsinin suyu ga
yetle li.tiftir. 

Zenglnllklert: Tokat ziraat ba. 

Umumi olarak Tokat k>LZH.ıll!l.Cı

gözden geçirdiğimiz zaman 
mektebi, mezbahası içilecek te 
ve lezzetli sulan, elektriği ve 
delerinin intlza.miyle Zile 
planda gelir. 

Sonra Zile kasabası 
<>n ya.km olan kasabadır. 

Zileden sonra Niksar kaaııı.bll1!111.._ 

da temiz suyu, elektriği. mı«=P~~

hası, muntazam yollan ve rzWlll!'I ..... 
havası ile şayanı tavsiyedir. 

Devlet Demiryoltart ve Limanla 
işletme Umum idaresi 

' Jııl•,Wamıc.en bedeli ~2900 ılra o·an ve işletmenin bir seneUk ibti 
tekal:ıW eden 120 ton miktarında cioküm lfl kapalı zarf usuıtıe eksiltmeye 
kanlmı-1•.ır. 

ll.anaile~ .• u mayıa 1941 çargamt:ıa gtınU saat 11 de Sirkecide 9. 1fle 
blnumda A.E. komısyonı. tar.ılından yapllıtcaktır. lsteklllerln aynı ~ 
at ıo a karar kanw:l veulkle 1717.5 lira teminatı ihtiva edecek olan ıca 
7.arflarmı komlayona vermeleri lAzımdır. Şartnameler paraaız olarak k 
yondaD ~ .. rD'llekterllr. 13166) 

Harp Okuluna havacı subay yetiştirilmek Ü 

sivil liseden mezun olanlann kayıt ve kabul 
tart lan " 

1 - Liae olgunluk lmUhamnr vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklan nıez\ııılyet dlplomalanndnkl kanaat notu fyt veya ~ 

bulunmak. 
3 - Olg-.ıntuk diploma tarlt.ln'4en bir seneden fazla müddet ---~ 

ouıunmak. 

• - Sattık dunımu pilotluk hır.metine mUaalt olmak. 
5 - Yqlan en }'\ikan 21 olmak. 

NOT: 
Bülbıra bava muaytne bf!yeti tarafından yapılacak muayenede 

dunimlan pUoUuk mıı:tma milaal!I görlllmlyenler l&Utrlene harp ~~,.-..

dlter sımflarma nrUmek gibi blçbi· IJlecouriyete tabi tutıaımesıar. 
.. rbe8ttlrier. Kendllerlnln arzu~arma göre mıa.meleye tabi tutuıurl&J'. 

Okul tedrlatar 1~ m&JI• 1941 de bqlıyac!ağmdan talip olaDJanD, 
duldan ukerlfk fUb!lerlne mllr.ıcaat edec~klerdir. A.akerllk §Ubeleri. 
raeaklan 8lhhl muaycıede mG.lbet oeUce alaıılar evrakları lle harp o 
~.'(2822). 



1 
C Yaz.an: 
ıısus mektebi profesörlerinden 

İsveçli Onuri iÇin yaradılmış A • • 'deng1uım , 
Nakleden ·: MlJz.aJfer Acar • 7. 

~Duydum, duyma.z olur mu• menci Stefan Ropek? •• Hepsi ala. (Dünkü nu.shadan de\'am) E~TESİ sabah büyücü gelip 
Cevaplarınız cidden takdire layık 

1 

. . . . Krestonun sıhhatini sordu. 
Diye kekeledi. ve hakik t d tık.it V • Kapıya doğru gıden hır cısının 

daıı - ~nıızı: kuş tüyü tarlar.ız .. 
fe kaldınp da ne olduğuna. l\ıt

n baı~a.clınız mı"! 
les aldr ve: 

a en e man ... ela • .. d . ~ Kulübenin kapısından içeriy~ bir 
kin d ~"" d.,,_:_ t' tulaca vucu tuma temas etmış oldugunu 

, şu :ı e..... ıuu.u. u k ka. .. 1 . göz at:ıktan sonra derin bir ne _ 
dar hissettiğinizi gösterdiğiniz kor so~ e.-sem, .. belkı de be.nim çıl~r -

kunuz e ...... ,.· i de 1• tf .. 
1 

dıgı.ma hükmedeceksmı<'.. Evet un s ..,.,,.,m u en soy er . . . . . 
-13 ~· aktım. Karanlıkta şkla.r 

\·~an bir binanın birden.bire ha. • 

misiniz? A ba b de . fila.k bır cı:;.ımdı, fakat neydı? Bunu 
t ·k ca u rece m • ben de bilmiyorum. Kimbilir bel-

- f,rtık iyileşecek, dedi. Çünki.J 
ilahl.ır onun seYebileceği bir ka -
dm b:.ıldul::ır . 

(.:!..-. ' !j_ A !-<ADAN bir sene geçti. Kre:::-- rı:-;ınııı bu \·aziyetine o kadar hay ""':,. 

.. itl·a Uçtuğunu gördüm! • 

ııı; Gö?'dUnü.z mü? Ali... De • 
dfs· , o esnada bu infililkm apan· 
rı;,ı,.'.t~ıiz:n patlama.smdan ileri gel 
~illi iddia ed . . ' l{~ emezsmız. 

0 Ylü pine a.lıklaşnuşt:r. 
- ~fen.ı:-., 
[)• !.UU-1 ••• 

1Ye kekeledi. 

fiı; ~~Ali! .• Çok fila! Pe~. iıı· 
~~~ gordüğilnüz zaman ne yap.. 

- Yere kapandnn J. 
h;- ~ere mi kapandnuz? Çoktu. 
ıı~k ... Dernek o anda birdenbire 

l{~ıı~ geleli!. 
• '1itıı. ~lu, yilzbaşm.ın b~ acı ve ze. 
·• ~k lınaıarmı anlamıyormuş gibi 

'?~ !'id.§knı bakmıyordu. 
1 il' liıhaşr birdenbire, bir şaşırt • 

t}'a ın üracaat ederek: 

ı. 

ge~ 'Bay değirmenci!.. dedi. Siz 
alı harpte askerlik ettiniz mi? 

'tvet. 
....... ~ "<le, eı-ede? Yani hangi cephe-· .. 

I' ..... A 
' - "'l V'Ustuzya ordusunda ! . 
~· ~~~ '.ranıamı •• ~ bomba gör .. 

t tnU? •• 

i: ' '1'abü •• 
ri-" ' I\ulJ~dmız mı'? 
~- ' 'Bornba. mı? 
~· ...._ levet!. 
ıı ...._ l'abu .. 

t• ......._ Taın .. -ı 
~· ~ ..... 

~ş) Utbaşı, sonra şeyt.anf bir gil. 
e gtilerek: ,0 

•C b~ :Pek ala, değirmenci bay 
'· ~ı~n 'Ronek ! .. dedi Tarlada yat 
1.6 Pa t sır da. birdenbire kar§mız,,, 
n'I ~ \ııfiıakr görünce bunun bir 

111 ~llı.l'ııba.qan ol1uğunu derhal anla • 
~ lllt? 

ı. ....... ... 

1• \> lC!beu. 

11 ......, ilıl:ı!UJı t~krar homurdandı : 
~ 'l'atnam! •. 

rıt h-ıı ~t'a Yine başını köylüye doğ
t.11 ~~il: gtebzi bir tavırla. uzatarak 

iı ....... 
a· Siı, d!eıt ahi, bay ~tefan Ropek !. 
ci "~et ll'ıelt akşamdan.beri tarlada 

......, ıı.. huYunıyordunuz? 
"'-fendlın., 

ıe ' ~ ••• 
<ı.ıı b· !ini, akşamdanberi tarla • 

,.1 -..... ~ l'ere kmuldanıadmız?. 
~ ı~ ti anz., sancılar içinde kıvra 
.l• ~ l!tu ~ ....._ t Yordum. •. 
e \l a ? •. Pek alıi, bu aralık h.iq 

, ~t~n: oldu mu? 
\>liıtı asıl? .. 
'- ~ ~I haykırdı: 
~)~ aaıı olacak be adam? Bas. 
t~ llıt '11Y1ıklaınak ! .. İnsan uyu • 

' lı? liiç uyumadınız mı? 
1 ~ht Yku nerede efendim? San· 

"ıtt? de UYıJyabilmeme İmkan mı .. 
:ı.. ~)o~ll?nanı! •• Biz de bunu so -

il' ~· l>ek ala... Şimdi size son 
1e Soracağım. Bay değir • 
ıY 

111 ~l:>a k ~ ~~ı ~a alabalığı y <!.rarak To~ 
~l rayından Ayasofyaya doğ· 

/ "-'i~t'keıı, asiler: ' 
\r ~tn adalet... . 

e \·~ Olsun valde sultan .. 
~ille ar _?lsun kaptan paşaniız .. 
~ııhagnşryorlar ve sa.rayın ö

~S Uı~aşıyorlardı. 
. ~, ~ıs at üstünde, saray a-

r ~ı~ ~ktakip ediyordu. Recebin 
~ ~~ ~ ~daşlanndan mürekkep 

~·ıq~· kışiJik bir kafile araba:nrn 

~~t ~;ınıştı._ 
kıı lıyot Utrıe kume. 5emt semt 

111 
~ ra.cı~ ··• \'e saray ara.bası Aya. 

vı ~i ~lltt~ g~erek, Recebin Topka· 
~ r ili~ cıvanndaki evine doğru 

u. 
ıY ~~l): 
~" ~A. }) REts KARISININ 

,~ S~ACINI AÇINCA.. 'iki katli, yeni boyanmıs 

an mı orktunuz?.. ki d bir t b" h 1 ı B _ . . e şey an. ır aya et.. en 
Koylü kıyafetlı adam. gayet cid- b 1 w k k d h" - Bu kadın nerede? 

di b" -· 1 b lladr . ' u var ıgı ço . ya mım a 1~set - . .. 

tonu hemen unutmu~ . gibiy - ret .:tmi~ti ki. mütecavizi bıraktı: , .. 
diın ki. Singapurda Rafl otelinde ,.e karısına döndü. Tam bu :-ırada r 
birisi ('muzunma \·urdu .. Döndüm . . kapım'1 yanında bulunuyorlardı. · · • ır yw: e aşmt sa · miştim. Fakat bu etten ve kemik- Oıye sordum. ~yle cevap. \·er -

- Hayır!.. ten l b" ah' Ok d ~·ıd· · - di. o idi: · Bir %hpa üzerinde ağırca bir va- ~ 
- Hayır mı? O halde tuhaf · "'apı mış ır ~ : 1 

• - egı 1' • • H h · b. d 
··· Yanımdan c;eçtı gıttı, yalmzca ~ er angı ır yer e. ~imdi 

Hem pek tuhaf! Şu halde neden gei;tiğı yollarda güzel 11ir koku bı- bunan ehemmiyeti yok.. ;ıahlar 
Merbııba, yahu, diye bağırdI. .w vardı. Krestonun hayretinden ·~ 

Seni b<ina Allah mı gönderdi. Be- i:-:.tifarie eden kadm bu vazoyu aJ ... . 
nim ör aradığım adam 5endin, dığı .ı:: ibi Krestonun kafasına in ~ 
"ana verilecek mühim bir vazife <lirdi. ,·azo parı;aalndı. d~tum 
Yar. Unümi.it,deki hafta evleniyo. · bay~m bir halde oraya yıkıldı ve _i.,· 
rum, :-:ım benim ha~·atımda büyük ~arh~ı.:- mütecaviz kargaşalıktan 

bu derece korktunuz. Yakalan. raktı .. ,·anşl ormanlar bi...,.,..k ko- onun ı;evebileceği serl:>e5t bir ka_ 
maktan mı? " ''.>N 

Köylü yine ciddiyetle baıımı sal kul~rla doludur. Fakat bu kokula- dm aradrlar ve bu kadını buldu -

Jadı: 

- Hayır! .. 
- Ya? Aca.ip!·. Demek · böyle 

bir şeyden de korkmadınız, Ste ... 
fan Ropek, .. Şu haklc·neden• kork 
tunuz? .. 

Köylü birdenbire, oturduğu is • 
kemlenin üzerinde titredi. 

Tekrar yüzünde Jıeliren müthiş 
bir korkuyla et.rafına · bakınarak 
kupkuru ve titreyen eliyle biribi
ri peşine ha~ <;tkardı:. 

nn hepsi ınsanın başını ağırtır .. 
anca.K bu koku, bir hayaletin bı _ 
raktığı bu koku inc:.ana:hafiflik ve 
nyorcıu. 

Derhal bir kibrit çakıp lambayı 
yaktım.. Kreston sırtüstü hare -
kets!z yatıyordu, gözleri kapalıy
dı. Derhal etrafıma bir göz attım 
ve o zaman $andık üzerinde duran 
fotoğrafın tersine kapatılmış oldu
ğunu gördüm. Bu resim annesine 
aitti. Her zaman sandığın üzerin 
de fa:<atdik olarak dururdu. Dudakla:rı: oynuyordu. 

Ayakta: köylünün bu g-arip hali- Kreston gözlerini açtı. dudakla. 
ne derin bir hayretle bakmaktan rı oynadı: . 
kendini aJamıyan yüz.başı bağır -1 ·- Ne oldu? 
dı: Diye mmldandı. 

- Bay Stefa.n Ropek!.. Ne bu- - Hiç, yerli kadınlar şarkı söy-
.ra.sı .kili.sedir, ne de biz -papasla.. lüyorlardı. 
.n:z! •• Sofuluk duaJarmızdan vıu: .. - Fakat benim kulübeme kim 
geçiniz dş cevap veriniz? Neden· girdi? 
bu derece korkmuş görünmeye 
lüzum gördünüz?. 

Köylü yüzbaşıya doğnı ellerini 
kaldırdı. Boğuk, ürkek bir sesle: 

- Onu söyliyeceğim.. diye ke· 
keledi. 

- Pek iliLSöylesenize.? .• 
Köylü '"YÜZÜJlU gözünü'~pl'ip r-tıir 

ürkeklikle oyna.tarak: 

- Ben, dedi. Evvela ağrılardan 
gözüme hayatıer görünüyor zan • 

nettim. Fakat sönra... Bir on on 
beş dakika geçtikten sonra in!i • 
lak olduğunu görünce bftsbUtiln 
korktum! .. 
Yüzbaşı hayretle köylünün yü • 

züne bakmaktan kendini alamıyor 
du- Birdenbire: 

- Hayaller mi gördünüz'? .. 
Dedi. 

- Öyle zannettim. 
- Ne görmüştU.nUz? .. 

- Sa.ncıla:rmı biraz hafiflediği 

için arkası üstü dönm.Uş, biraz din 
lenmeye çalışıyordum. Fakat tek_ 
:rar sancılann başlamaması için de 
hiç kıpmianmadan duruyordum ... 

Tam o esnada.. Karanlıkta .. ha.. 
vadan gayet büyük, siyah kanatlı 
bir kuşun... Evet gayet büyük bir 
ktı.'?Ull benden yüz metre kadar 
ileride yere kondıığunu gördU.m!.. 

- Gayet büyük bir kuş mu? 
- Evet! BUyUk .. , Gayet büyük, . 

Simsiyah kanatlan 8 _ 10 metre 
büyüklüğünde .•. 

- Tuhaf!.. 
(Devamı var) 

- Hiç kimse, ben kapıyı zin _ 
cirle sarmış ve kilitle kap~ınıştım. 
Anahtar yanımdaydı. Kimsenin 
girmesine imkan yoktur. 

Birkaç saniye sustu, sonra tek. 
rar bnuştu: 

- Birisi. yahut da bir şey içeri· 
·ye girdi ve bana bir şeyler söyle
di. 

- Ne söyledi? 
- Bana hayattan, yaşamaktar 

bahsetti. 
- Hayattan bahsetmek güzel 

şey .. Hayat çok tatlı .. 
Tam bu sırada sandık üzerinde 

fotoğraf nazarı dikkatine çarptı 
Resnıi başaşağı görünce hayret et
ti. Uzun uzun resme baktı. Fakat 
bir ~ey söylemedi. Bir sual sor -
maıdı. Ben de merakalnmıştım . 
Fotoğrafı Krestonun çevirmemiş 

olduğuna dair içimde bir his var -
dı. Fakat o değilse, bunu kim ya
pabilirdi? Benim büyük bir dik -
katle kilitlemiş olduğum kulübe -
nin kapısmı benden başka kim 
aça.bilirdi? 

Derhal nazarlanmız küçük pen
cereye gitti. Fakat bu delik o ka· 
dar dardı ki. küçücük bir çocuk 
bile buradan iç~riye giremezdi. 
Bir ar. için sustuk' ve yine Kreston 
bu sükutu bomu; 

- Evet, dedi .. artık iyileşece -
ğim, bunu hissediyorum .. 'Beni te
davi etmiş olduğun 1çin bilsen 
sana ne kadar minnettarım Ka -
ramut ... 

lar. 

Büyücü o vahşi ormanlarda çı
kan .k! yahaııi meyva verdi. sonra. 
dönüp gitti. Gider~en de arkasına 
hakıyvr, kendisini gözlerile takip 
edip etmediğimi öğrenmek istiyor. 
du. Gôzden kaybolunca vermiş ol. 
duğJ. yabani meyvalara ba'ktnn 
ve onları Krestona göstermedim .. 
çünku bu' meyvaların üzerind~ 
ince kadın tırnaklarının izleri .var
dı. B:.ı tırnak' izleri bana garip gö_ 
rünmüştü. Meyvalan kimseye gö~ 
termeden toprağa gömdüm. 

rol oynamı~tm. Şimdi de evlenir~ i.;ti fwJ'! ederek kaçtı. gitti. 
ken ~s.hidim olacaksın. C'lJ.lİ)İ size çok garip bir ;.ey •' · 

Ve beni alarak zorla \ ' anji!.: ote . . "i' ::-öyliyeceğim. Belki buna 1 - -;.;: 
lıne götürdü, orada ikamet etmek- nanmıyacaksımz... v 

te olan müstakbel kansı ile ta - · Yakı hemen kapının yanında 
nıştır-<lı. bmi :\deldi. ltira( ede _ n~r:)~Mı ,ettiği .için y daha ~rk_:ı.ç . 
vim ki bu \d ı h rr·t ..,1 d' kı~ının yardmııle Krestonu Veşt -
J • ı e oşuma ~ı ... e ı. , .. .. .. .. ,,,_ ... 
Müteakip günlerde kcndisıie ne bara .kadar g-oturm~ş~uk. ~u?la - ~ 
kadar temas ettiy::;em ho~nutsuz _ ıın .nm. o~duklarını bıle bıltnty~ _ ~ 
lug-n"l" da 0 d tt Bu ka _ dum. Bunlann arasında Kiesto -

, .... ! erece ar ı. . . . . .w 

dm beni sinirlendiriyor.du. Oyle , n~~ t ~av:tlılen ve otelın <lıger 
zannediyorum ki, Krest-0n da bir. :nu~.crılen . vardı. Bu yabancılar 
hafta sonra evleneceği !:>u kadın _ . r·ra~n~d-an bır kadrn Kres~nu te. 

Kre:o-tonun sıhhati günden ~ne dan hoşl~nmıyor, hareketlerine si. P,:1'"1 ıçın bana yardrm edıyordu. 
düzeliyordu. Hayatımda hiçbir za nirleniyordu. Bir kaplan kadar 1~~tonun ba~ım m~aye~eden ge
man bu hastanın. bu kadar sürat mcr-d ve cesur olan Kreston. müs- çırdıkten, ternız su ıle bır havlu 
le şifa bulduğunu görp1emi~tim. takbel karısr ile bir cemiyette bu- btedi ve b~~- dönerek sor~u: -~·, 
Daha iki gün evveline kadar ö • lunduğu zamarİ adeta endişeleni - Be musyo bu otelde mı otu- _...,~ 
tümle arasında iki parmak mesa - yor, huzuru kaçıyordu. Bu kadın- ruyor? ı... ;:• 
fe kalmış iken o .kurtarıcı ayinden da bütün erkekleri aptal . yerine · _ Evet, diye cevap ,·redim.- · ı ~.y 
tam üç hafta sonra tamamen iyi- koyan bir hal vardı. -:- Şu halde kendisini hemen 
leşmiş ve yola çıkabilecek vaziye- Evlenme merasimlerine iki gün yata~ına yatırmak icap ed.er. 
te gelmişti. Tam hareket edecği- kala Kreston bir ziyafet tertip is.te tam bu sırada burnuma. bir ~ 
miz gümbüyücü ttkrar geldi ve etti. Bu ziyafette birrok kimseler ı k · ıd· • M"th· b' h" ti b :.- :o u ge. ı.. u ış ır ıs u .. 
bu sefer e yabani meyvalardan vardl, fakat büyük kalabalığı A. Dc:-hal tannnıştım.. Ben bu "koku. 
dört tane getirerek bana verdi~. • delirı a.J2~apl~~ı te~kil ediy9r.jl.fü Bu yu bir ker«: paha KaRU~.§ ırE~P ... _ .,;;,,· 

-·Bu meyvalan ona venn.:. "fni~a(ırler arasında 1\delın:eski mn k&na-nnda Krestonun fakir ku .~ 
hem rle niiffiakf(ak verin, dooi.Bun. ~ kôcası zarnanindan ahbabı olan lübesinde duymuştum. Krestorı 0 • 
1ar ..>na. saadet getirecek.. geçen ı:;jc:m!ln bir zat da bulunuyordu. d f ı ld h t d 

f k·ı · . ~· · ,.,..-~ zaman a ena 1a e . as ay 1 • 
~er ı erı -vermegı unutmuştunuz Bu zat arkadasımm müstakbel G k d K od ·• 
d ~ ·ı ·? B I • ~ , e?ç ·a ın restonu asma 
egı nıı u se er unutmayın. Bu karısile biraz laubali konuı:.uvor kl · · b rd · 

• • • • • >t ~ • .na etmem ıçın · ana va mı ettı. 
ınce çızgıler de onun ıçı.n Allaha ye her bardaihnı kaldırışında da A Od d K t -t ~ 
yalvarmış olan kadınların ince tır. del cömert bir tebessümie muka- dak_a, res ~nu~ ~~ agınm.y~-

. . mn a ı masa uzennue annesınm 
naldan ıle vazdıklan dualardır. bele etmekten geri kalnuyordu. k" "k · d d '""- k 

M 
- • · uçu re5mı uruyor u. \..renç a. 

ey\·alan aldım Krestona ver- Kn:.ton bu çirkin vaziyt karşı - 1 b t • .. - ld .. 
:!• B l ·k' · .. h f c ın u por reyı gorunce o ugu 
<.ım. un arm ı ı tanesı uç ata <>mda bir şey söylememekle bera- hl d k ld N b. dım 

· l be · t - .. ·· 1 b b" 1 d _ .. d yere ır..ı an ı, ·a ı. c ır a 
eV\·e nım opraga gommuş o - er, olup ıten er e gozun en il · d b' d · bil d - d B nl - en, ne e ır a rm gen ata _ 

ugum u.. u an derhal tanı - kaçmıvordu. d" . .,, • 1' · .. - ·· .. · d tkı - . . ı, ıı<ı e ını gogsu uzennı e s -
mıştıı~ Fakat meyvaların üzerin- On on ~ş vıskı yuva~ladıkta~ · ·yor. ı: : r tek kelime bile söyliyemL 
de 11attalarca toprakta kaldıklan. :-0nra bu şışman zat çekılmez . bır Yordu : 
nı gö~terir hiçbir iz yoktu. hal aldı, hiç de hoş görilnmiyen -

- Ne oluyorsunuz? .Ne var? 
O kadar taze ve temizdiler ki. bazı el ~akalanna da · ba.,lamıştı. · - Diye Kreston kmk bir sesle sor- · 
K:-eston bu meyvalan aldı ve Kreston bir an daha tahammül 

halinden çok memnun göründü. etti, nihayet rerinden kaldıi:\"r gibi 
du, k~•dın bocalıyordu: 

- Bu kadın, evet bu kadın, ben ' 
Sahile kadar indik. Kreston. ~rho~u kolundan yakaladı vc ·ka- onu rüyamda gön::lüm. Fakat . 

Penanga geçmek ve Neksvel Hilin pıya- doğru :-ürüklemeğe ba~ladı. kendisini değil, bu resmi. hem de. 
1500 metre irtifaındaki vahsi or - Bu vaziyet her halde ı\delin e~ki trpkr bu vaziyette. ı.:c 
manlarma çıkmak ·arzusunu gös - do~tu un pek hoşuna gitmemiş o. Bu ~özler üzerine odamııı bir .. 
terdi.. Bunun üzerine Ponçiaka laca!< ki. tereddiit etmeden Kres- e-.rar navasr kapladı. Boğazmı ku 
kadar beraber gittikten sonr'a ar- tonun yüzüne· miitlı i -; bi r yumruk ıum•hlı: .. Bir tek -.;öz bile royli -
nldık. Üzerinde yerli kadınların indirdi. Kre~ton bir an için :-er -· 
tımaklarile yaptıklan izler bulu_ ::emb:liy~e de derhal kendin~ g-el
nan n•yvalan da yanma almıştı: di ve. ır.ütecadzi dı<:anya çckerel· 

- Nden bu meyvalan muhafa- yer~ vurdu. 
za c<u)·orsu.n? diye sordum. Dostunun teryatlarına ko;an ı\ . 

- Ben de"bilmiyorum, dedi. dal. ~qy_anı hayret hir .::.o~ıulrnn -
Öyle zannediyorum ki, bu mey lılrkh Kre<:.to-ıu t~hki r et 111,..~0 
valar bana saadet getiriyor. b - ~ ı : .. " tt. 1\.rp·•op ı:1i 0t·!l· lv•I ka_ 

yemedim. 
Bu ~enç kadın biıe çok garip · · 

bir l~üçük \0aka anlattı: Malezya_ ~. 
~a karde~inin evini satmak için . · 
.11.elmio<.ti. Bundan bir ~n.e ewel ::: 
ıniith'" b· r ha-..tahk geçirmiş ,.e . 
J·· · ır~-~alık ::>ır:ı -.ında · çok çarip ... 

(Lütfen 11ayfayı çeviriniz) 

bir evin önünde durdu. Ha.reınağa 
sı Lu kreçyayı arabadan indirdi ve 
kendi eliyle Recebe teslim etti: 

- ~To.p}<api ... Saray1~.-·:-ÇJ itep·-"c~~-

CASl:J.$ "LU~~EÇYA 
kınd:ın görmemişti: 

- :3ultan Muradın hakkı \ar
mış. ... evgilim! dedi• Sen m"'J eı-: ler· 

den daha güzel bir kadım;ın ı Ba .. . 
sından da bin türlü felaket geçti. . 
Onun hunun eline, nihayet gent< 

-..araya <lüştün. 

ral:( ettı. Simdi yeniden nikalı ta· /. 
zeliyec~ğiz. ' 

- Bana bir emriniz var mı, Re
cep reis? 

- Hayır. Buraya kadar zah· 
met ettin.. teeşkkür ederim. 

....:. Valde sultanın emrile geldim. 
Başka bir arzunuz varsa, kendile
rine arzedeyim. 

- Hiç bir arzum yok. Bütüne.. 
melim, kanma kavuşmaktı .. 
Kapının iç tarafında- saraylmm 

yaşmağını kaldırdı: 
- Uzun zamandanberi senin 

hayalin, senin sevginle yaşıyof'* 

dum, Lukreçya! neden saraydan 
ayrılmak istemiyoniun? 

Lukrcçya masumane bir hicap i
çinde gülümsedi: 

- Padişahı bekliyordum. Sen, 
de bilirsin ki, vaktile"valde sul• 
tan pizi biril:>irimiz.e nikahlamıştı 

- - • ........ ·-- t • ,. .. 

• Dördüncü Murad devrinde bir . Venedik. şöval esinin kıtı ""'..· 

•'.. Yazan: İSKEN·DE,R · F. ~sER:t'f2L-L 
' . ~- . ..... . ' 
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ama .• biribimizn yüzünü görme
rnş!ik. Ben padişah gözdesi olduk
tan sonra, nikahımız feshedilmiş• 

ti. Sen beni boşamıştm ! 
Recep reis, kansını odasına çı

kardT: 
-Nikahın feshini onlar hazırla

mışlardı, Lukreçya! Benim bir şey 
den haberim yoktu. Seni u7.aktan, 
bahçedeki havuzun başında otu. 
rurken görmüş ve sevmiştim. O 
gündenberi içimde tutuşan bir ateş 
vardı:. Ve nihayet bu ateş beni is• 

yan ettirdi. Ölümü göze aldım .. 
İlk önce valde sultan • seni bana 
teslim etmemek için - celladı yanı• 
ma göndermişti.. Baltasını ;;ıkarıp 
beni "·uracağı sırada, ben ondan 
önce davrandun.'. arkada~larmun 

• • J 

yardınıile melOn herifin kanını ye 
re akıttım. Bı1ndan sonra da sul. 
tan t~blikeyi göırmüş olacak ki, se
ni bana :teslim etmekte gecikmedi. 

Recep reis derhal kansının ba
şındaki hotoztı' ve yaşmağı ·çıkar-. ~ ..... ~ 

m15tı. O I:ukreçy~yı ,bu kadar ya• 

Lukreçya: 

- .\Uah a:;;1<ma, Recep rei~ eski 
şeylerden hiç bahsetmiyelim. de
di - bundan ronra geçeceI< hayatı· 
mızdan bahsedelim. 

-- Hakkın var, güzelim! eski 
*ylcr can sıkıcı vakalardan, til~sin 
dirici mevzulardan ibarettir. Bun· 
dan sonra bu mesut yuvad'l ra§I• 
y~Tız. Padişah gelse bile, saad.O!> 
timizi kimse bozamlYacak. Çün· 
kü, artık seni. bütün milletin gö
zü önünde valde' sulta:n bana çı-

Bu e:;,nada att kattan bir takım 
,e.;I ~: ak.::ed~) ordu. 

Receo Rei:S: 
-l~te, imnm ::;eldi .. ~ahitler . 

dave~lıler de gelmi~tir . 
diyerek. Lukreç.yanın yanından 

bir :ahza ayrıldı. evin alt katma 
. indi. ~ 

Gerçekten burada bir haz1riık" 
,·ardı. Recep reis daha ' sabahtan 
bu i)l~ri di.i~ünmi.i~. kar.arla~tu-·' · 
mıştı: 

- Ef~er Lnkreçyayı saraydan 
alma~ı:t mm•affak ohi.ı-Sam, evime 
C!'etirir getirmez yeniden nikah kıy

·tmıcağım. demişti. 

Recen reis imamr görunce yant• 
· ~·a ~okuldu: 



Milli KUmede Beşinci 
Jstanbulda ~Ankaradtı 

Harbiye/~ Sporu.gendi: 3- ı·De.mir.spor Altagı 7-1 gen 
Beşiktaş M.Spora 6-0 galip'.G. BirliğiA.Orduga2-lgal 

RARBll'E S - l SPOR ı 1 remin c ktlği sıkı şüt kale Uze • 

GUnUn "lk müsabakası lst.anbu'. ı rinden avta çıktı. 
sporla H~rbiye takınılan 81'88mda Haf hattının f&zla bir iş göre -
cereyan etti. Her iki taraf kad- memesi yüzünden siyah • sarı mU
l'Olan şu ı,ekilde tertip olunmuş: dafaa hattı yonıldu , Bunda hava.-

htanbulspor : nm sıcaklığı da tabii müessir. 
Fikret • Sefer. BU,tu - Muzaf· Devrenin sonlarında Süleyman 

fer, Celil, Cihat • İsmt"t, Kadir, muhakkak gollü bir fırsatı, topu 
Mükerrem, Süleyman, Fahri. avta atmakla öldürdü. 

Harbiye: 
Bedri • Münir. Hayri - Yaşar, .bUNCt DE VRE 

\ iNii, Saphl Kemal, Sabahattin, Oyuna Harbiye başladı. lstan • 
fi,rtuğrul, Kenan, Carbaa. bulspor bir şeyler )apmak istiyor. 

Oyuna btanbulspor başladı. İlk Fakat yapmak islediği RC)i tat • 
dakikalarda her iki tarafın da seri bik edecek oyunu bir tUrlü futtu-
hı.işlerini aeyredi)oruz. Fakat he
nüz hiçbir takım oyun tempoaunu 
tutturmut değil. 

Atılgan ve seri bir oyun tuttur. 
mağa gayret eden Harbiyeliler bil 
huaa cenahlardan yaptıkları hU. 
cumlarda latanbulapor kalesi için 
tehlikeli oluyorlar. 

ıo uncu dakikada, gerilerden 
uzıuı bir wru!tla kaptıktan toptan, 
Harbiye muhacimleri çabuk istifa
de ederek. Ertuğrul vasıtasiyle 

Dk gollerini kazandılaT. 
Sürat ve enerjisi rakibine n=e

petle ziyade olan Harbiyeliler, u
san pallarl& gizel bir oyun ~
mata batJedılar. 

ı.tanbulaporlular y-edlı.lerl gol. 

den llOfr& daha clddt hilcumlara 
geotüene de geriden iyi beslene
miye for hattı ful& bir il yapa
mamafa bqladı. 

Oyun umumiyet itibariyle bu 
dakffralanla latanbulapor ıımıf ı;a.. 

halı JÇlnde yerletmif bir manzara 
arzediyor. 

Harbiye mlltemadt hilcum ha. 
Unde. Takımda hilhaesa Abdi en 
faydab unsur. lıllldafaaıda yer tu
hlflan birinci amıf. 

İ8tanbuleporlular bu vaziyet al
tında yan yanya bir defans oyunu 
tuttunnut vaziyette. 

38 inci dakikada Harbiye kale-
81 bit gol tehlikeal aUattı. lılUker-

bir rilya görmüştü. Rüyasında 

balta gırmcmiş bakir ormanlara· 
rasmda akan bir derenin kenarı -
na tutturulmuf küçük bir kulübe
ye girmiş ve o kulübede bir resim, 
küçük bir fotolraf devirmişti. işte 
o ~ timdi şu masanın Ü -

.-inde duran fotoğraftı. Aynı 

portreyi görmüştü. Fotoğraftaki 

bdmın bütün hatlarına kadar ha 
brhyordu. 

itte bütün mesele bundan iba -
Ntti. Fakat bu genç ve güzel ka. 
dm o zamandanberi bu rüyanm 
tesirinden bir türlü kendini kur -
taraınamqtı. Güzel kadm konu • 
~ o da. bundan bir sene ev. 
vel çok garip şartlar içinde duy -
muş oklulum o nefis koku ile do. 
l1ıYdu. 

Karamut sustu, eski gueteyi a.. 
bp reni ve altındaki yazıyı tet
kik etmeğe başladı ve nihayet ba.. 
na ipretle: 

- Görüyor musunuz, dedi. işte 
yanmöaki o kadındır. Maşallah 

hiç ihtiyarlamamış. Nikfilılarmda 
şahitlik ettiiim gün de }ine bu 
kadar tue ve gfuJeldi, ben bu ka.. 
dmın Kreston ile mesut olacalma 
emindim. Mütevazı, akıllı olgun 
bir kndı. Kadınların. birer koca 
bebek olan erkekleri müdafa.-1. ve 
muhatara için dünyaya getirilmiş 
olduklanna inanırdı. 

Kanunut susw. Fakat ne o ne 
de ben ba bldiseler arasındakl 
g8rfp m0na'9bed arqtn'aeak bir 
91181 sarmala cesaret edemedik. 

MUZAFFER ACAR 

ramıyor. Harbiyeliler artık h"r 
pozisyonda topa hAkimdirler. 

8 nci dakikada lstanbulspo::
forlarmm ga~Tetiyle ilk akınlar 

baıtladı. Gerilerden sürdüğü topla 
Harbiye kalesine sokulan Kadir, 
Bedrınin ~ıkış yapması:ne rağmen, 

lstanbulsporun beraberlik sayısını 
yaptı. 

Gol her lld takımı da canlandı
rıyor. 

Kadir hiç kimseden medet um

madan yine Harbiye müdafaasına 
daldı. Fakat netice yok. 

15 inci dakikada sağ açık Kema. 
lin bir inişinde, Sabahaddine geçi. 
rilen mllaait bir pası bu oyuncu -
nun yerinde kullanmasile Harbi • 
ye, ikinci aayıamı kazandı. 

ıs inci dakikada soldan yapt• 
lan bir hicumda, 11e>l lc;ı ofaayt va. 
lyetınde. Yan hakem Şazi bayrak 

sallıyor. Fakat orta hakemi göre. 
medi. Ortalanan topu Sabahattin 
blecinJın müdahalesine ve hake • 
m1n göremediği pek bariz ofsayda 
rağmen kaleye eokarak takımına 
3 üncti golU kazahdmyor. 

Havadan 'kazandıklan bu golden 
aonnı Harbiyeliler daha ağır ba..
mağtı başladılar. 

Mukabil bir hücumda, latanbul
Bpor forlanna favl yapıyorlar. Fa. 
kat avantaj muhakkak ki bir gol 
bahıedecek vaziyette. Kesmemek 
li&Im. Fakat hakem bmıu da kes
mek hünerini gösterdi. Yan ha • 
temlerden biri Şazi olmasa, la • 
tanbulaporun ofsayt hediyesi bir
kaç gol daha yemesi hiç de hayal 
değil. Bereket Şaziye. Orta hake
mi Selimiyi de idareye bqladı! •. 

latanbulaporlul&r artık tama • 
men şahsi hilcumlar .içinde çırpı

nıyorlar • 
Bir aralık avt mı, korner mı. 

ne verecejbıi eqıran hakem o • 

yuncularm dtıtUncelerine mUraca • 
at ediyor. Karar komeT<le lulırr
yor. Akabinde bir favl öttUrUyor. 
Fakat ne tarafa vereceğini kesti• 
remlyor. Ve bUtUn bu idareslzllk
ler oyunu bUtOn zevkinden mah • 
rum ediyor. 

Her iki takım artık neticesiz o
nıya buraya kotllflllaia bqladı. 

Devrenin aonlarma yaklqtığr. 
mız zaman Harbiyenin hlll ratı. 
bine ııiılpetle daha derlitoplu ve 
dllqUn olduğu g6rtllüyor. 

Son dakikalarda Buriuuı yüzde 
ytız bir ıol kaçırdı. Ve oyım da 
Harbiyenin hücumları arasında 

3-1 galebesiyle netlcelendl 

Betiktat • Maakeıpor 
ikinci maçı hakem Necdet Ge

zen idanwinde Bejiktaş - Mu. 
kespor yaptılar. Bu mtısabaka
ya takımJar qafldald kadrolar. 
la c;ılmnıtanb: 
Befiktaş: Mehmet Ali - Ya

vuz, Feyzi - Rifat, Halil, .Ahmet • 
ŞWnil, Halda, Sabri, Şeref. F.ş
'tef. 

Maskeapol': l{Jfzı • SalihaL 
tin, Melih • lbrahim, Reşat. Os
man • Kenan, Ahmet, CeJAI, A. 
dem, ömer. 

Oyuna :&eıpktaf baoladı. Mas-

ke~porhtlar çok sürath oynuyor • Ankara, 27 (A. A.) - 19 Ma
lar. Be~iktaş da aynı süratle :ııs stadında )apılmakta olan milli 
mukabele ediyor. Beşınci dakika küme maçlanna bugün Altay - Es· 
dan itibaren .Maskespor nısıf 1!a- kişehır Demirspor ve Gençlerbi.r
hasma yerleştilcrse de bir türlü 
gol çıkaramıyorlar. Biraz sonra l.ıği • Altmordu. karşılaşmaları ile 
ŞükrU sağaçığa geçerek Sabrı devam edilmiştir. 
merkez muhacime alındı. Fakat Allayla Demirspor arasında ya. 

bitirmişler ve ikinci devrede glo 
adedini 1 ye yükaeltınekte güçlük 

çekmemı.ıerdir. 

İkJn.ci maç Gençlerbirliği ile A:. 
tınordu arasında yapılmış ve Genç
ler maçı 2-1 kazanJftlljlardır. 

İkinci .karşılaşmanın bJrinci dev .. 

Saidin ayağıyla bydettilde 
ile devreyi :ı.~ galip \'Uiye 

tinnişlerdir· 

İkinci haftaymda birinci 
ycı nispetle daha seri "W c 
muştur. Bu devre ilk 

yine netice yok. Ara sıra Mas_ 
kesporlular da Beşiktaş kalesi -
ni ziyarette kusur etmiyorlar. 
Nihayet 19 uncu dakikada kale 

pılan ilk müsabakayı Demirspor resinde Altmordulular rakipleri 
7-1 kazanmıştır. Her iki haftaym• Gençlerden daha dllqün bir oyun 
da da rakibine karşı hikim bir o- çıkann11Jlar ve 35 inci dakikada 

dan itijlaren rakiplerinden 
seri ve sıkı oynamağa 

Gençlerin hikimiyeti ~tmda 
mlııtir. 14 üncii dalrikada 

önündeki bir kam ıklıkta Sabri yun çıkarmış olan F.aki ehirliler 
Beşiktaşın birinci golünü attı. birinci devreyı 2.1 galip vaziyette 
Şimdi Beşiktaşlılar mütemadi -
yen tazyik ediyorlar. Fakat fe
dakar Maskesoor kalecisini mağ 
lUp etmek kolay değil. Bu arada 
Beşiktaşular bir gol daha ka -
undılarsa da ofsayd. 35 inci da 
kikadan sonra oyun mütevazin 
bir cereyan aldı, f~kat Maske 
sporlular da gol çıkaramadılar. 
Ve birinci devre bu şekilde 1-0 
Beşiktaş lehine neticelendi. 

iKiNCi DEVRE: 
Maskespor başladı. Ye ilk da.. 

kikada sağiçleri kaleci ile kar§ı 
karşıya kaldığı halde topu avu
ta atarak beraberlik golünü kay
betti. Oyun yine mütevazin olu.. 
yor. İki taraf da fırsat kaçın -
yorlar. 15 inci dakikadan sonra 
iş çığnndan çıkmış, mac; arsa 
f utbolünden de aşağı bir kalite 

arzetmeğe başlamıştır. Şimdi iki 
taraf oyuncularını sık sık yerde 
görüyoruz. Nihayet 17 inci daki 
kada Hakkıdan bir pas alan Şe
ref sağ zaviyeyi bulan bir şiltle 
Beşiktaşm ikinci golünü de at
tı. Bu sayıdan sonra oyun !biraz 
sertleşti. Maskesporlular yine 
canla başla oynuyorlar. 33 üncü 
dakikada yine Şeref geriden al
dığı bir pasla önündeki müdafi. 
(eri ve kaleciyi de atlattıktan 
sonra üçüncü Beşiktaş golünü 
de attı. Biraz sonra da Hakkı 
dördüncü Beşiktaş golünü, bir 
dakika sonra Şeref beşinci golü 
attı. Biraz sonra yine Şeref al
tıncı golü de yaptı ve müsabaka 
bu şekilde 6-0 Beşiktaş lehine 
bitti. 

lstubalspor kalecı.lnln bir kurtarışı ••• 

Dunku hususi karşllaşmada 

Fenerbahçe Parayı, Galatasaray 
da Beykozu maQIOp etti 

DUn Fener stadında Fen rbahçe f1e 
Galal.aaaray Pera ve Beykoz takımıe.. 
rile hususi blr karıııaıma yapmışlar
dır. 

İlk oyun Fenel'le Pera arasında o. 
l&Jlıydı. 

Oytmun blriııcl devresi blkim bir 
oyun t tturan Fenerlll r devreyi z.ı 
galip lıUrml§lerdir. 

\ 
İkinci devre Jl'ener aynı bA.k1m o

yunu t ıtt..-.k •'9t• yaptığı il(! 

goll ua bak YJ 7.ı mı lu: 

İkinci oyun Gala 
koz !.r&11mdaydı. 

Ta ımlar sahada fU k drola Jfll 
aldılar: 

Galataaaray: fllalm - ll'aruk, a.rtıa 
l'08, - Galib, Enver, 1111111& - .M. AU, 
lltlak, Sallnı, BWent, Sıaltbaddln. 

Beykoıı:: Necmi - Clvelt"k, Baba. 
dır - Cablt, Kemal, Reftl - llefunlı&, 
EıiutruJ, KAm1'aa, Guaaleıı. Kkılll. 

oldu1(ça heyecanlı ve ııevkU cereyan 
den r-•ı mUaabakanm blrlncl devresi 

2.1 ~ taauaym gallbiyeWe netice. 
lenmiştir. 

tkmc d vre G laluar&.1' bllhaııaa 
~ hm t Ali v«> K Btıl nelin (,'bk gtı.zel 
oyunla.rı sinde tamam bir lıAkJ
nd~t gönnllpe de a -.dedba1 umul 
duğu k•dar qofaltamryarak auak 8 

ol mıt ve maçı s..ı ı&Ubip blUr.. 
nı~r. 

Biailılet yar111 
Ankara, 27 (BaıHllll) - Bugün 

(dün) Etimesutta Uç defa gidip 
gelmek suretiyle 125 kilometrelik 
bisiklet yarışmm teknik neticele
ri şunlardır: 

1 - Sabih Avsar G. B. 
2 - Ali Ersoy G. B. 
3 - Orhan Suda A. Gücü. 

---0--

Atış mÜ•abakaları 
Ankara, 2'7 (Huni) - KUç~ 

ler arasındaki flober tabanca mU.. 
sabakasma yetmi§ten fazla mUsa. 

bık iştirak etm1ştlr. Bunl&r ara -
smda 47 puvanla Tllrkhan Selem 
birinci, 39 puvanla Orhan Selem 
ikinci, 37 puvanla Hilmi Burç il • 
çUncU, 35 puvanla Cemal Sümer 

dördüncü, ve. Turgut Kabircioğlu, 
tıhami Soysal, Alp Arslan da 25 
er puvanla lı>efhıcl olmuşlardır. 

lik sayısını yapan Gençler 
dakikada 2-1 vaziyete ı 
dir. Bu sayıdan sonra her 
kunın yapmllJ olduğu a1t1mu~ 
meresiz kalmıştır. 

Maç 2-1 Gençler Bhiiilinlıl 
biyeti ile nihayete ennı.ttr. 

Dünkü terfi müsabakası 
Şlsll takımı 

Alemdarı yenerek birinci kümeye g 
İklııcl kUme p.mplyonıutu için g~ Gelecek ilene blrlncDDtte 

çen hatta Alemdarla Şlfli klll'ft kar. ğimlz Şlfll gtızeı futbol oyna 
şıya kalmqlardı. takımc:ır. Hele &ıOmflsdekl 

Bu maç dtln Şeref stadında yapıl- raya en ciddi ve ezeJl rakip 
dı. dan, lık maçlarında bu ta11•11 

Şiflıliler, dlln Uslllll bir oyundan ıılaşmııaı ayn bir buA8119U 
sonra geçen hatta Davut:papyı yene. lacakbr. 
rek finale kalan Alemdan '91 yenmlı 1 ŞtşlfHleri kazandıklan m 
lerdlr. yelten dolayı tebrik ederSL 

Ajanltğın tertıp ettiği 

ilk bahar atletizm musabakal 
Din reaerltallçe ıtıdı•••da ı 
İatanbul Atletizm Ajanlıft taratın. 

dan tertip edilen ilkbahar aUetlzm 
mUsabakalan dlln Fenerbahçe stadın· 
da bllytlk bir kalabalık 11eytrci önlln
de yapılınıflır. Alman aetıceıer IUfte 
)ardır: 

Biaiklet yanıı 
Seri bl.slklet mUsabakaıarmm dör

dlln.-:Uan dolln Topkapı • Slllvri yo. 
lunda 125 kilometre Uzer!ne yapılmır
tır. Ycln~ sekiz kOfUeu gtrmtı. bun· 
lardan Topkapılı Halit c'ört. saat 2'l 
dakikada birinci, yine topkapıdan 

Muzaffer 29 dakika .,.. ııe ikinci v 
Haliç Fenerden Niyazi UçUncn gel· 
mtşUr. 

OnllmG.sde;t Pazar günO ayııl yol 
Uzerl:ule yapılacak olan ıcıo kllomet. 
relik aon y&nf& Eak~ blalklet ta.. 
kımı da ift!rlk edecektir. Bu muhte
llt ntilııabli.kanm çok çelin ve beye· 
canlı olaca.tı muhakkaktır. 

1!500 metre: Rıza 4.28, 
110 manialı: P'alk 17 • 
400 manialı: Ferit 12A Ali 
:5000 metre: Artan 18.D, 
GUUe: Alet 12.91, Arat. 
YUk1ek: JleJunet L'IO, 
U:.:un: lluzaffe:- 6.IM, 
Bunlardan ayn kız a 

en ve dördUncQ kategorOd 
m!lllabaJ'alar yapılmıf ft 

mUkl.fatlan verilnılft# 


