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Atina düştü; fa-ı 
kat Yunanistan 

yükseldi 
-----------
Hakıu bir tecavüze ııi · 
rıyan Yunan ordum, en 
büyük bir kahramanlık • 
la döiüıerek düımanla • 
nnın büyük ıayı üıtünlü
ğü karıısında mağlup ol· 
muştur. Fakat büyük Yu
nan milletinin büyük r• • 
hu yenilmemiıtir. 

YUMI: Abidin DAVER 

/A 
tina düştü; fakat bu su
kutta yükseliş vardır. 

~airin •Galip sayılır bu 
Yalda majiltip. dediği neviden şan· 
lı bir vakıa karşısındayız. Şehirler 
diişmüf, namus kurtulmuş, şeref 
Jiikselıniştir. 

Yunanistan 28 Birinciteşrin 19401 
"'babı, saat üçte, en haksız bir ta· 
aı-ruza uğramıştı. Bu taarruz 43 
nıilyonun 7 milyona karşı yaptığı 
çirkin lıir tecavüzdü. Yunanistan, 
vatanını, istiklalini, namusunu, şe
refini, hükümranlık haklannı kah· 
ramanca müdafaa etti. O kadar 
kahramanca müdafaa etti ki 43 
nıilyon 7 milyonun karşısında ge
riledi; mağlfıp oldu. 80 milyonluk 
tııüttefikinin yardımını istedi. Ni-

1 Banın illı: -"nlerinde birinci teca· .... ' . 
riizün çlitiıaliğini adeta affettıren 

·-• ııiiriinll§!i ve General Papaııos 
Atlnaıını am..-

Elen Radyosunun YUNANIS TA~ 
hitabesi - CEPHESiNDE 

Yu~;-nistan tek 
rar dirilecek, 
yükselecektir 
çünkü namusu
muzla harp et-
miş bir milletiz 

Epir ordusu ni
çin teslim oldu 

Londra, 27 (A.A.) _ Atına, rad-

d .. a""am Yunan halkına 
yosu un Ail t . 
aşağıdaki hitabede bulunmuş ur. 

yunanWar. . 
:Metin olunuz, vakur olunuz, m~

tchlr olunuz. Tarihinize layık b.ır 

Almanlar 
Ati nayı 
işgal etti 

General Papagos 

Kendi isteğile 
tekaüd edildi 

1 

Berlin 27 (A.A.) - Alınan ordu· 
!arı baskııınandanlığının tebliği: 

Bazan taarruz bazan takip ha • 
!inde mütemadi devam eden çar-

Çörçil 
konuştu 

---o---

Bu harbi 
Kazanmak için 
Hitlerin, ya istila ile 
bu adayı fethetmesi 
ve yahut bizi Amc· 
rikaya bağlıyan de
niz yol ·1 annı kes· 
mesi lazımdır 

«Harbin lapanyaya ııe Fcua, 
Tiirkiyeye ııe Soııyet Raıyaya 
geniflemesi mümkündür. 

Fakat bir fey muhakkaktır: 
Hitler ne Şarkta, ne Orta Şark· 
fa, ne de Uzak Şarkta yakaaını 

ııyıramıyacaktır» 

"Hiç kimse Hitlerin 
ve Musolininin nihai 
mağ liı. biye tinden 
ş Ü p he edemez,, 

Londra 27 (A.A.) - Röyter a -
i ansı, İngiliz başvekili Çörçilin bu 
akşam saat 21 de radyo ile söyle
diği nutkun aşağıdaki bülasasını 
vermektedir: 

Yunanlılar, maruz bulundukla -
n ölüm tehlikesi karşısında, ken
dilerine yardım etmekliğimiz için 

·. 

Cebelüttank: kaleai ve Cebelilttarık'ın umumi valisi Gen enral Lord Gord 

LIBYADA 

Alman, İtalyan 
kıtaları Mısır 
arazisine girdi 

Seyyar İngiliz kuv-

Cebelüttarık 
mukavemete 
hazırlanıyor 

-General Gor· .... t
Cebelittarıka geldi 

ıPerşembe günü 
vetleri mütearrızla 1 h mü im manev-

AFRIKADA 

mahud Fas, 
seyyahlarına· 
kınına uğradı 

ikinci bir tecavüz karşısında kal· 
ılık. Bu ikinci tecavüz o kadar çi~· 
irindi ki meşhur kurlla kuzu hı· 
kayesindeki tecavüz, bunun yırnm
da bir kuzu kadar masum ~al~•· 
Yunanistan vaziyetin bütün umıt· 
ıizliğine raİmen, kendini kah~a· 
nıanca müdafaa e~ekten ıJe~ıi~~ 
ınedi; Yunan erlerı, 300 Ş1 • 

·net olduğnuzu gösterrncnız la-rru . 
zımdır. Ordunuzun kıynıetı ,,..<: m~_t-
vafiakiyetleri daha 5l~dide_n bu
tün dünyaca teslim edilıniştır: Da
vamızın meşru olduğu da. teslım e
dilecek!lr. Biz vaz;!emlzi namusu
muzla ifa etmi5 bir milletiz. 

pışınalaTdan sonra, bir Abnan zırh 
lı mrkasının pişdarları, bu saıbah 
saat 9 /'25 de Atinaya girmiştir. 
Gamalı haçlı bayrak, Akropol ü -
zerine dikilmiştir. 
·Cür'etkıar bir hücumla, para -

şüt.;üler, 26 Nisan salbaıu Korent 
kanalını ve bizzat Korent şehrini 
almıçl:ardır. Bir çok İngiliz ellİr a
bnmış, geri kalan İngiliz kıt'alan 

temas halinde ' 
· '\ rala r başlıyor 

T obruk muka- 1 La Linea 27 (A.A.) - Perşembe 

lngil izler İspanya 

hakkındaki haberle

ri ihtiyatla karşılıyor 

İspanyollar Al
manlara müsa

maha ediyor 
'l luk bir ordunun savletlerı-

9J.ı yon . , k 
ae ırölil• ıreren Leonıdas ın e-
ınilderini bile mezannda hayran 
Itır k n bir kahr .. ·· 

nostıarun, Yun<tnistaııı daima 
kalbinizde ,-agatın.ız ve sizler de 
onun son zaferlerinden, ordusunun 
son 5ereflerinden ilham alartk ya· 

liiler. Bire karşı onla harbetmek
ten çekinmedikleri günler oldu, fa- L-----------'"' 
kat, nihayet bir avuç Yu~anlı?ın Knoks ve Hull'ün 
ıs Al n %5 İtalyan tumenıne 

ma ' . kan 
karşı ilelelıed Wıyanması?a I~ •• n u t u k 1 a r 1 

'"(nevlUDl ' U.cli uyfada) 

Yoktu. Yugoslavya şerefs~z bır .hu
lı6nıet tarafından fena bır vazıye· 
te düşürülmüş olduğu için, bi; ba~ 
kınla çabucak yıkılmıştı; İngılter ' 
lıafi bir yardım yapamamıştı; Bu
ııa rağmen Yunanistan eJınden 
geldigı-· kadar hatta kudret ve ta· 

' g·· "k katiıı.in fevkinde dayandı. uçu 
Yunan ordusu hesapsız üstünlükte 
düşman kuvv~tleri karşısında . ye· 
lıilmif, fakat büyük Yunan ~ıll.e· 
tinin büyük ruhu yenilıneınıştır. 

• Yunan milletinin varlığı, imanı öl· 
lneıniştir; o, şan içinde yaşıyor. Bu 
çok nisbetsiz ve tamanıiyle haksız 
ınücadelede, mağlfıp bütün şeref
leri toplıyarak galiplere şerefin 
fesini ye şemmesini bırakmamıştır. 

Yunanistan, 28 Birinciteşriu 1940 
lahahı, İtalyan ültimatomunu ka· 
buı ederek memleketin sevkulcey· 
ıi mevkilerini kara, deniz ve hava 
!islerini ltaly~nlara teslim etseydi, 
lltüstakil bir devlet ve milletin şe· 
•ef ve haysiyeti bakımından inti· 
bar etmiş, efendi bir milletin a~la 
tahammül edemiyeceği esaret zın· 
tirin; kendi elile kendi boğazına 
reçirmiş olurdu. 

Almanları 
kızdırdı 
Naziler Almanyanın 
Amerikaya tecavüz 
niyetinde olmadığını 

söylüyor 
Ziirih, 27 (A.A.) _ . Ruzvelt'in 

Atlantikte karakol faaliyetı bak· 

d 
ki beyanatı ve Knox ve 

kın a Al n matbu-
Hull'ün nutuklar~ mıı 

. d ı· . mucip olmaktadır. 
tının hıd e mı 

aN . propagandacıları, bir taraftan 
azı Amerika Bir !eşik Dev 

Afmanyanın . ir tecavüz niyeti 
!etlerine karşı .h1?dbd. tınekte di· 

·· diklerını ı ıa e ' 
~tmte ftan da lngiltereye yardı
ger ara Ameri.ka Bır
mın fazlalaşm~sı.n: yu·· k riskler ge
le ik nevletlerıne u . 

ş • . . so··yıemektedırler. 
tirecegını 

RUZVELT NUTUK 
i;öYLİYECEK 

ceıı,u:bıwlı~!tru k' arışık 
ric'at etımfştir. Korent körfezinin 
methalinde Adolf Hitler muhafız 
alayı, şiddetli bir ileri barelreti ne
ticesinde, Patras k.örnezini geçmiş, 
Mıora'ya ayak ba$tnış ve burada 
düşmanın mukavemetini kırdıktan 
9C111ra Patras limanını almı.ştır. 

FIAPAOOS TEKAÜDE 

SEV:KEDİLDİ 1 tn-nı- Da kili Ç ·1 
Londra '1:1 (A.A.) - İngiliz rad- "~ şve örçı 

yosu, Yunan ba.,<:kumandanı gene· ! bize dlöndüler. Ve biz d-e onlara 
ral Papagosun tal-ebi üzerine teka- yardmıı etmemezlik edeıneı.dik.. 
fide sevkedildiğini ve ba~iy-e ne- Bunun için kanunlar vardır. Bu 
zaretinin başvekil Çuderoo tara • kanunlan iiılal etıınek, İngiliz im
fından deruhte edildiğini bildir - paratorluğunun şer-efi için feliıket
~ktedir. li olurdu. O şeref olmaksızın baııbi 
BİR GÜN EVVELKİ VA.ZlYET kazanmak ümidimiz de olamaz v-e 
Londra 27 (A.A.) - Atina rad - har.bf kazamnağa da layık dama

yıoısu dün akşam ~ğıdalti neşri - yıız. Askeri mağlu~iY«;.ller ve hata-
(Devamı 4 üncü sayfa.da.) (Devamı 4 uncu sa.yjadaı) 

Milli Şefin resimleri 
Beyoğlu Halkevinde dün merasimle 
ihtiram köşesine talik edildi 

120 gönüllü 
merasimle 

hastabakıcıya dün 
diploma verildi 

d , ı günü, Cebelüttanık müdafaası ma 
vemet e 1 y o r nevraıları yapılacak ve bu çok mü-

. 

1 

him manevralara, piyade, topçu, 
Kahire 2'1 (A.A.) - Orta Şark ve hava kuvvetleri ~tir ak edecck-

[n ·vvetrer· umumi kararga- tir. 
llının tebliği: 1 General Gort ;bugün tayy ile 

Yunanistanda ok.ıt'alarımızın geri Cei>elüttarığa gelntl§tir. Sa>b~:;' u _ 
;ekilişı devam etınektedır. mııml vali ayni tayyare ·ı p -

Soll 'd d" -f 1 · • ı e azar um a uşman mu reze erı, tesi günü Londraya i.d kt' 
tün akşam birçok ooktadan hudu- MÜLTECİLER ,ff ~· 
ıu geçmişler.dir. Seyya,r hafif ku:- EDİLİYOR 
·etlerınuz duşman mufrezelerının La L' 27 (A.A) Ce .. 
teri hareketini hırpalıyarak düş- tankta 

1

~:unmakta · olan :=:: 
oanla temas halınde kalmışlardır. (Deva 3 ·· ü f d ) 
KAHiREDEKİ TAFSİLAT mı unc say a a 

Kahire, 27 (A.A.) - Umumiyet-
MiLLi KÜME 

iLonclra 27 (A.A.) Buradald 
salahiyettar İngiliz ma.hiil!c1'İ, h
panya vaziyeti haklında ajanslar 
ve gazel-eler tarafından verilen ha 
berleri büyük bir ihtiyalla l<arşı • 
lamaktadır. 

Hey'eti umumiyesi itibarile bu 
(Devamı 4 üncii ~aJfada) 

MAÇLARINDA ' iyi haber alan mahfillere göre, 
>ollum'da denize doğru inen ya· 
oacın cenubunda şarka doğru iler
iyen iki motörlü düşman kolu, bir 
ok noktada Mısır arazisine girmiş
\r. Seyyar İngiliz kıt'aları tarafın-
ı an adım adım peşleri bırakılma· 
oaktadır. heri hareketin derinliği.. 
in denizden itibaren 25 ila 30 kilıı
'etreyi geçmediği sanılma~ta.dır1 
• hiçbir Ş"Y cenuba doğru bır ıle-

Beşiktaş Maskesporu 6.0 Har· 
biye Istanbul sporu 3-1, yendi• 

ı hareket bahis mevzuu olduğunu 
östermemektedir. Bu kolların kıs-ı 
1ı azamını İtalyanların teşkil et-

(Devamı 4 üncü sayfa.da.) 
---o.o----

Hamburg 
Kiel ve 
Berlin .. 

~ . . 

Dünkü lstanlıulspor • Harbiye maçından bir görünüş 
(Yum flçüncü ayfacla) Bu harbin neticesinde ya Mih

'l'er, yahut da İngiltere muzaffer 
olacaktır. İngiltere, muzaffer olur
ıa Yunanistan şerefli ve hür bir 
ltıillet olarak hayata tekrar doğa· 
taktır. 'Mihver galip gelirse Yu· 
11 •nlılar, bir müddet için esir yaşa. 
ltıı:va mahkum olacaklardır. Fakat, 
•l':er kendini müdafaa etmeden 
teslim olsa ve memleketini İngil· 

(AA) _ Ruzvelt, 
Vaşingtc-~: ~'! at. ~l "" da radyo 

b gunu sa • .Jv 
çarşam a ... bı·r nutukla roilli ·· r ecegı 
ile. sor ıy tahvillerinin satı.şını aça-

5iddetle bonıbardman 
~----~~~-~~~---------~--

;!dildi, Hamburgdabü- G ON ON TEN K 1TLER1 

... 

(Devamı 4 üncü ıuıyfııdaJ 

muda aa it her Amerikan va· 
k ve Ruzve ' . t' ca bir tahvil almasını ıs ı· 

tandaşının b" f' po,tane· ktir 1 Mayısta u un . 
yece . "pullar satılacaktır. 
ierde ~ususı 

27 
(A.A.) _ V•sing· 

Vaşıngton, - .. fadcU 
(Detııı"" 4 uncu ııa.y 

Kedi GözlD Adam '
; eÖvüK ZABITA ROMANI ~ 

. bıta romanlarının en 1 
Şimdiye kadar neıredılen .za k dar en heye• 
güzeli olan .bu eıer baıtan1 •;,,n:ahn:lerile doludar. 
canlı aık, cınayet ııe caııı• u • J 

Feridun ~ 

yük yangınlar çıkarıldı 

.{ielde çok mühim 
aedefler tahrip edildi 

Londra, 27 (A.A.) - Salahiyet-
1r Lcındra kaynaklarından öğre-

• .ldigine göre bu gece İngiliz hava 
uvvetlcrine mensup bombardı
an tayyarelerinin esaslı hıicumu_ 

GeneraTIShak Avni kursları lıitir tD bayanlara d.iplomalannı verıyot ~n hedefini Hamburg teşkil et-

Re!siciimhUl"Um"UZ Milıt Şef in • açılan kurslara iştirak ederek mu- ıiş ve Hamburg'da havuzlar mın
.. ·· ün Beyoğlu Halıkevine bedi - vaffakiyetle bitiren gönüllü bas- akaları ile endüstri mıntakaların-
;:":tıtikl-eri imzalı tıotoğrafları dün tılbakıcı yüz yirmi bayanın dip · a birçok yangınlar çıkarı.lmı.ştır. 

t 
00 

~te Reyaset odasındaki !omaları tevzi edilmiş, •bu mera • Başka tayyareler, Emden~. Bre· 
!:iram Jı:öşeııine merasimle asıl - simde, Vali ve Belediye Reisimiz nenhaven ve Cuxhaven'e hucum-
mıŞtır. Doktor Lutfi Kırdar, Örfi İdare \ ar yapm~lardl'l:.. , . 

IBUl'ldan sonra, eovin spor salo • Komutanım12 Korgeneral Ali Rız~ Havre ve Ymuıden d~ı ~aVU71ar 
mında, Gü'lıane, Haydarpaşa ve 

1 
Artunkal, Parti İdare Hey'eti Re - la bombardıman3edünıl'?.Ujtır.f ~ ) 

Güxniişs.uyu ask-eri hastanelerinde (Devamı 4 üııciL sa.yfada.) (Devamı cu say ı .. a 

Kesesine güvenemeyenleri düşünelim 

Evveli tekrarlıyayım ki, her 
eflence yerinin ucuz olınasına 
taraftar de&ilim. •Ucuzdur illeti 
var, pahalıdır hikmeti varo dar
bımeselinin doğrulutuna kail o· 
lanlardarum. Fakat: 

Taksim bahçesi tanzim edileli. 
Kazino yapıldı. Bıınu yapmakta 
isabet olduğunu hem bahçeain 
hem de kazinonun gördüğü rağ· 
bet ishat ediyor. Belediyemizin 
balıçe ve kazinoya .arfettiği pa
ra yerine masruftur. Böyle bir 
cazinoda da ucuzluk kabil de· 
&ildir.Elbette ki genk yemek n 
gerek lıannda ~i lıiraz pahalı 

olacaktır. Temiz bir yerde temiz 
etlenmek için kesenin _ajzını aç
mak zaruridir. 

Ancak geceleri para sarfet 
mek için eğlence arıyanların ih
tiyacını karşılıyan Taksim Bele
diye kazinosu, gündüzleri halkın 
bava almak ihtiyacını kuru ku· 
ruya karşılamakla iktifa etmek· 
tedir ki, biz bunu kafi görmüyo
ruz. 

Hergün bah~eye birka~ yib 
vatandaş gidip tahta kanapelcr• 
de oturıı~·orlar, tarhlar arasında 
dolaşıyorlar, fakat içetek ba 

(Devamı ?. ünc;i sayfada) 

.. 
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Mevlevilik Nedir? N':ınem~ffanın ıU~e:,~;;{~] 
. • .......................... ... .. "" _,..,. --·-· rl<~~ e.sl Çetin safha 

Celaleddinİ Rumi Kimdir? Kuşa, beynine ve y • b• •ht•k A k}• Yazan: Prof. Şükrü B:ı.ban 
Yazan: ZIYA ŞAKiR----"' ;:~:ar;:~r::i:azetelerinçot enı ır 1 1 arşe 1 !Petrol ofisi A~~~==a ~:·:an't:,:;;;'.· 

68 luğu ile ortaya çıkan saçma çuva! . d k ı d 1 memur alacak - - a n a ç 1 a r 1 1 mından sonra, en çetin !arından bahsetmiştik. ISirkaç ıa m e y . Hr '" lhaya girmiş bulunuyor. 
Ancak şu var ki; Seyit Burha· düşünceleri, en ince hikmet, (else- mandanberi ikinci, hatt! üçüncü J Balkanlarda da bir yıldrrım lıar• 

n eddiu'in tavsiyesile, Hazreti Mev- fe ve ablak düsturlarını, bu muaz· sınıf sayılabilecek gazetelerde in - Q f İ sin k a d r 0 SU ı ,; yaparak Atina kapılarına daya· 
l iına'nın - gerek Konya ve gerek zam eser, kamilen kendi altın çer- sanı çileden çıkaran sütunlara Muhtekirler kadınların kullandıg"' t saç pensi tesbit ediliyor nau Alman ordulan Adalara da el 
Kayseride - çıkarmış olduğu (bal· çevesi içine almıştır. rastlıyoruz. Bu garip sütunları ga- k J uzatmış bulunuyor. Dal>• şimdıdco 
vet)lerin m~muu olan (bin bir Bu büyük eserin en mühim hu- zetelerilı normal mündericatmdaı ve tokaların paketini 180 uruşa satıyor ar Yeni leşkil edilmekte olan 

b k l d k t ı !Petrol Ofisinin kadrosu ıha _ .tı:idilli, Limni gi'bi Çanakkale Bo· gün)e büyük bir kıymet ve ehem- susiyeti, avam için yazılmış olına- aş a şey er uy urara sa ış e- 1 da . tıh l dil ak ti 180 g"azı ınedhalı"ne L,,_,m us·· ter eld• .• 
Ö Son zamanlarda şelhriroizde ye- rupa n ı a e en P e er , _ k tad ........, 

miyet verilmiş .. ve bu, biliilıare te· masıdır. yle tahmin edilebilir ki, min etmenin kabil olacağını sanan- tıl ğa b 1 t B zır,..nm3' ır. Bunun için de edilnıi~ir. Bir tesbilı dizisi gibi 
essüs eden (Mevlevi tariki)nin u- Cenabı Mevlana bu eserdeki yirmi lar icat ediyorlar .. Bu sütunlardan rıi ıbir ihtikar şekli meyıdana çıka· kumşa sa . ma 1 aş armş ır. u- yüksek meklep mezunların - b" b" . ak" ed 

rılmı.ştır. Şelhrimizdeki bazı iıma- , nu fırısat bılen mu.htekırler ucuz_a ır rrınt ( ıp en halkalar bö.« 
sul ve adabı arasına girmiştir. Ve altı bin beyti, yalnız kendi silik- birkaçmda görülen soğuk ve ma-

1 

al ıib t dan lise ve orta mektep me · lece ele ge•irilirse İtalyanın Oniki 
·1 . 1 . . . 1 1 t klifl ile liıtlhaneler beııberler ve kadınla"ın malettikleri tok arı se es çe pı- zunları arasmdan unt"'·ania ' buna, (Mevlevi Çilesi) denı mış· erını ırşat ve biraz da tasavvuf nasrı yazı ar ev enme e er ' "' adasına yetişmek ve Adalar derıı· 

t·ır m·· t · 1 • • d"l t k · · t !erin koydug· u serlevhalar kuilandıkları saç .pens ve tokaJ.arı yasaya sürmeği kazançlıarı için memur alınması kararlaştırıl-un esıp erını ı şat e me ıçın ı gaze e . zine mnayyen bir mani zincir gor· 
·· 1 · t• da · · b 1 d l bır ıma· 1 ederek bunları el altından ı ıınaıhrrurlu gördükle rinden satı:şia· t 

* soy emış ır. Eserin istih f ettığı veya azı yazı ar an 8 ınan ıınış ır. mek kabil olacaktır. Böylece Ak· 
tek bir nokta varsa 0 da, ahlak tas- eümlecik ve ona uydurulmak is- falhiş fiyatlarla piyasaya sürmüş- nnı gi:zli surette yapmağa ıbaşla - •Bu imtihanlar tahriri ve şi- denizin şark havzası i:ngiJi, J.v-
fiyesidir. tenen bir espri müsveddesi gibi lerıdir. Harpten evvel bu tdkaların mı.şiardır. Fiyat Müraka.be Teşki- fahl olmak üzere iki kere ya · nallmasının kontroliinden çıkar ı l· 

Hazreti Mevlanıi'nın ~n büyük Vakıa, (Divanı Şr,msülhaka- ı şeylerdir. pırketi 30-40 kuruşa satılırken harp latı bu iımalahlıanelerden biri hak· pılacaktır. Tahriri imtihan 8 mış olacaktır. Esasen filen J\iı sır 

MESNEvl 

hususiyetlerinden birini tebarüz yık)daki heyecan ve ateşin lisan, Nanemolla: sebelbile fiyatlar y.ükıselmiş ve Av kında taJ<i,bata ıbaşlamıştır. Mayısta icra ed ilecek ve bun- topraklarında harbetıniye ba~la· 
ettiren bir bahse geldik ki 0 da bu (Mesnevi)de görülemez. Fakat her - Bu sütunlarda görülen aeaip • da kazananlar ş ifahi imtihana ını ş olan Alman ve İtalyan ord ula· 
büyük alimin şairlik cephesidir. ikisi de, ayni cevherden parlıyan yazı "e esprilere şaşmayınız!. dedi . 

1
. • tabi tu t ulacakla rdır. rının da Sicilyada ıı naklcd:Jdi k leı·i 

Son devrin, (mütefekkir) geçi- birer şeraredir. ve ilave etti: lstanbul a VCilafl a Ş e m ÜsteşarJ düşünülürse Akdcn izin mcrkc1i ıı-
n r nleri arasında, Cenabı Mevlana. Cenabı Mevliına'nın şiirlerindeki - İmza ve verilen namı müste- M de de Büyük Brita ııya bakı nımc•;Aı 
yı. ahlaki ve manzum çocuk hika hususiyetlerden biri de, geniş hür- arlara dikkat etmiyor musunuz? d Ü n t o p landı 11 yarın dönüyor 1s1rçarş1s1 emniyetin tam olmadıgı anhsdıt· 
yeleri yazan Fransrı şairi (Liıfon· riyet tefekkürlerine istinat etme· 1 Aşağı yukarı hepsi bir kuş ismi.. Bu durumun itmam ve mühürle»· 
ten)e benzetenler olduğu gibi, o· sidir. Bu büyük ve Rabbiini şair, bunların kuşlukla ali kası beyinle- Baharatçıların yerle- ı mesi Cebelüttank'm da ele geçiril· 
Bun şürlerinin bazılarını - ezcümle düşünüş ve söyleyişlerini hiçbir rinden başka nelerinde olabilir?.. Avcılar yeni idare • Üste ş ar bu gün de mesine bağlıdır. Almanlar Ak<'eui· 

(Mesnevi)yl - [Lisan ve nazım iti• kaydın tazyiki ile tahdit etmiye· • , I · . ·ı emaslarda bulunacak rinde bırakılmasına zin bu üç mühim noktasında k•Ci 
barile fevkalade bozuk ve kusur· rek, nasıl düşündüyse öyle söyle· hey et erını SeÇfı et karar verildi bir muvaffakıyet elde etmeyi isti~· 
lu], [tertip itibarile de çok müaha. miş .. birçok büyük şairler gibi san· Atinaya girdiler istaıılbul Avcılar ve Atıcılar Ce- Bir müddettenberi şehrimizde daf ediyorlar gibi görünüyoı· . JJ:I· 
zeye kabiliyetli] bulanlar var. at kaygusu ile, şiirlerini dar bir lakat.. miyeti Hey'eti Umumiyesi yıllık buluınnakta olan İaşe Miist~arı iM.ı.sırçarşısındaki baharatcıla - hassa Madrid'de tesir icra edilm., k 

Fakat bu kadar kat'i bir lisan ile çerçeve içinde boğmak istememiş- Alman tebliği, Alman orduları· toplantısını dün Gülllıane pavk: Şefik Soyer yarın alkşaını Ankar a- rın lburarla bırakıl:rnaları ve diğer istendiği anlaşılıyor. Esasen Fran-
fikir ve tenkitlerini söyliyen zatlar, tir. nın dün sabah Atinaya girdiğini me1ıhalindeki Alay.köşkünde Cemı ya dönecektir. Müsteşar şehrimiz- telkın il esnafın kalidınlması karar- ko Mihvercilere muarız değildir. 
farisi lisanını ancak mektep sıra- Cenabı Mevlana, (Mcsnevi)ye, haber verdi. Almanya, küçük ve yet Merkezinde saat on dıörtte yap- de vücude .getirilecek iaşe stokla- l laştırılrrııştır. Belediye .bunlara Bilakis italya ve Almanyadan da· 
larmda (Gülüstan) kitabından ve her eserinden fazla kıymet vermiş- zayıf ortağı İtalyayı hezimete uğ- znıştır. rı için bugün a1akadarlarla son bır ha~"• ~tlerde ayrı ayn yer gös hili ha.rp sırasında gördüğü iili 
yahut (Hilız)ın div3ıııııdan oku· tir. Ve, eserinin ebedileşeceğine ratan beş buçuk milyonluk Yunan ·K.orrgre açılınca, staja giden Ce görüşme yapacaktır. Bu itibarla :?""' .~.. ··mı _ yardımlaı:ın borç]usudur. Batla de· 
muş ve o derecede kalmış oldukları dair, herkesten daha evvel ve daha milletini ezebilmek için bütün baş. miyet Reisi Doktor Atıf Potum - öğleden sonra Mıntaıka Tıcaret t~rmege !başlamıştır. Ezcu e mo nebilir ki Kodiyo bugünkü me1'· 
için, Hazreti Mev18na'nın şiirleri fada kanaat getirmiştir. metile, tankile ve tayyaresile hü- gilin yerine yeni reis intihap edi - !MiiidürlQi\ünde bir toplantı yap ı- bilyacılara top lu olarak . Kapalı - ı kiini Mihvercilere medyundur. 
hakkmda yüksek salahiyetle mü, (Menakibülıirifin)de, bunu teyit cuın etti. Kahramanlık, cesaret ve lip edilmemesi ba'hsi üzerinde mü ' lacaktır. Iç timada Ticaret Ofisi çarşıda yer gooterılmıştır. Memleketini Kızıl Rusyamn açık 
talea beyan etmek hakkına malik eden bir fıkra vardır. Bu fıkraya hür milletlerin vatanperverliğine 1 ı>ıakereye başlanın~ münakaşalar Umum Müıdüı·ü de hazır ·buluna - Diğer tarafta n Mısll'ÇaI'Şısının muavenetinden, halk cephesi Fran· 
değildirler... Bu bapta en yüksek ııazaran, Cenllbı Mevlanit'run en güzel bir örııek olacak şekilde olımuş, neticede yapılan gizli rey- cak ve Ofis h€sabına ilk ola=ak 1 Eminönü ne nazır kapısı civarında &asının, Bluın'ün, yarı açık yardı· 
salilhiyet kudretini ha[z olan İran 1 bas müritlerinden (Şemseddin Ve- tonlarca bombay~ ";arşı göğüs g~- le int ihap neticesinde idare heyeti mülbayaa edile.:ek iaşe moodeleri belediyece büyük 'bir . şark kah- uımda~.' demo~at İııgilterenin ka: 
ve Hind uleması mütefekkirleri led) bir gün (Mesnevi) defterini ren Yunanlılar hıçbır zaman mag- reislig· ine doıktxır Atı.f Potu.mgil, ile miktarı resbıt edılecektır. palı ınuzaberetınden memleketını 

• ' 1ru k afi b d 1 ·ı "d vesi. yapılması takarrür etrmştir. §airleri ve münekkitleri ise, onun ° r en .g e~ asmLŞ. uykuya a • lüp addedı mcmelı ir. idare hey'e ti azalıklarına Remzi üç senelik insafsız ve kanlı bir ... 
§iirlerindeki belagati, nükteleri, mış .. elındekı defter de, kazaen, Nanemolla: Kanadlı Ruhi Kıroğlu Niyazi K.ı- lzmı'rde 15 muessese Ayrıca Beyazıdda ve Göksuda da vaştan sonra kurtarabilmiş ise bu· 
zarafet ve incelikleri, sena ede ede arka tarafına kaymış... O sırada, - Yunanlılar vazifelerini hakki· zıltepe, '.şa.k:ir Satıgan, ~eıdek aza _ birer şarlc stilinde kahıve yapıla ~u. daha ziyade. ~~a ve Berline 
bitiremezler .. ve bilhassa (Mesne- Cenabı Mevlana bir iş zımnında, le yaptılar .. dedi ve sözlerini şöy- lııldara da Bahriye Kılıç, Hüsa _ sahibi adliyeye verildi caMır. ıstınaden yapabılmıştir. 
vi)ye (Mağzı Kur'an) derler. Şemseddin Veledin bulunduğu 0 • le bitirdi: met1ıin Gökengin, Tuı:ıgu.ı:I Orcan İzmir, 27 _ Mağaza ve dükkil.nla- Mazi hakkındaki hissi t!u..-uuı 
Malılm olduğu üzere (mağz) lil- daya g.i.r?.'iş .... Mesnevi defte~i~ - Almanlar Atinaya da girdiler, seçilımişleııdir. nnda şeker bulunduğu halde hiç bir Dün zelzele oldu böyle olduğu gibi ati ve yak1? rıı~~ 

gatte, [bir nesnenin (lüb)bü]. (akıl o~a~a gorur gormez, hemen mun· fakat S9lyaya, Bükreşe girer gibi İldaq! Hey'etinin bir yıllık faali- sebep olmadan halka şeker satmaktan Ankara, 27 - Bugün saat 7,45 de ! faaller hususıında da kefenın go• 
ve fikir] ve [bir nesnenin asıl ve dını uyandırarak: değil!. yet raporu oıkunaralk tasvib, eski imtina eden 15 müessese sahibi tevkif Dörtyol'da, 8,46 da İskenderun'da, 16,2 1 zü, ana hatlaı:mda, Berline m:it•· 
hakikati] demektir. Rabbani bir (Daha vaı:) M. K. idare hey'eti ilbra edilıniş, Hüsa - edilerek Milll korunma kanununa gö- de Zara'da ve 16,20 de Ankara'da ha· ınayildir. Çünkü Mi~vercilerin i~· 
(Kitab)ın (mağz)ı unvanını ka· - mettin G<ikengin ve Nedb Sellıı:n re adliyeye verilmiştir. fi! bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. hidarn ve izmilıliıli ,spanyaya h•Ç 
zanınakla şerefyap olan (beşeri bir r J bir yıllık hesapları tetkik ederek lzmir resim sergisi * yeni bir §ey teınin edemez. Nihavet 
eser)i tetkik ederken de hem çok l MAHKEMELERDE ve POLiSTE neticeyi Uıınumi Hey'ete arzet - ı· zmir, 27 _Dün burada Halkev.iıı- istihsal edebileceği fayda eski hu· 

Antakya, 27 - Bu sabah 7,50 de bu- d tlarını muhaf za tmek ve 'lk· vasi salllhiyetli, hem de pek vük· ı mişler hesaplar Umumi Hey'etçe de a ressamın iştirak ettiği bir resim u ll e · 
<1 

1 ı-ada 15 $.B.'n.iye SÖttn Oldukça Şiddetli d " '6_ !it- h~Lı • t" • kU ret sek dikkatli olmak gerektir. Buna kıaibul edilın..iış ve toıphmtı SC>D.a er- eer~ açılını tı.r. Sergide z.ı,.-aretçıler . en.ız uıg,1.p4 an. m.ı e mın , 
b . uk d . . . B k k •• •• d b k " J d . mı· tır· • ' tarafından Jakdirl• seyredilen 66 tablo . bır zelzele olmuştur. {{asar yoktur. ~erçevesi içinde tili ve sönük eski ınaen, y arı a arzettığımız şe· r oyun e e ar arın o asın ş ~ 1 
kilde mütalea beyan edenlerin söz- a 1 • teşhir edilmektedir. Amelelere vesaiti nakliyede hııyat!D' idame edebilme.ktir. Jfa . 

leri, tam bir tetkik, tahlil ve mnha- d an ı H .. . 1 Haliç idare heyeti içtimaa, s Ü m er bak yapağı tenzilat yapılacak ı buki lspanyolların, parlak m~zıl•: 
keme eseri addcdllmcmelidir. eşya ç a an us e yı n .. rinin şa'şaa ve bayallerile gczierı 

çağrıldı mubayasına başladı Niğde, Kav=ri, Akısaray, Gazi- dnn.ıa.nlanm.ıştll" .. · B. ilh. assa <.17dOe0ıı) Mevlevi tarikinin (azizleri), Ce· ,-~ 
nahı Mevlıinl'ı'nın şiirlerine, [sera· iHalic vapurları idaresi umumi Ticaret Vekıi\leti tarafından tes- antep ve 1VIarı19tan çift mıntaka - ı tarihınde hır •urprız ıle ellerın .. 

Ç ıd w Jt k kk b 1 30 ç -"- edil f . tı d h · ı · d s-· alman Cebelüttarık'ı, bu bayat .ıu· pa, tasavvuf neş'esile söylenmiş- a ıgı pa o, şap a ve aya a ı arını es- hey'eti bu ayın uncu arsaııwa lbit en ıya ar a ı ın e u - !arına h~r sene akı~ etmekte olan ğümünü biç unutmamışlardır. şiııı 
tir.] derler. Ve bu şiirler hakkın· kı·cı·ye satarken yakalandı ve mahkum edildi günü saat 11 de bir 1ıop1antıya ça- ı meı1baılk müstSJhsi! ve tacirlerden amelelerın bu yıl bir an evvel yo-- diye kadar iki küsur asırdır bun· 
d k . ··ı ı ı ·· ı d gı" rılm•~tır. ı' yapag·ı mUbayaasına başlamıştır. · 

a ı mu a ea arına, şoy ece evaın ""' la çıkırbilmeleri ve işleri başında dan sık sık bahsetmemişlerse bu, 
ederler: <Bakı~köyüıııde oturan Hüseyin, yetişen itfaiye tarafından siraye - Bu tQPlantıda tasfiye işleri de t. Süımeıibank bu sene ihtiyacı olan ., 

1 1 
. . 1iık d lar .. du··şu··nmediklerinden deg· il, fakot 

t · d · ı ed ·· d"" ,,.;;rü,.ülecektir. yapag· mın büyük bir kısmını dog-" . .,u unma arı ıçm a a ar a mu-[ Eş' arı Mevlana, serapa neş'ei ta- o civarda bir kahvenin üst ka ın - . ıne me}I an verı m en son u • .,., ' Fransızların Alsas Loren hakkııt· 
sanufla söylenmiş, beşeriyete ve daki !bekarlara aid odalara girip rüLınüıştür. 390 gaz maskesi siparif rurlan doğruya müstaılı:silden te - raC<1atla r olmuştur. Ziraat Vekille- da Gambetta'nın verdiği nasihat• 
lllcmi süfliyct• ait dedikodulardan, muhtelif kimselere aid şapka, pal- Otomobil Tramvaya çarptı edildi min edecektir . Bunun için isti'b.- ti ile Münakalat Vekaleti -bu iş için 

1 
d d D . b 8 • 

sal mmtakalanna bir çok _.,,.~r- uyma arın an ır. • aıma u ey 
çok ~ üksek nıeani ve mealiye has- to, ayakkabı vesair eşyayı çalımış, Şoför Hasanın idaresindeki 2341 Pasif müdaıfaa ekiplerine tevzi ~-"" temastadırlar. Amelelere demir - letleri düşünmek, fakat biç bun· 
redilnıiş olduğuna göre, bu gibi Yasef adında bir eskiciye satar ·- 1 nUJilaralı otomobil Perapalasın ya edilımek üzere yeni.den 390 gaz :er gönderilmiş, bu sUf"etle ~apa - yollarında ve vapurlarda tenziliıt lardan bahsetmemek-
eş'ar, aucak mütabeat ve şevahif ken yakalanmıştır. Hi.iscyin hır - omdaki yıo-kuştan birderlbire çı.k - geçmez maske yaptırılması karar- fıl~r h~ da~ ~uza 7'aledı~ek- ! yapılıp büyük kolaylıklar gooteri- Cebelüttarık'tan maada İspanY• 
derecesinde bir kuvveti haiz olabi· sızlıktan, Yasef de çalınmış malı mış ve o sırada oradan geçmekre ı..-+ırılmıs. tır. e em c ar a 1 mu avasşı arını le ektı' r Bugu"nleı·de bu l.d F•sı bndutlarının genişletilmesi de 
r K ld k 1 1 60 J -· • kıalkıınası yüzünden müs: ahsilin e- c . · yo a " ır. a ı i bizde, (Dh•aın Ke· alma'k suçundan ctün .. adliye !.e ve- o _an_ nu.mara . ı vatman Mehme- Bu mı:.skelerin imali dün 4000 !ine dalha fazla para kalımaktad.rr. tedbırler alınacaktır. ötedeııberi İspanyol ıiyasilerinİP 
bii-)in vüsüku, (llfesnevi) derece· rilmtşler , aslı)·e dorduncu ceza d:ın idaresındekı tramvaya çarpa- liraya ihale olnn~tur. emelleridir. Bu gayenin husııWo• 
sinde değildir.] . mahkemesi nde muhakemeleri ya - l ra!k ön kısmı hasara uğramıştır. de engel Fransa idi. Fransız ve in· 

D 1 '· t M wı. H .. i in D 1 k Çeltik zeriyatı genişletiliyor er er. pı.mış ır. 3ıOAeme, •.ısey n 1 ana ot atır en r ) giliz ezici hakimiyeti İspanyaY~ 
Mevl5ııa'nın şiirleriıııle, {serapa s~u~u salbit_ görerek d~r.t ay yi~- Halıcıoğlunda Bademli cadde • <Bu sene Anadolunun b ir çok L A S K E R L i K 1 Ş L E R 1 tarihinin ve mazisinin icbar ett iği 

tasavvuf neş'esi) bulunması, pek mı gun hapsıne ve tevkıfıne, eskı- · sinde 123 numaralı evde oturan 12 mıntafioalarınıda daha fazla çeltiık _ _ bir inkişafı mümkiin kılamıyordu· 
tabiidir .•. Altı ciltten ve tahminen ci Yasefin de bn işd:e suçu görül- 1 yaşında Aıgop evleri civarındaki zerlyatı yapılmakta ve yeni ekim Bu zaviyeden de Fransız bezim•· 
(yirmi aıtı bin beyit)den mürek· m~diğinden beraetine karar ver - ı çayırlık a dana otıa tırken dana mıntakaları ihdas edilmektedir. Neferlikten sonra ta h si 1 ini tamamlamış tinden istifade tabu görülmek ı•· 
kep olan (l\fesnevi) yalnız aza· mıştır. •. •• • ünkmüş, dan anın ipi A.gdlıun ko- Uımum.i rekoltenin bu yıl iy; ola- l l zım gelir. Vicby hükü.meti de bU 
metli bir eser değil, ayni zamanda Bakırkoyunde bır yangın -,· !unda bağlı olduğu için çocuğu da cağı söylenmektedir. Çeltik piya- olanlarla kısa hizmet İ er çağırılıyor lhtimalleri derpiş ettiği için şi~-
bütiin tasavvuf aleminin en yük- bll§langıcı beraber ıbir müddet sürüklemiş, sasında hiç bir değişiklik yoktnr. Yabancı Kad ıköy Askerlik şubesinde için re.his edilip müteakip devreye diki halde kara Avrupasının bai<J" 
sek b!r_edebiyat mecelle ve muhal.! ıBakmköyünde Kartaltepe cadde- ! Agop muhtelif yerlerinden ehem- Fabrikalar ellerindeki stokları pi- kayıtlı olup Askerliğine karar verilmiş bırakılmış olanlar. mi Almanyayı emel ve iddialarııı· 
ledesıdır. sinde 53 numaralı ahşap köşkün , miyetli. surette yaralanmış, Şişli ya<>aya arzetmektedirler. Pirinç olan lı ><0 , .• daha yüksek okul diplo- 4 - Askediklerini tam hizmetli yap. da çok darıltmaıruya ve bütün sil<· 

Bu eserde, gözleri kamaştıran l:lirioci .katında unutulan bir ısi- ı çocuk haısta!U!Sine kaldırılarak te· fiyatları toptan olarak cinslerine ma l ı Askeri ehliyetnamesiz ve y tiksek dıktan sonra tahsillerini lise ve daha !eti ile üzerine çöktürmemiye çs• 
Askeri ehliyetnan1eli kısa hizınc tli lttle :tüksek dereceye çıkaranlardan Yedek 1 hk• d Lo dru 'le san'at nurları vardır. Ve, en deriıa garadan yanaın çıkmış, derhal davi altına alınmıştır. göre 31,20 - 36 kuruş arasındadır. t k ısınıya ma um ur. n 

·-.:. askerhğini tam h izmetl i olarak yap 1 
- Subay olmak isteyenler yukarıdaki mad V~şingtonda irat edilen hitabeJef 
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ÇOBAN YILDIZI 
Ya:ı:an: M-ahmut Y ESARl 

dka t babalardan, ann.elerden baş- •

1 

bir hayalet sessizliğile yürüyüp 
ta kimse uğra ır tyordu. Burada e- çıktı. 

sen r uh taki cazibe, sihir ne idi?.. Yolda hep ayni düşünce ile di -
İzzeti nefsini h i-;e sayarak, hasta · 1 mağı karışıyordu, batının 5on ışlk
lığını :bile bile ."evd!il'.'.ni .. kaçınmak i 1 a rı zerre zerre solup sönerek gök 
lçın yıne hır hıle duşunuyor, evde yüzü kırçı l bır renk alımağa baş • 
annesini aç bırakarak, hastanede lamıştı. Caddelerin kirli, karış ık 

baıbası nı ölüıın döşeğinde terkede· vdınhğı gözlerini rahatsız ediyor, 
rek, dostuna hed iyeler getiriyor, karanhk, tenha soka.klal'dan geçe
onların hayatı, sihlıati için çalışan · rek yürüyordu. Birden d eniz kena
a:damlara düşman gözile bakıyıor - rına geldiğirıi gördü. Ornya nasıl, 
du. ne .kadar zamanda gelmişti? 

Cemil Kazrm, sertabibi ıbekle -
mekten usanmıştı. Bir ılciiğıd.a Ni -
garın ıismini yazarak tavsiye etti. 
Artık ta lih, onları birbirle1'inden 
m ü·elbbeden ayı-rmıştı . Tekrar kar
şılaşmak. kapamnış ıblr yarayı de· 
şip kanaı:rnak tan başka bir fa ide 
wı,mıyecekti. Bahçeye dolan ak • 
~am göl.geleri arasında mağmum 

iDizlerinde bir kesikl·ik hissedi
yo~du, bastonuna dayanarak dur
du. 

Deniz; üzeri buruş buruş dOfl -
muş bir pelte katılı.ğile, sahile 
sıokıUrnuş dinleniyıordu. Gözleri 
gittikçe kararan ufka daldı. Fa -
kat pek eeki bir aşinaya t.esadiif 
etmiş gibi kalbi hüzünli! doldu. 

tan son ra tahsillerini lise ve daha yu- delerde yazılı şeraiti haiz olanlar d 
karı dereceye çık~nlar Yedek Subay l (Mayıs/94! tarihinde Yedek Suba ne olursa nlsıın bu iki büyük e• 

Ufkun uzalk ıbir kıöşesinde, Qoban 
Yıldızı, göz kırparak, ona gülüm
süyordu. 

ye dahil zerreler değil miydi? .. 
Hepsi Ç cıban Yıldızının etrafın -
da; ona bir dakika sürürmıek, bir 
an yaklaşmak için çırpınıp di -
dinmeımişler miydi? .. O yıldız ka
fülesi; yine, tekrar görünecek, tek-

okuluna sevk edıleceklerınden nülus 1 
1 

• • Y mokrasi de kuvvetli orduların t11ı:: 
cüzdanlarile beraber 2g;4;941 gUnüne OKuluna sevk edıleoeklerındeo bunla- vik sahası haricindedirler. Bıılbııl<' 

1. ..... · ·· il rın muamelelerini. yaptırmak üzere he- . 
~adar asker i.k. ~u..,emıze muracaa arı. \faresal Peten Bertin siyasiJc:riJtlfl 

Çoban Yıldızının etrafında üç * 
men şubeye m.üracaatıaı·.L ve işbu ilA- ~ 1' 
nın davetiye yerine kaim olduğunun Farnsayı tazyik için birden ço. 
bılin'l'esi ilAn olunur. fazla vasıtaya malik olduğunu lıt" beş yıldız serpintisinden başka Eminönü AskerlUı: Şubesinden: 

ışık görünmüyordu. Onu, pullu 

bir kuşak giıbi saran yıldız kafi · 
1 _ Muamelesi Tekemmül etıniş kı

rar Çaban Yıldızını tavaf ede - sa hizmetli Yüksek askeri ehliyelna
eeiklerdi. İnsanlar da yine ayrıi ih- melilerle askeri ehliyetdamesi olma

lesi hani, nerede idi?.. Hacılar tiraslar, ayni arzularla, katar ka- iyanlar. 

lirler. İspanya ve Fas da•·ası da bU 
Kısa hizmetliler davet ediliyoı , kıştırma ateli erinden sayılabilir· 

yolu, gökyüzünü baştan başa do- tar yürüyüp gidecekler, yalnız şa- 2 - Askerliğini ta~ hiz~et~i olarak 
!a şarak geçl·p gı" tmi•tı· L~,.· Ço h l d • · · l kt ı ıaptık:tan sonra tahsıllerını lise veya 

. .., . ~-... ı~ - ıs ar egışmış o aca ı... daha yuksek dereceye çıkartanlardan 
ban Yıldızı, aynı yerde, aynı par· O da artık ihtiyarlamış, yocgun- ~edek Subay olmak isleyenler. 
laklıkla yanıyıordu. 1 d b' · • d 1 dı. 3 _ Yukarıdaki evsafı haiz kısa hız-. . u.. ır samye mes u o ma gı, 

Beyoğl&t Yeril Askerllk: ŞUbesinden: 
Yedek Subay, Gülhane, Veter ine· 

tatbikat okullarında l/Mayıs/941 de 
başlayacak olan ta hsil devresine du-
rumları aşağ1da yazı] t kısa hizmet! 
müslim ve gayrimüslin1 yüksek. ehli 
yetnamell ve ehliyetnamesizle r ~tirak 
edecektir. Hasta, ığrenç, a_lil, sakat, her naıs;bini yalnız hicran.dan aldığı m.etliler sevk edileceklerinden Nüfus 

ne olursa. ol~un, yıne seven, bile- halde eg· er tıpkı yıldızlar gibi in· cüzdan ve mektep vesikalarile 28/Nisan ı _ Askerliğine karar verildiği hal-
k b k f k t 1 · 941 tarihine kadar subeye müracaat- de her hangi b ir sebeple ~imd iye ka-

re u çır e uyusuna a 1 an ın- sanların da ayni devri yapmaları la rı ilan olunur. dar sevk ed ilmem iş olan yüksek askeri 
sanlar, hep onun ı.şı,ğına koş~~· l<aJbil olsayıdı, çektiği acılara rağ- :J(. ehliyetnameliler. 
kanadı yanık pervaneler degıl men 0 hayata yenide n başlamak 2 - Geçen sene vaktinde sevk edil· 
miydi?.. imk<am bulunsaydı acalba kaLhin _ Fatlk Askerlik şubesinden: medikleri için yedek subay ok.ulu ta-

ya.ka kt d ··g· ·· geces · Voli ı _ Askerlig·ine karar verildJgı."' hal- rafından kabul edi1ıneyip geriye çev· cı · a u un ı • de kiiçlil<: bir teredldüt duyacak ı 
beyin t>trek elile göste;,,rıği Hacı· Je her hangi bir sebeple şimdiye kadar rilen yüksek 0~" 1 mezunla~ı. . 

mıydı? .. Ayni lıüsran ile netlcele- k edilın . lan tik k ehli tna- 3 - Askerhklerı tam hizmetli ola 
lar yol'U., son yokusunu, Nigarı neceğıni bilse, ric'at edecek mıiy- sev emış o Y se ye l rak yaptıktan sonra tahsillerini lise v 
da alarak çekilip kayibolmuştu . , di ?.. melilerle ehliyetnamesizler. daha yukarı dereceye çıkardıklanr 

den mektepten geri çevrilenler. resmi vesika ile i.sbat ederek Yede' 
Sadiye, Şevket Dürnev, Kudret, ı ,,.,m '-ilı·rı .. , 2 Ge k dild""'-

Oo-J. u ~ - çen sene geç sev e l5au- S ubay olmak isteyenler l/May1s/9~ 
Nigar, hastanede göııdüğü aşık - 3 - Yedek Subay olkulu devresinin de sevk edileceklerinden şimdiden deı 
lar, nihayet kendisi, hep o kafile- l S O N llçte birinden fazla devam etmedikleri llal şubeye müracaatları ilAn .. ı. ...... 

Lord Halifaks söylediği bir nu· 
uk!a Balkanlarda cereyan edeJI 
' adiseler hakkında şöyle bir 11ııı
akcme yürütmektedlr: 
·Biz biliyorduk ki Hitlcr JJnl· 

anlardan yaptığı ithalatın murıl 3k 
m gelişini inkıtaa uğratmanı~. 

çin Balkanlarda çarpışmakt•n '.~ 
.inap etmek istiyordu. Bu itlıa18.' 
'!manya için fevkalade cl100• 11:ı: 
eti haizdi. Düşmanın bazı tcdb•t 

1 
• re tevessülden içtinap etmesi 0~1 

tedbirlere tevessül etmek ;~~ 
ınumiyetle kafi bir sebep t•Ş 1 

~er.. . .. ,ı\I· 
Balkan cephesi teşekkulune • 

unları• taraftar olmadığı ;çııı ~~ 
u İngiltereni'l istemesi icap 1• 
i bn suretle ifade olunuyor v~ ~ 

•De\ amı 4 üncü ~ayfa a 



za - Nisan - 1941 

lngiltere ile 
Avustralya 
arasında 

• 
"Düşmana aynı 

şekilde muka
bele ediniz,, 

/ngiltere ilt 
Çin arasında 
bir anlaşma 

--0---

lngiliz elçiliği, dek 
-0--

lngiltere bahriye En ufak bir anla-
Nazırının cevabı ıarasyon neşret~ 

Ş&m&mazflk yok (AA) - Plymouttı'ul----=---------Plymouth 27 · · 

F ziyaret ede~ Bahriye Nazın Al":"';- İşbirliği genişliyor 
adden'in m e Sa j 1 der bu şehİr Iıalkımn hav'.': bom arı:,; 

nıanlarına karşı gösterdıgı _ctesar~lk Nevyork, 27 (A.A.) - Cuma glı 
Vaşington, 27 (A.A.) - Avus- dolayı hayranlığını bildınnış "" nü Vaşingtonda yeni bir Ingiliz 

tralya Başveka" 1-' vekı· ı· Fadd d bır· ,· nazıı·ın sözünu Keserek za1anm t '" ı en arasın an edi Çin para anlaşınasL im ış ıı 
dün Avustralyanın Vaşington Elçi- .düşmana aynı şekilde mukabele - Anla•mayı Ingiltcre namına Ing 

. . d iştir Btınun üzerıne nazlf su r~· 
sı Casey'e ibir mesaj göndererek nıZ> em · ı:. hazine mümessili Frederk 
1 il cevabı vermi~tir: . ~ ı..u. 
.ng tere ile Avustralya arasında <Donanmanın himayesı altında Ame Philips, Çin namına da Çin mali) 

en ufak bir anlaşamamazLk bile l'ikadnn ııer gün gelen yardım1 say:· . müşavirlerinden Soong hnza et 
olmadığını bildirmiştir. Fadden ha- sinde çok yakında di.i~mana 0 an u mişlerdir. Soong ayrıca, Amerik. 
lı'L h b' d b']" · b"t" borctı faizı· ı'le ödiyccegız. Esastın yap-> "azır ar ın e ı aıstısna u un d Hazın' e Nezareti ile de bir iptidaı maklığımız ıazım gelen şey de bu ur. 
Iwustralyalıların İngiltereye yar- ---o- anlaşma imzalamıştır. 

dım ettiklerini beyan ederek de- Bastonda pasif ko· Vaşingtondaki İngiliz Büyük El-
ıniştir ki: çiliği dün şu notu neşretmiştir: 

Avustralya milleti Balkan harp runma mektebi 1939 senesinde Çin parasının is-
&ahnesinde İngiliz ve Yunan kıt'a- Mayısta !ikrarını temin maksadı ile husuı.i 
!arının yanı başı.nda harbe iştirak Boston, 27 (A.A.J - Beş ektebl 
etmekle müftehirdir. Askeri hare- Boston'_da bir pasi! .'f:;:;::;;irm Öğre- biir sandık teşkil edildiği ve bu miL 
kiıt istedig-imiz gibi muvaffakıyet- açılacag> resmen bı l rd . esseseye ayrılan fon'dan beş mil-
i nilecek başlıca cterslerdeıluen "gay'~iınen- yon sterlinlik bir kıS'll1ın İngiliz ha-
e neticelenmese de yine avni i!ti- lukla muca • 

.; Bozguncu! f ası ve hava akınlarına zinesi tarafından garanti edilmiş harı duy·acağrz. kuilerın n1u ıa az .. · .. 
Avustralya bu harbe İmparator- karşı müdafaa tertibatı. . bulunduğu mal~dur._ Ingilız ha-

luğun bir azası oıarak iştirak et- Harbin ilk 18 ayında zinesi ıbu garantıyı çıv. parası o-. ·ı • lan yuan'ın sterline nazaran fazla 
~iştir. Parlamento önümüzdckdi. a- batan tıcaref gemı erı temevvüçler göstermesini önleme 
, ın başında toplanarak şım ıye . ç· · t'kr k . . . 27 (AA.) _ Tass: gayesile ve ın parasının ıs ' arı 
d adar sarfe~ıl.~n harp ga~etlefrud1- ~~:;;;~~ress'ln .bildil'diğiııe gö~e~ har hakkında yapılan mukaveleye isti-

en daha buyuk gayretler sar e ı- . . 
18 

ındaki ticaret g~ınıs< za- . b 1 d G 
lebiimesi çarelerini araştıracaktır. b;:t.'1~em'a:Y 6.687.000 tonilatoya_ baliği ?ad:n ve~IŞİ' ud:';;.

0:U::: ti eçÇinen 
F'adden Alınan propagandasının ~ımaktadtr. Bunun 5.400.000 tonıl:ıtosu ılJd<il.nun_ a ng . u e 

lngHt A tral arasında · ·ıt . ile müttefiklerine ve bitaraf hukumetının emrıne bu maksatla 
bir an1ere ve vuslık yaldug· u hak- ~n.:'~ı=~~tlere aittir. 802.000. tonilatosu ::ıeş milyon sterlinlik lbir kredi aç-

aşanıamaz o 485 000 tonıbltosu da t • p . t'k t · · · · 
ltınd ki 'dd. b b ·ı bu mesajı A!manyanın ve · 1 mış ır. ara ıs ı rarının emını ıçın 
gönda ~ ~s_ı se e .'. ~"ğünü be-ıitaıyanıodır. '}d al:nacak teknik mali tedbirler hak-
Yan etrm_ıye ubz~l gbo: ueyin kat- Ruzvelt tatı en kında müzal<ereler cereyan etmiş-
. e m4 ve oy e · ır ş , • . 
ıı·en yalan olduğunu ilave etmış- vazgeçtı tır, 
tır. v . ton 

27 
(A.A.) _ Roosevelt'in Bu müzakereler bugün Vaşing-

•s~g kaİib! Aıırley'nin bildirdiğine tonda İngiliz Kraliyet hükumeti 
leral BorİS fştıbe jfİtfİ ;~;:,''maden amelesi grevi henüz h~- namına Sir Frederick Phillips ve 

· dil ediğinden Roosevelt warmspr g Çin hüklımeti namına Soong tara-
Sofı•a, 27 ( A.A.) -·.Kral Borıs d: g~irmek fikrinde olduğu kısa tatil- fından imzalanan anlaşmıya mün-

tefa.katinde Prens Kirıl ?ld.~ğu den vaz geçmiştir. cer olmuştur 
halde İştib'e muvasalat etmıştır. Çörçil ha va akınl arı Bu mukav~le İngiltere ile Çin a-

G •• •• t k•tJerı" tahribahnı tetkik etti 1 ras_ın_da ma~i sfilıada y_ap_ıla.~ işıbn:UDUfi en 1 . . Iiğının yenı hır tezahurunu teşkil 
d ) Manchesther 27 (A.A.) - Jngıltere 1 t kt ik' 1 k t a ında 

(Baş ta.rafı 1 inci sayfa a Başvekili ile Bayan Çörçil Manchest-ı e .me eve _ ı meın e e .. ras - -

b d k dahi bulamıyorlar, h . pılan bava akınlarındaki tahri- kı d-0stluk munasebetlerını tebaruz ara su . _cıeya . . . . 
S b hl bir belediye babçesın- batı tetkik ehnişlerdir. Churcbill bıl- ettırmektedır. Bu anlaşma Amert-
d: haer:;;in bir fincan kahve ve. hassa meşhur serbest mübadele ha!i?i_n \ ka ile Çin arasında bugün iıınzala-

b
• b d k ay i"ınek zevkini enkazını ve bon1b~rdıınan e~ılen kili- ı nan ve Amerikan doları ile yuan 

ya tr ar a Ç ~ scyi gezrniştfr '.En.kazı teını:zlC:;yen ve d b' t · · . · 
k 1.. d r Ne ya· · · .. 1 d · arasın a ır muvazene esısını ıs-

tatmin etme azım ı . . kendisini alkışlayan ~ç' ere em~-1 t'hdaf d . h. tt b. 
. b .. 0• "Bu zevki tatnıın t' ki' ı e en aynı ma· ıye e ır mu-

ztk kı, ~u, · I kazinonun ır•Ev~t bu bir hailedir', Fakat üç mis- kaveleye muvazi olarak aktedil-
etınek ı:t~~nd er otursunlar!• li ödey~cekler.> miştir. Amerikan - Çin anlaşması 
~.amlı ~oş:;: : .. dört kisinin Ruzveltin oğlu mucibince de diğer bir sand~k ku-
•:veınevız. ~ u birer 'kah· • • • rulacaktır. Amerika 50 milyon do-

Camlı Köşkte 0 urup, , , , Çıne gıth !ar tutarıııda yuan satın almayı 
v b' r nata ıçmesı ıçın 

e ~e •r ımo, 'k" bu tık lira Şanghay, 27 (A.A.) - Amerika Cüın taahhüt etmektedir. Bu iki sandık 
Yestıye~ d~ dahıl 1 ~ b ç her hurreisi Roosevelt'in oğlu james Roo- Çin hükumeti tarafından teşkii e
l'ermcsı lazımdı~. kı. . nnu iz. şrveıt bir kaç gün~ k~dar .tayyare ıle dilmek ü·zere bulunan ·birer istik-
Vatandaş verebıhr dıyeıney H gkorık'tan Ç<!u..ı:ı ıg e giderek Ma- k . 'f ı· il . d 

B 1 diye . on ,1 .. .. ccktir rar omısyonu marı e ı e ı are 
Amma her vatandaş . e :ahve lı;eşal Şang-Kay-Çek e. goruşe . edileceklerdir. Komisyonlar beşer 
~ahçesinde on kurusa ,blr Jki Japon Sinemasın• kişiden mürekkep olacakt'f. Bun
ıcebilme!idir diyebilirız ve ~u 'k t ıldı !arın üçü Çinli, biri Çin hükumet; 
~ileğimizin de; çok haklı' o_Jd~gu da suı as yap . t1rafından Ameôkan hazinesinir 
ıciıı; yerine gefirilmcsinı ıstıye· Şanghay, 27 ( ,\.A.) - japonların ,. tavsiye edeceği müşavirler arasın· 
b '}' • . 1 Ho gkev mahallewıde . . 

ı ırız. daresınde o a~ ·· a 1 da seçilecek bir Amerikalı diğer 
C .. b k" kiin . . . d. re hen1en hemen aynı z - . . . . ! 
amlı Koşke ve U oş, ıkı sıncına •. ~. b mba patlamıştır. 19 de İngiliz bazınesının tavsıye ede 

J>a]ıalı olmasına itiraz ctmıyo~ 11:a?da saa~tll. y~ra.ı:nınıştır. Bir kısmı- 1 ceg .. i mütehassıslar arasından inf 
ru k · ·· boraıan· kışt çok agıı ·ı ıtan · · · z, esesıne guvenen h 1 tehlikededir. Bu suı tas hap olunacak bir Ingılız .olacakiır 

b d. , k 11111 av<:ı ı 1 t Bu e1 aşıdır. Fakat Bele ıyenuz e- "181,.aııe derhal kapalı ın~ıj ır. ; 
• .. • . d d·' fionra n . . ld v nediUyor. 

Sesıne guvenemıyeulerı c u- suikastların sıyast o ugu zan • f ·ıt • y • 
§Ünnıekle mlikelleftir. Bahçenin Amerika ile Meksıka ngı erenın enı 
denize karşı olan ağaçları attın: d b' r anlaşma bir kararı 
da ucuz, temiz bir kır kaJıvesı arasın a l 

27 
(AA) Dahili E 

1
• 

Tak __ Ofi: Londra, . · - mn • 
Yapntak zaruret olmuştur.« • ,r~.,ington, 27 (A.A.) . ·~· - j t Nezareti tarafından neşredilen b 
s· . . . "d" ' t· . bildırdıgın.e go- ye ' 1tn bahçesı tan.zım edıln1elı ır» j :'ıye Nez:ıre ının "ka hük~ netleıi kararnan1e mucibince Loodra'd~ c.Cıty 
diyen bizdik Doktor LUtfi Kır- 1:e Ameril.::a ve h!eksı 1 w yek ·de tico .. ri ınüesseselerde ~alışan ve 18 i 
d . . ' "t askert tayyare erın -ı . l r' ·ı· b ar bu yerinde teklifİnıizi nasıl iki de\'lete aı , .. .. den geç- 66 yaş arasında bu unan ngı ız te a. 

. 't toprak~ar uzerın . . h h . b. 1 ı 
kah 1 tt" , b .. d • t digerınc aı . 1 <ı.nıa imza LoTJdra şehrının er an~ı tr no ~ 
e . ~. ~ '.' s~, ugun e ~are ı-n.esini kabul eden bır an ı~k1 hükü- sındaki pasif k:ornnma t~kilatına ~ 
~trgımız ilıtıyacı elbette kı ye· etınişlerdlr. Anlaşmayı A~ı:s Meksika ı.ılabileceklerdir. Maaınafih, evvelce 

l'tnde bu1acaktır. Taksin1 bahçe. metl nan1ına Suınn1er Ve. ~ .... kel- tisna edilenler bu k.ayd" tabi tutulr. 
s' d 1 da meksiku buy u ın e bir kır kahvesi açılma ı- 1tü1tümeti naıruna . d' yacaklurdır. 
dır. çisi Nagera imza etm1şler ır. --

-----
Cebelüttank 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Jlteciler derhal tıilliye edilecek 
·. Kalmak isteyenler askere alın 
~ muamelesi görecekler ve mü 
ıfaa işlerinde çalıştırılacaklar 

?POVll mrm 
ır. 

:>E'B®LÜTT AıRIK KALESİNİN 
HUSUSİYETLERİ 

· .ondra 27 (A.A.) - Lord G<>rtur 
•helü.1tarık müstahkem meviki u 
umi valiliğine tayin edilmeS: 
ı.gilterenin haııl>in bu nuntaka -

Beşiktaş Maske sporu 
6-0 m a ğ 1 ô p etti 

Çocuklar denize g-ir
meğe başladılar l 

, Karpuz kabuğunun yere düşme 
sıne daha iki aydan fazla ••ar, Fa
k~t, ~vvelki gün baktım, on beş, 
yırmı çocuk Modada denize dalıp 
çıkıyorlardı. Biz, vapurUB gİiverte .. 
sinde, pardesülerirnizin yakalan 
kalkık bir halde zor barınırken on-

Harbiye İst.Sporu 3-1 yendi 
Miıti !"üıne maylarına dün de devamı 

1 sirayet etme.si imkanın.ı hesaba ·dildi. !lk maç Istanbulsporla Harbl-
1ttığını göstermektedir. Fransa - ;e arasında yapıldı. 

lara Marmara.nm biraz sertçe olan 
A N K A R A D A bahar serinliği vız geliyordu. Vız 

geliyordu amma Karamanın koyu· ıki İngiliz kuvvetlerinin başku- Oyuna saat tam 15 de hakem Se-

andanlığını yapmış olan Lort ~~::::~:~:;~:~a~~;~~~ bir şekilde 
'ort Oebelüttarık müdafam;ının ereyan eden oyun Hal'biye lehine dön

ilzam ettiği meselelere etrafı ile ,.ı. Rüıgar ve güneşi arkalarına alan 
·a.kıftır. Lo.rt G<ırt geçen Haziran- .. arblyeliler sür'atli akınlarla İstan-
· a Cebelüttarı.ğa gitmiş ve meş _ 0ulspor Kalesini tazyike başi>dılac. 7 

'lCi dakikada Harbiyeliler o.ı-ı.;;ıd11.n ant 
··ır Kayadaki istfh·k:imlan bütün oi.r akınla sağ içleri vasıtasile ilk gol
·~ferrüatt ile teftiş etmişti!'. Cebe- ;orinl attılar. Bu golden soıı.c• o.rwı sU
'üttarığa hücum edildiği takdirde rntini kaybetti ve bta.ıbu1.>por mulıa
orada ötederiberi mükemmel bir ..:imleı·inin akınları tehlikeli bir şekil 

aldı. 34 cü dakikada İslanbulspor san
asker olarak tanımnış olan Lort ırforu muh.akkak bir golü ka("ırdı. Bu 
Gort gibi mii.:lafi ile kıınalasılacak- dakikalarda İstanbulspor m•ğlup vav 
tır. Meseleyi iyi tetkik• e'l:~iş bu- yette olması.na rağmen oyun bakı 
'unan yük.sek rü~beli bir l!,pan)'Ql vaziyete geçmişti. Fııkat netice degi; 
-ulbavı Cebelüttarıg· a karadan hü- meden birinci devre 1 - O Harbiye l< 

hine bitti. 
ouıın edebilmek için Hitlerin en a- İKİNCİ DEVRE 
·ağı 150.000 kişilik bir ordu kullan- Oywıa İstanbıılspol'lular başladı. iı 
ması razım geldiğini söylemiştir. dakikada }[arbiye kalesini çember içi 
Hatta bu. takdirtlıe bile hücumun p.e alan İstanbulsporlular; iki ta.raflı a 

:flf ki kınlarla Harbiye müdafaasını zorlamı-
muva a 'yetsizlikle neticelenme- ya başladılar. Bu tazyik sekizinci da· 
si muhtemeldir. kik.ada semeresini verdi ve .. Kadir be· 

Cclıelüttarıık son zamanla.'Xla raberlik gölünü yaptı. 
h'llı!lıaı:ııgi bir hücuma karşı koya- Neticenin beraberliğe dönmesi Har
bilecek tarzda ta'hkiın ve takviye biyeyi harekete getirdi. Sağdan tehli-

keli hücumlar yapan Harbiyeliler 14 
edilııniştir. Kaya delıınek hususun- üncü dakikada Sabahattinin yaptığı 
da ihtisas salı.illıi olan Kanada ma- golle tekrar galip vaziyete geçtiler. 
dencileri kayanın içinde bir yer- Bu golden sonra, İstanbulsporlular 
altı şehri vücude getirınişlerdi!', mağlübiyeti kabul etmiş bir şekilde 
Tabiye mellhu.mu bakımından bu oynamıya başladı. Artık Harbiyenin 

h5.kimiyeti bariz bir hal aldı ve 20nci 
rada'ki istilıık&nların tertibatı Zig- dakikada sağdan yapılan bi.r hücumda 
frid hattındaki istilıkfurnlara çok gene Saliıhattin serbest bor vuruşla 
be112emektedir. Dış müdafaa hat- üçüncü Harbiye golünü attı. 
!arını ya!irnağa muvaffak olacak İstanbulspro müdafaasında bir gün 
kıt'alar '· l . . . l evvelki maçta sakatlanan Hayri ve Ta 

. .n.aya ardan ıstihkam. ara rığm bulunınaınası sayı adedini fazla-
grzlenmiş bataryaların ateşi ile 11aştır1Yordu 

D Alt nu, sonra çıkar oyunu dedikleri • spor t ayı gibi, bu mevsinısiı deniz baoyosu-

7 l "J"' nun oyunu da korkarım ki. sonra - mag up etti çıkmasın! Denizde takla ve kulaç 
Ankara, 27 (İkdam muhabirinden): atmayı mevsiminde ben de seve .. 
19 Mayıs stadında yapılmakta olan rim, Fakat İstanbulda daha yerli 

milli küme maçlarına bugün Altay_ Es bakla, yerli enginar, yerli hıyar 
ki~ehir Demirspor ve GençlerbirUği çıkmadan ve yazın asıl, hakiki 
-: Altınordu karsılaşmaları ile devam 
edilınlştir, müjdecisi olan Hıdırellez bile gel-

Altay He Demii."SP<>r arasında yapılan meden bazı çocukların böyle JJf'k 
ilk karşılaşmayı Demlrspor 7 _ ı ka- nıevsimsiz , pek vakitsiz denize dt\.· 
•nmıştır, Her iki haftayımda da ra- lıp çıkmaları bilmem ki doğru mıı
_':>ıne k~rşı. h:filtin1. ~ir .oyun çıkarmış dur? Tramvaylardaki pencerelerin 
.:on EsktŞehırliler bırıncı devreyı 3 _ ı h .. b' f , 
lip vaziyette b't' . 1 ik' · I enuz ır tara lı bıle açılmalarına 

ı ırnuş er ve mcı 

·vrede gol adedini yükseltmekte güç- l müsaade yokken, baharın daha ilk 
'< ı;ekoıenıişlerd.ir. günlerinde bu çocukların, denizle 
Maç 7 ; 1 Demırsporun g•libiycti ile böyle haşır ve neşir olmaları bil· 

;J1:la er1111ştır. . ! 
ikinci karşılaşma Gençlerbi.rliği ile ~eoı a~a. benım hoşuma gıilııe .. 

Utınordu arasında yap1Imış ve Genç- dı. Denız sularının, hararet bakı .. 
'r nıaçı 2 - 1 kazanmışlardır. mından1 henüz kuyu sularından 

Altınordu - Gençlerbirliği pek farkı yok gibi.. üstelik Sirke-
İkinci kar§ılaşmanın birinci devresin 

le Altınordulular rakipleri Gençlerden 
iaha düzgün bir oyun çıkarrru;;lar ve 
;5 inci dakikada Saitin ayağıyla ta:v
~e1:ikleri sayı ile devreyi ı - O galip 
va~ıyette bitirmişlerdir. 

!kinci haftay birincıye ni.,bcUe da
ha seri ve canlı olmuştur. Bu devre ilk. 
dakikalardan itibaren rakiplerinden da 
ha seri ve sıkı oynamağa başlıyan genç 
lerin h3kiıniyeti altında geçıniştir. 14 
üncil dakikada beraberlik sayısını ya
pan Gençler 30 uncu dakikada 2 - ı 
galip vaziyete geçmişlerdır. Bu sayıdan 
sonra her iki takımın yapmış olduğu 
ı kınlar semeresiz kalmıştır. 

Maç 2 - 1 Gençlerbiliginin galibiye
tile nihayete ermiştir. 

cide, Galatada, Beyazıtta şimdi bi
raz hoşumuza gider gibi olan ba
har rüzgirları, deniz kenarlarında 

pa:rdesülere bile meydan okuyacak 
kadar dişlicedirler. Ya bu mevsim
de çml çıplak ve belki de saatlerce 
soğuk sular içinde fingatan bu 
çocuklara bu rüzgar ne yapmaz! 

Plaj mevsimi, henüz bizden fer
sah fersah uzakken, lüzumundan 
fazla deniz tiryakisi olan bu co· 
cuklan, mevsim soğuk algınlığı
nın vereceği türlü türlü tehlikeler
den biraz uzaklaştırsak fena olmaz. 

Osman Cemal /( ""l!•lı 

biçileceklerdir. Bu istihkamlar u - 4ı ci dakikada soldan gene bir İstan 
zun ·bir muhasaraya mukavemet bulspor akınında Kadir kalenin çok 
edelhilecek tarzd 1m 1 ro yakınından muhakkak bir golü kaçırdı. 

.. ~ ya~ı lŞ a ır. Ve oyun bu netice değişıneden Haıbi- [ 

Kalede her turlu yıyecek, harp y<·nin 3 - 1 galıbiyeıile sona el'di. =::::::::::::::::::::: F / K 
1
. R L E R ::;:::=::=::::::l 

maız_emesinden büyük ihtiyatla!", Beşik tas • J\ıı aske spor - :: _ 
on bınlm-ce metıoe mikabı su bulun T J maktadır. Kalenin yeraltı koridor- İkinej karşılaşma Beşiktaş Maskespor _______________________ , ___ _ 

larmda karadan, denizden, hava - ara,~Jda oldu. Oyuna Beşiktaşın akını Hayalle J Dqğacak ihtiyaçları, geçmışın 
d l ile ba~landı. Hemen hücuma geçen Be- yapı an hazırladığı ilitiyaçlardan i.ı;tidla·l 

an yapı acak hücımılara ka!'Şl şiktaş muhacımlen Maskespor kalesini ı -
muhtelif çapta toplar vardıır. çember içi~e aldıın.r. Hakkının çok ya-1 harp kazanılmaz ile keşfeden, kimsenin @(iremediği 

-----o.- kından attığı bır şut dırekleri yahyarak: yıolu gösteren, vak:ıaiarL zühurun-
avut oldu. Oyuna Beşiktaş Mkim ol- ----ır-- dan evvel gömneğe mulktedır bu· 

HAMBURG 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Dün düşman gemileri üzerine 
yapılan hücumlar esnas.nda, bir 
iaşe gemisi batırılmış, diğer bir ge
mi hasara uğratılmıştır. 

KİEL VE BERLİN DE· 
BOMBALANDI 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz Ha
va Nezaretinin istihbarat bürosu 
bildiriyor: 

İngiliz hava kuvvetleri Berlınin 
merkezine yüksek infilak kudreti
ni haiz ağır hombalar atm~lard:r. 
Hücuma büyük bir filo iştirak et
memiştir. 

Geeenin başlıca hücumu Kio' 
·ehrini istihdaf ecliyıordu. Bu hü
·um, mühim bir deniz üssü ob· 
'ıu şehre karş1 24 saat içinde v•r· 
'an ikinci hücumdur. Elde edil: 
-ıeticeler kolaylıkla müşahede 
!ilmiştir. ÇDkan birçok yangınlar" 
!umanı sisi yararak gökyüzü!' 
·ükselmiştir. Yangınlar şehri· 

"l'luhtelif mıntakalarına ve kana ı 
1<i sahiline inkisam etmiş bulunı 
~ordu. Fakat bilhassa doklar ve d' 

'z tezgahları mıntakalarında' 

·angınlar ehemmiyetli idi. Bu yaı 
nlardan biri o kadar parlak ale' 
r çıkarıyordu ki yüksek irtifa<' 
m tayyarelerin bile içlerini aı 

.• nlatıyordu. 

masına rağmen netice alınamıyordu. D • h ki I' lunan büyük şahsiyetler, millet _ 
Nihayet 23 cü dakikada ortadan Hakkı atma a 1010 ga lp l ! 
ııuı bii hucumunda Şükri.ı ilk Deştktaş :erinin ta iblerini söndür.memiş -
golünü attıktan sonra Be>ikl.o•m h<\ki- geldiği bir hakikattır fer, parlak halde mı>hafazasını te-
ıniyeti bariz bir hal aldı. Devre sonla- m.in etmişlerdir. 
rına doğru 'Masi<esporlular açıldılar. Yazan: Hamid Nuri lrmalı M ., ese,.. yine Fransa tarihin~-F'akat netice değişmeden ilk devre Be- ut' 

ş.iktaşın ı - o gal.ibiyctile bitti. T · · , meşhur sivaset adamı Kardiııal 
iKixci DEVRE • ariılım vak aları~ı felsefi ve il- RixJ~lieu';,ıın 1624 den 1642 ye ka-

Bu devre Maskesporluiarın tazyiki 
ile başladı. Sag taraftan .ılni bir akında 
Maskespor forları muhakkak bır sayı 
kaçırdılar. Onancu dakikadan sonra 
Beşiktaşlılar canlandı. IIakkının ,,.e Şe~ 
refin akınları l\1'.askespor müdnfaasını 

mı tetkiklere, l:Fhlıller.e tabi tu • dar 13 .. ·· L , ~ ·nc1 k" da uncu uıs uevrı e ı -
tunca., zamammLZin sıyasi, aske- ; hili içtİ!IT!ai ı- · kila. ı F 
ri ve harbe aid büyük hadi<eleri ı b'. Liğ' . ,hma. ı. 111

• ptarkı'. ran 
h kk d . .. sa ır ını, arıcı sıyase tıe ı ba -

8! ın a ehemm1yetli sa\'ılacak , · tk• ak'!' h k ı ·ı 
neticeler elde edebiliriz. . 1 sıre arane, _ ı aııe are et erı e 

Se gal'd k' . k--"·"I 1 . . başamnasındakı muvaffakıyetle _ ne e ı xencı a"vJ e erının · · . .. 
;arsmıya başladı. . . . . nnı, takdırle yıadolunan misaller-

16 ncı dakikada Hai<kıdan aldığı pas- rernler'.. Ha~şıstandakı Raslar, 1 den birisi tarzında kaytledeıbili , 
ta Şeref 2 ci Beşiktaş goli.ınu yaptı. Bu Hınd.LSlandakı mehraccler, Tunus· riz 
;ıolü. "'.üteakip Beşiktaş tek'.ar vaziye-j taki beyler, Fastaki Sultanlar mil- · 
te hakım oldt1. 32ncı dakıkada oyun [etlerinin fütuhat harplerinı ber- .. .. . * 
ıdurgkun ve_ z~v~ız bBeır 'kştaekıldeı _de\•am J taraf, istikl.iil muhar€'belerıni ba- Buyuk Fatihler veya kumandan 

er en uçuncu şı ş go unu de, . . .. lar, si asi .bü ük ... ,,..h.c-' • i · 
. pmıya ınuvaf!ak oldu. Bu golden b~ şaramadılar, yah"d bu g'bı mıı.ea- Y. . _ Y ,....~ıJ e !er, mıl-

'akika sonra Hakkı dördüncü, kırkıncı ı delelere hiç teşebbüs etmediler. l~tlerını: dıger ıı:lklara mensup 
ki koda da _şeref beş;nci golu yaptı- Çüıı.kü terakki ve medeniyetin hiç 1 kutlelerı de • teşalı.lıus ettird:;'h, 
r. Maçın bıtmesı.ne altı dakıb kala/ bir ~ı.ııbesin-'- varlık g·· t -ı- tamım etmege muvaffaik okluau .. h"k' 1 B 'kt • u" os eren mı " yuna tamaınue J ım o an eşı aş- letler· .1 . . . fikirler arkasında k"""ur ğ 
lar Şeref \-asıt.asile altıncı gollerini e ve 0 mı letlerın ıçınden çı- . . . . . ""'t" ma a, 

'c kaydederek Maskesporu 6 - O mağ- kan, doğan temayüz etmiıı zeki, a· ıstedıklerı g'bı kullanmağa mu -
:ip etmiye muvaffak oldular. !im, büyük kumandan, mdhteri, vaff_ak oldukları zamanlardadır ki, 

o. YAZICIOGLU teknisyen veya mütefennin züm _ hakıkaten muvaffak olmuş sayı -, . . .. * . relere, büyük şaıhsiyetleri iMiva lır!ar. İleri sürülen fikirlerin doğ-
Bırıncı kumeye terfı eden eşhas gruplanna malik ol _ 1 ru veya yani~. hayali veya esaslı 

•• b k madılar ola.madılar da onun için olırnasının kıymeti yoktur. Kütle -
musa a ası gerililı:t~n ve esaretten kurtula - 1 leri ih&kikatte hayallerden ibaret 

Birinci kümeye terti müsabakası A- madılar, Milletlerinin, zamanları- \olsa dahi, icad ve il.iin eylediği fi
·:ndar - Şi~li arasında milli küme maç nın büyük1üklerini, heybetlerini kırle_re c_e~b. ce21b ve ram eyleyen-
ından evvel Şeref stadlnda oynnndı. 1 rıd k 
·:ın ze~kli o~ neticede 4 _ ı Şişli şahıslarında toplıyan, inkişaf et _ '; 'lr ı, eski tarihi, medeniye\le-
'r maçı kazanmtŞ, ve birine! kümeye tiren, ilerleten büyük şaıhsiyetler- r~ yıkara~, on~arın enkazları üzt>-

_,-fi etmiştir. dir ki, ayni zamanda insaniyete rinde yem tarih ve yeni medeni _ 

ı 
Nıota hülasaten şöyle idi: kendi eline geçirecekti. Yunanis - ı Bu Rus memur, Çarın İngiltere 

- e·· ük" t "h' 93 "'\ z· · de vaziülirnza bizler hü - tanı nasıl Rusların elinden aldıysa hükumeti ile Mehmed Ali paşaya 
I' = uy arı ı roman: •• .. •• ıd •• ? 1 • ıyır M d F l . 

ls . N l Old ru u . , kumet.i meflbualarından aldıkları ısırı . • ransız arın elinden ala-j at iyen kabul ettirilecek şerait hak 

daıhi istifadeler temin eylemişler· yetler meyıdana gelmesinde amil, 
dir. müessir, ya!hud esas olmuşlardır, 

Bu lbalbta kendi tariıhimizden mi Mısıııdaki elhramları veya binlere'!! 
sal alırsa·k, Gülıhane hattı hi1ma - sene içindeki çalışma ile heykel • 
y.ununu neşrettiren tanzimatçı şah !eri meydana getiren saik v~ mü
s;yellerin itıkişaf ve terakki, isthk- temadi emek hayal uğruna devam 
lal temin edemedikleri Türk mil· etmi§, Kudüste Hazreti İsanın kab 
ledtinin dehasile sayini, ıkudretini, rini zaptiçin garp milletlerini, şark 
ı ealini; istiklal mücadelesini ya- milletleri üzerine mütemadiyen 
pan, muvaffakiyetle b3'jaran in • saldırtan hareket de yine bir ha
kila.pları ilan ve tatbik ile Cüm - yal uğruna devam ettirilmişti. 
huriyeti kuran büyük şahsiyetle- Devam t.den lıarp için hüküm • 
rin temin eylediklerini görürüz. j leriımizi, en füzumlu olan rııilkt

ultan Azız ası ~ _,J 1 ta.Emata tevdikan ·beş devletin ıark 'a~lı. kında müttehidülfikir okluğunu 
_ y . M. Samı Kara yel ı meselesinJe muttehtdurrev ulup Ingilız başvekili Pahnen;ton '11 ve hitamı müddete iki sene kalan 
------------- azan.. .. k .. Ba<tııiılinin ken- a~ı hayırhahanelerinin husulü- sır hı.clt:tunetini küçültmek isti - 1 Hün-kiır iskelesi muahedesini ye
l>evleti Aliye, ordusuz ve donan 1 . Dedıler.., çunM~hmed Ali paşaya ne in;izı.ren muavenetleri olımak- y<ır \'e, bu kıt'anın Mehmed Ali nilemeyip yalnız Babıali istiane 

llla:sız kalmı.ştı, Mehmed Ali paşa ı n: tarafınc~n, ·ı olmak tlzere hak-ı sızın mes'elei rııeııkure hak.kında paşaya verasetle verilmesini de o;-ttiği takdirde Karadeniz ve Bo
~lbi isyan ettıniş bir valisine kaı~ı Suriye de a.ıı esi Fransızların da, sureti kat'iye.le her türlü karar batınen istıyordu. Fakat, zami:ri- 'ğazlarda muavenet etmekte yal -
~o'a'b'l · - 'ld' kı veraset verm · d .. 'b t ı · nı dışarı vıtrmuyordu El it 1 ı,ı' ı ecek vazıyette degı ı. . . . . d işine gelmıyor u. 1 ittihazından mucanı e ey emesı - , · . a ın - : nız olarak kabul olunmasını ve, 
,_ ehnıecı Ali paşa, müs~akil olmak [ngılızlerınh eb'•i Mehmed Aliyi ni Babıaliye ihbar etırı;,kle iktisabı dan Mehmed Alıye va,dle"de bu- I sair devletlerin de icabı takdirin-
"' l\iı t B nların er u lunuyordu ist· sır üzerinde hakkı verase u . . • ıet ederek ve, Devle- şeref eylerler.o . · . . . 

1 
de c:kınanmalarile vıkaye etımele-

"'O•d M h d dl s kendılerıne a .. .. - . · t it ı t · ti , • u. ısır u u arına u - . , . Mdhmed Aliye duş- Osmanlı hukumetı bu nota ıle ngı ere nt ıaye zamırını mey- rini ,.e Çar, Sultan lehine müsel _ 
u;,e. de dahildi. Yoksa, Istanbul iı Alıyeyı de k tarını bizzat hi- beş dı>Vletin tahti vesayetine gir - dana koydu. Ve yalnız Mısırın lehan m:idahaleye girişecek olur
C\ erıne yürüyüp zaptedecek ve, man bırakarak ,oz ak istiyorlar- mi" bulunuyordu. Ve, O&manlı Pa- verasetle Melı.med Ali paŞaya ve· 'sa bunun bütün Avrupa ııa.ınına 
~ sıııan]ı hllkUıınetine saltanatına maye tarzında l apbr~ lı ile Meh - disa'hı ile bir valisi arasında doğ· rilmesini t_alep_ ctt. i. 1 ve_ ona _ve_ kiılet_en if_a etmiş itibar 
a~''''ed -~ kt' d B sebeple Ba ıa ' "' 1' d " ki f ' =ıece L ı. u . _ birleşmesine 1<at- rudan doğruya iş ve karar vermek r rama ıse, Ingı .erenin bu fik- · e <•rnesını te - ı ettı, 

r ~evieti Aliye viikelıisı toplana - ~ed Alı pa,an~n··ııerdi. hakkından mahrum kalmış oluyor rine muarız kaldı. Fransızlar Su-1 Ruslar, Devleti Aliyeyi yutmak 
ı: ne yapacaklarını düşünüyor - ıyen taraftar egı ve r'ngiliz du Avrupa müdahalesi büyüktü. riyenin cie bera.ber olarak Meh - i~in bu fırsattan istiıfaoo He İngil-
••d . Balb • ıi Fransız · lıirı 1

• Melıımed Ali paşaya Sunye- ~a'kat, . _ıa rinde buldu. Vü _ Bu notanın ilk ıh usule getirdiği med Ali. p_aşa uhdesine bilverascıt tereyi ele almak iı;tediy;.>e de Lon 
it . dahı veraset tarıkıl-e tevcıhıne rnudahalesını _ye n yürek- netice İngilterenin Dersaadette verılmesını talep et\ıler. Bu se - dra Rusların bu teklifini redıdetti. 
!\tar verihmek üzere idi. kelilnın ve, Husrev paşam Rusya nüfuzundan korkusu kal - hepien Londra ile Parisin arası a- Hüliısa, Devleti Aliye üzerinde 

F'tBabıal~, ıbu haleti ruhiyede iken leri~e su. serpıldi. !hariciye na _ mıyara.k Mısır üzerine dönmek ve . çıldı. Rusya, İngiltere, Fransa azim bir 
ı,,~ns:ı, Ingi!teıoe baş tercüman - Fılvakı Avus.:u:~min teşelllbü _ Melııned Ali diye Fransaya yük · ı Rus~·a, Fransa ile İıı,gilterenin çaDpışma mevkhne giıımişlerdi. 

gelerek: zırı meşhur ımuş bir nota ertesi leı:ımek oldu. aralarının açılmasından mem.nun Osmanlı mülkünü biıibirlerine 
Q ~ Devletlere müracaat edilme· sile kal~e aı1ınan tasile Babıa- İngiliz qiyaseti yine ımühhm bir , olu~·ordu. Bundan bilistifade Lon- kaptırmayıp tek olarak v:nbmak 
eıı b. k . 1 .. tercuman ar vası M hakk k 1 . . l .. . , -

~d . ıt arar veuilınemesinı ta ep gun . _ d rol oynamıştı. ısm ımu a draya bır dıp omat gonderdı, i.~tiyorlardı. 
erız., 1iye teblıg olun u. 

Yine tarihin sahifelerinde, muh- "ler kütlesini sevik ve tahrik etlen 
telif asırlara aid fasıllarında bü - fikirler, hayaller c>hetinden vere
yük Fati.hlcrin lulıç, silah, toplar- lb.il-ec:ek b\r mevkide, bir vazivette 
la kazand>kları zaferlerden, ~·ak- <henüz bulunmadığ•mızı bilm~kte
tıkları, yıktı~dıkları, ateşledil<leri yiz. Ancak muhariplerin hudud _ 

şehirlerden, malweyledikleri in -ı suz, hesapsız ta'hl'ı!ıatı, yakıp, yık
sanlardan hahsolunmaktadır Ne . maları arası"da t ih' . · ... ...., • aı: ın ve me ... 
tıcede muvaffak elanlar mill~lle· deniyetin degı··şm · · ·ı 
r' .. t" l"k t . __,' esını, yenı >enme
ıne us u~ .u eıı:ıın ~"'enler dai- sini temin edebilecek fikirleri. ha· 

ma bu kabı! Fatihler olıınamış, yalleri, heıışeyden evvel araştırma 
Napolyo":. B:?napart ıgi'lıileri, kazan ğa, ·bu1mağa çalışmamız faydalı o
~kları buyuk zalferlere, muvaffa- !ur. Çünkü bu yoldan ar~t • 
kiy:tıere. rağ'."e.n, ~sterdikleri si- tara devam edince, gelece~ mna 
v~sı basıretsızlıkler!e milletlerini ckığru hükümler vermek . _ıçın 
husranla ®lu mukadderata •ev • !arına malik ol :b'l' . ıınkan • 
key.lemişlerdir. a: •1 ı:ız. 

Hamıt N uıi Irmak 



SAYFA - 4 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
Milli Şefin resimleri Çorçil konuştu 

1 KD A M 

Atina düştü; fa, 
kat Yunanistan 

yükseldi 

o 

. (Ba 1 t • l incı sa~lada) j han, Hayriye K ut, ~elike Alev, lar t·aınir edilebilir. Harp talihinin 
im I:ıınur Meb'l.ISU Reşad Mımar - Fatma Albdullah, Muy~er ürlrer, cilveleri vardır. Mü!OO avvildir. Fa 
eğlu, İstanbul Knmutanı İshak Huri~ Yüksel, Berra Dağgeçen, kat ayıp bir hareket, bugün bütün 
Avni Akdoğan, GüHıane hastane - Fikret Hasan, Saade t ı;;-c>k, Feriha dünyada mazhar olduğumuz ria - 1 h•ş tarafı l inci sayfada) 
si Başhekimi Prafesör Doktor Ge- GU.rıdan, Öjeni MartaryaB, Zehra yet ve hünnetten bizi mahrum bı- tere aleyhinde kullanmak için kcn 
aeral Süreyya Hidayet, Cerrahpa- Onat. rakır ve hayati kuvvetlerimizi kı- di elile Mihvere verseydi, 0 zamaı 

:~~PARA 
\ \ 1BAYAT l'AHIŞININ 

harbin sonunda, hangi taraf gali , 
P ha<ıtanesi Sertabibi Doktor E - Haydarı>a§a Ha.staııesindeki Kurs- rar. gelirse gelsin, Yunanistana kims 
sad, aıdı:eri ve sivil dnkto.rlar ve t<ı.n Mezun Olanlar Yunanistan komşularımn, bizim artık müstakil bir devlet muamc· 

DİREKSİYONU DUR 

ga>Jeteciler 'bulunm~ardır. Hatice Seniha, Mevhibe Aksoy, müdahalemizle, Yunanistanla be - lesi yapmıyacaktı. İngilterenin ga 
Merasime İstiklfil marşı ayakta Zehra Eratan, Bedia Gürses, Mü - raber mukavemete ikna edilebile- !ebesi halinde, Yunanistan döktü 

dinleırilerek başlanmış, blllldan nire Fikret, Ragıbe Soydaş, İffet cekleri hususunda cidd'i bir ümid ğü kanların feyzi ile dirilmek im 
ııonra, Gillhane hastanesi BaŞıe - Gümeç, Cemile Kıroğlu, Fatma vaT<iL Yugoslav faciası şu olımuş- kanını bulacaktır. 
kimi general Süreyya Hidayet bir Yeğitalp, Müzeyyen Ataş, Zehra tur ki, bu cesur milletin b~ında Yunanistan bu harbe istiyerel 
ıtutuk söylemiştir. < Feridan, Nes>be Fabna Bulgat, Nazi arzusuna boyun eğerek bir girmemiştir; azami itina ile bitara 

iDAHsiNi aiuıı is aANıcAs'"o! 
jKRAMİYEL.İ .tiESAP AÇA 

General Süreyya Hidayetten son Meıahat Kocaçemen, Fatma Zeke- masuniyetin satın alınacağını ü - kaldığı halde yine taarruza uğra 
ra, Haydarpaşa hastanesindeki riyya Aysal, Mualla, Münire, Edi- mid eden bir hükıiınet vardı. mıştır, bpkı, Norveç, Holanda vı 
lrurstan mezun olanlardan Mualla be, Güzide Sönmez, Şadiye İlhan Şimdi, Ak.deniz mıntakasında Belçika gibi, taarruz kuvvetleriniı 
lı:Ba bir nutuk söylemiştir. Atalrol, Melike Canloorur, Rabia hanbin, denizde, çölde ve bilhassa yolu üstünde bulunduğu için tama 

Bayan Mualhlnın nutkundan son Kı.zıltuğ, Sıdıka He~güner, Semiha havada anudane, mütenevvi ve şü miyle haksız bir tecavüz karşısın· 
ra tsıantıul Komutam İshak Avni Güneş, Atife Çağlayan, Meliha Na mullü olacağını beklememiz la _ da kalmıştır..-Bıı dünyada bir ada · 
ııöz almış, mezunları ttibrik ettik - lıncı, Seyyare Bostancı, Zeynep zımdı r. Jet, adaleti İl3hiye vardır ki gü· 

r T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 İkramiye planı 
inşaat ilanı 

Süme::rbank birleşik pamuk ipliği ve dokuııı• 
fabrikaları müessesesi müdürlüğünden KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ilen 90llfa diplıamaları mezunlann Dirican, Hatice Didar Obay, Ayşe Şimdi, Balkan devletlerini ,.;ı; _ n. ün_ birinde mazlum mille. tlerin ı 
nemek ve kendileri ile Yunan ve ın 1• amını ~ ır. ~ a a et yıne e· birer birer ellerini SJkarak tevzi VU6lat Evcim, MU.yesser Güral. '"6 1 t k ı B d J t 

1 Aguştos, 3 İkincile$rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkraıniyderi 

1 - Ereğli bez f,"'_brikası İvriz kuvvet santralı çift makinist e vleri ve ~ 
lan vahidi fiyat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. UbU ~ 
atın muhammen keşif bedeli 27.916,04 liradan ibarettir. elmiştir. Gü.müşS"Uyu Hastanesindeki Kurs· Yugıo.;lav milletleri a!'asırıda bir cellı edecek, kendı yurtlarında ya-

Memn olan gönüllü hastabakıcı tan M ezun Olanlar kan ve kin nehri akıtmak suretile şamaktan başka hiçbir emelleri ol-
1 adet 2000 Liralık 
3 ., 1000 ıu 
2u "150,. 

= 2000.- Lira 
::::: 3000- " 
= 1500- " 
= 2000.- " 
= 2000,- H 

II - Eksiltme evrakı iki lira mukabilinde, Sümerbank bina!'anda ~ 
5ik pamuk iplıği ve dokuma fabrikaları mü~sesesi müdürlüğünden aıınabili'' 

ili - Ekslltme 12/ 5/ 941 tarihfoe milsadi! pazartesi günü saat 16 dq />J' 
karada Sümerbank B. P. İ. ve D. F . mües.c;e.sesi müdürlüğünde yapılacaktır. 

lvııruz tunlardır: Melahat Yaman,Ümid, LO.t.fiye Alıınanların hata yap11p yapmadı'k- mıyan ve ba_şkaları~a . tecavü~ü 
Güllutne Ha.st.anesindeki J{urstan Güven, Elmine Çiray, Nazan, Hav-

1 
_ • . Alın · 1 

1 
akıllarından bılc geçırmıyen mil-

Mezun Olanlar va Akgül, Türkan Nazire, Nigar ar~nı gorecegız. an arın, e - !etlere haksız yere saldıranları, ta-
iNeriman ~l, ıHu.riye Gül • Türk, Safiye Hisarkale, Seher Sel- J>erınde bulunan kuvvetler ve bes- rihte sık sık görüldüğü gibi yine 

men, Fatma Karacevtz, Muazzez van, Fatma Macide, Sevim Zeke - leme vasıtalarile Mısırı istilaya yere çarpoıcaktır. Yunanistan o za
K.,Jebek, Malike Zorlu, Rikkat riyya, Suna Alyanak, Nebiye Se- teşeil:lbüs etmekle de hata işleyip man, şan ve şeref içinde, tekrar 
Durusu, Zeynep Akpınar, Em'lne vengil, Sünbül, Rida, Suzan, Mu - işlamedikl€rini göreceğiz. doğacaktır. Böyle milletler ölmez, 

4 
" 8 
" 

500 n 
250 H IV - Muvakkat teminat miktarı 2.018, 70 liradır. 

35 H 

~o 
" 300 
" 

100 
50 
20 

H 

H 

" 

= 3500_ " 
= 4000- n 
= 6000.- ., 

V - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış oJdıılU: 
bu kabil işlere, bunların be~ellerine ve hangi bankalarla muamelede buıuP 
duklarına dair vesikaları koyacaklardır, 

Alıi>ulut, Nerinre Turnalı, Refia, tena Aktaroğlu, Menfa, Saime Çe- Şurası muiıakkaktır ki, Akde - öldürülemez. 
Zetıra Aman, Mihriban Urııman, vik, Nadire Azer. nizde biziım için Mısırı tehdit eden Elen Radyosu· 

nun hitabesi 

VI - Teklif mektuplarını havi zartlar kapalı olarak ihale günü saat ı5 ~ 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank B. P. i. ve D. F . müesse5"" 
müdürlüğü muhaberat 3e!liğine teslim edilecektir. 

Münevver Go1ı:alp, Peri!lıan Akın- Diplomaların tevziinden sonra teıhl'ieklerden 'başka ~ni tehlike - , 
cı., Atiye Sezen, Münire Amal, Sa- Halkevi Reisi Ekrem Tur kısa bir !er başgösterebilir. Ha.ribin İspan
ad<!t Ö>Jbeker, Ali~ Akıman, Ma- hitaıbe rrooetmiş ve bunu ınütea _ ~·aya ve Fasa, Türkiyeye ve Rus
cide Engin, Su.lıiye Erdem, Huri- kip Halkevi spor ko1u azası kızlar yaya genişl"emesi mümkündür. Al 
ye Keıılcin, Zehra Şalban, Bedia 1 pıa.sti.k ji:mnastik hareketleri yap- manların Ukrayna hububat anbarı
Ce,fıan, Nesibe Sekmen, Hikmet mışlar, zeytbek oynam~lar, ritmik nı veya Kafkasya petrol kuyuları
Ta1'116, Süreyya Kutlu, Sıdıka Er- danslar yaparak şiddetle alkışları- nı ele geçirmeleri de mümkündür. 
direan, Has:ibe Çetintepe, Mediha mışlaı:ıdır. Fakat bir şey muhakkaktır ki: 
Tolı:ad, Muazzez Baykut, Hayriye Müteak;/>en, davetliler, hazırla - ıHitler ne Ş3'"kta, ne art~arkta, ne 
Tar.itan, Remziye Diııdar, MS!hfuze rum bir 'büfede izaz ve ikram edil- de uzakşarkta müntakim adalet-
Ahıned, Ayşe Çürıük, Feriha Tar- mişlerdir. ten yakasını sıyııramıyaeaktır. 

---------1•• Bu harbi kazanmak için, Hitle-

t d 
1 

Ç 
rin, ya istila ile bu adayı fethet-

spany_ a_ a . etin Safha mesi ve yahut bizi Amerika Birle-
şik Devletlerine bağlıyan hayati 

fBaı tarafı 1 mcı sayfada) (Baş tarafı 2 nci sayfada) deniz yollarını kesmesi liız:mdır. 
.neselenin son derece nazik ol<iuğu /de edilen elim neticeden de şu su- Hayatta kalmamı-z için, İngiltere 
kabul edilıınektedir. Fılihakika d~- retle bahsolunuyor: meydan muharebesini nasıl kat'i 
man propagandasını önlemek, ha- •Müttefik ordular Almanlara in- olarak kazandı isek Atlantik mey
diseleri çok ya.kından takip etmek sanca ve malzemece ağır zayiat dan muharebesini de o derece kat'i 
ve esasen 90k ciddi olan bir vazi- d olarak kazanmamı~ Jazımdır. 
-tin d2ha ziyade vahamet keıfuet;. ver irmedikçe bir karış toprağı 
,_ bile feda etmemişlerdir. Bu zayi- Amerikan filosu ve deniz tayya-
D!Sİne mani o1mak zarureti karşı- ı · kü" · d k at öyle bir nisbette olmuştur ki re erı, garp yarını . resın e ara-
llnda buluııuıyoruz. Almanyad:ı öğrenilince tesir yap- kol gezme.k emrini ald:kları için, 
Bununhı beraıber bu mıntakada İngilizler, himaye kuvvetlerini çok 

yapılacak bir Alınuın ilerlemesi - maktan hıili kalmıyacaktır.. daha büyük bir ni~bet dahilinde 
11'.İlı İngıltere ve Irlanda mıüstesna Harbin bu çetin safhasında ve !ngiltereye daha yakın deniz yol
~ ~e~, bütün ~vrupa sa.bil- 1 Fransa. ile is~a~~a ~zer'.nde Al- ı arı ·zerin e tahşl edece ve çok 
ıerini büyük bır telılıkeye maruz • man dıplomasısının ıknaıyat kuv- daha büyük miktarda Alman de
bırak:u?ağına şüptıe y>oktur. Bu va vetini sarfeylediği bir sırada harp nizaltıs1 tahrip eyliyecek vaziyette 
:ı:iyet bittabi Amerikacfa.n ziyade şatrancında milletler mukaddera- bulunacaklardır. Atı'antik muhare
İngiltereyi end~e düşü=e.kte - tmın böylece oynanması her taraf- besi uzun ve çetin olacaktır. Ve ne
dir. BUllıdan lbaşka teıhlikenin ge- ta alaka ve intibah uyandıracak- tkesi henüz hiçbir suretle taayyün 
rek Fransı.z gerek İspanyol Afri - etmemiştir. Fakat şundan kat'i su-
lı:aso sahillerine de sirayet edeceği tır. rette eminim ki bu muharebe şim-

Hüıeyin Şükrü BABAN muhakkaktrr. Son günlerde Fas - di daha tehlikeli fakat ayni zaman-
faki İspanyol mıntakasına mahud da daha müsait bir safhaya girmiş 
seyyahlardan lbir hayli gelmiştir. Knoks, HuJJ'ün bulunmaktadır. 
Londranın mevsuk haıber almak- İngiliz ve Amerikan azmi karşı-

la marul mahfilleri, tspanyollann nutukları sında ihtiyatlı ve basiretli hiçbir 

Abidin DAVER 

Yunanistan 
cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

yatta bulunmuştur: 

(Baş tarafı 1 inci saytada) 
Yunanistan tekrar dirilecek tek-

rar yükselecektir. Çünkü meşru 
bir dava ve hürriyet için bütün 
namusu ile harb etmi~tir. 

Kardeşlerim, cesur •e sabırlı o
lunuz. Bu istirapları yeneceğiz. 

Yunanlılar, Yunanistanı damima 
kalbinizde saklıyarak vat.arlı olu
nuz ve iftihar duyunuz. Çünklı biz 
~erefli bir m1llet ve kahraman bir 
asker olarak yaşadık . . . 
EPİR ORDUSU NİÇİN TELİM 

OLDU? 

Termopil hattından ilerleyen Al 
man kuvvetleri, cenuıbu şarki isti
kametinde ilerlem'elerine devam 
etmektedir. Alınanlar, bu ilerleyişi 
güçlükle yapmaktadır. Çünkü, İn
giliz dü.mdarları bir çok sevkül -
ceyş noktalarında düşmana muka
vemet etmektedir. Bu geciktirici 

Londra, 27 (A:A.) - Epirdeki Yunan 
hareket, muvaffakiyetl'e yapıl - ordusunun teslim oluşunun sebepleri, 
maktadır. Fakat şu cilhet nazarı Yunan Harbjye Nezareti umumi mü-
dikkate alınmalıd•r ki bu hareket dürlerinden birinin radyoda okunan 
yalnoz vakit kazanmak ve Attikde !beyanatı Ue ifşa edllınlş bulunınakta-

bulunan kuıvvayi külliyeye kur - dırB. t ın· d . ... . . eyana ın me ı su ur: 
tulmak imkanını vermek ıçın ya - Harbin bahtsız neticesi cesaret nok-
pılmaktadır. Binaenaleyıh <bu ha - sanlığından değil, Yunan ordularinın 
reket ancak mahdut l:ıir zaman iM m!Jyon nüfusa malik iki impara-

' -için olaıbilir torluk ordulenna karşı koymaga mec-
,.. · ... bur kalmalarından doğmuştur. Son na 

Harekatın yapıldıgı mıntaka ile zile günleri E"pir ordusunun kah•/nan
..... fın~ lralat kesildiği için diiqmanın larl arasında geçirdiğim tçin, cesur Yu 

. ~I 
VII - Posta ile gö~derilccek tekJifler nihayet ihale saatinden bit · 

evveline 1'adar gelmiş ve zarfın kanunt şekilde kapatılmış olması lftzırndll'· 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 

VIU - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir.. (2261) (321$) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"' , inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - İdaremiz~ı .İstanbul Bira fabrıkasında bira imalfı.tından meydaD3 ~ 
len ve 1/6/941 tarihınden 31/ 5/ 942 tarihine kadar birikecegi tahmin ol"° 
350 kazan küspe pazarlık usulile saWacaktır. 

2 - Pazarlık 2/5/ 941 cuma günü saat 15 te Kabataşta levazım ve ıııül>" 
yaat şubes_indeki satış komlsyonunda yapılacaktır. 

3 - ;>artname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 1 .,ı 4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ecıecel< <'' 
fiyat üzerinden % 15 güvenme paralarile birlikte mezkUr komisyona milf8 

allan. (3028) 

Harp Okuluna havacı subay yetişti• 
rilmek uzere sivil Liseden mez&1tl 

olanların kayıt ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk imtihanını vermis bulunmalı:. ;f 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya çok 

bulunmak. 
1
r 

3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden !azla müddet ııecmeaıi' ~ 
lunmak. 

harekatı ve ileri hacre-ke-tinin de - n:;ın milletini temin ederim ki, bu or- 4 - Sağlık durumu piloUuk hizmetine müsait olmak. 
rınli,~i hakkında tafısilat mevcud dunun subay ve erleri vazifelerini bü- 5 - Ya·'an en ~·'""rı 21 olmalı:. 

· yük bir fedakarlıkla yapmış.lar ve mem ~ "......_ 
dei!ildir. Not· ...., leketimizin askert tarihine yeni şanl.J · t 

sayfalar il5ve etmişlerdir. Bl!Ahare hava muayene heyet> lara.lından yapılacak muayenede si ı1 

LIBYADA Arnavutluğun Vahşt dağlarında altı lık durumları pilotluk: sınıfına milsajt ıörülmiyenler isterlerse .~ı.1· 
ay süren çetin bir mücadeleden sonra okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete t.:ı.bı ~ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) bu cephede muzaffer olan Yunan or- tulmazlar. Tam serbestUrler. Kendilerinin arzularına ıöre muamele' 
tiği zannedilmektedir. Şimdiye ka- dusu, Yugoslav ordusunun geri çekil- tabi tutulurlar. 1.,ı 
dar, bu cephede faaliyet, Capuz- .nesi üzerine, arkasından da kalabalık Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başJayacağından taUp olanlarııı , btlıer 
zo ... Sollum mıntakasına inhisar et- motörlü vasıtaları bol ve çok kudretli dukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik _şııbt' il' 

bir hava kudretine malik olan yeni ı yaptıracakları sıh:ht muayenede müsbet netice alanlar evrakları 
miştir. Vaziyetin , aşağı yukarı, ge- bir ordu Ue çarpışmak mecburiyetinde! Harp okuluna sevk edileceklerdir. (2822) __.---: 
çen Eyllılde İtalyanların Sidi-Bar- kalmıştır. -----------------------·-
rani'ye vardıkları zaman mevcut Bu vaziyet karşısında Yunan orduşu 
vaziyete benzediği söylenmektedir. düşmanın devamıı hava akınları aıtın- ı lstanbul Beledı"yesı· 1·ıa-nları 
Maamafih, sanıld~ğına göre, düş- da ve bu akınlara karşı hiçbir mUda.t:aa ;ı..••••••••••••m•lııİİm••••••D;:ll!!•-~. bir taraıftan İtalyanların Fasa hü- kimse, Hitlerin ve Mussolininin manın mevcudu, o zamankine nis- silahına malik olmaksızın yüz elli ki-1 t' 

nihai mağlu\ıiyetinden şüphe ede- beten daha azdr. Geçen sene Si- lometre geriye çekllmeğe mecbur 01- Zincirlikuyu, mezarlığı meydan mahallinin Karosiman, Mozaik, ~sl lulıüne mani olınağa çalışırken di-

ter taraftan Almanların hülO.lünü 
iıolayılaştı.rrnakta olduklarını teba· 

fBaı tarah 1 inci sayfada) 
tonda toplanmış olan mali ve iktı· 

sadi Amerikalılar istişare komite· 
si, Amerika kıt'ası limanlarında 

bulunan ve kullanılmıyan 160 ec

nebi geminin müsaderesini tavsiye 
etmiştir. 

mez d" B ., il · h k... l muştur. dur, kapu ayaklan inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelı ,tı:I 

ruz ettirmektedirler. 

Hindistanda bir .çok 
arbedeler oldu 

Bombay, 27 (A.A.) - Cuma rilnil 
HinUi1erle müslümanlar arasında bir 
~k arbedeler vukubulmuş ve polis 
tehrin üç muhtelif noktasında ateş aç

. - ı- arranı ye erı are eıı yapı - Yunan ordusunun sevkillceyşi mak~ lira 78 kuruş ve ilk teminatı 115 lira 18 kuruştur. Keşi.t: ve şartname ı t,t9 
İngiltere Okyanusta itiraz götür-· ması için beş İtalyan fırkası kulla- ;aUarla yaptığı son harekat esnasında ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde göriilebilir. İhale 5151941 pazB'sl<' 

mez bir hakimiyete sahip bulunu- nılmıştı. .ıiçbir askerimiz düşmana esir düşme- günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat. tTlıııt' 
yor ve yakında havalarda da kat" Düşmanın Sidi-Barrani'ye doğ· ıniştir. Bu harekatın tafsil&tı ifşa e- buz veya mektupları, ihale tarihinden 8 giln evvel Belediye Fen işler• '.• 
·· tü' 1 .. " ·· ld d kt' İ ·ıt iildiği zaman bütün dünya hayran oJıw us n ugu e e e ece ır. ngı e· ru bir ilerlemesi, Kahirede umu- •alacaktır. dürlüğüne müracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticaret 
re, ·bütün dünyanın diğer kısımla · 'TIİyetle ivi haber alan mahfiller- vesikalarile ihale günü muayyen saat.e daimi encümende bulunmaları· 

Epir Yunan ordusunun irtılıatı kesi- (30841 
rındakinden fazla madenlere VE "e .müstebat görülmemektedir. Fa. , nce bu ordu başkumandanlıkla temas 
teknik kaynaklara malik bulun- ~at bu mahfillerin teobarüz ettir· dememiş ve dü,man tayyarelerinin 
maktadır. iiği gibi, eğ"er düşman bu nokta •omba ve mitralyöz ateşi altında ia:;e- ,._..Bir Vapur Acentesi Sabık Müdifrü 

Çörçil sözlerini şöyle bitirmiştir "'a varsa dahi, vaziyet, düşman içic ıni temin imkanı da kalmamıştır. Ni- . 
ayet şimalden ve ~rktan kendisini 1 Türk Tabasından, Türkçe İngilizce, Fransızca ve kMi miktarda ıtal-

Nisbct ölçüsünü kaybederek ce 1eçen senekinden daha az müsai' ıkıştıran iki kuvvetli hasını ve mlica- yanca, Almanca ve sair lisanlara .@.şina, müstakillen muhabere \·e 
HükOmet şimdi vaziyete hA.kinldir, ·.aretimizi kırmıyal1m ve tel3.ş: "lacaktır. Çünkü düşman kollar eleye devam imkfuısızhğı kaqısında muhasebeyi yapmağa m~ktedir ve tecrübeli, mükemm~l sertiDk:t 

Gece sokağa çıkmanın yasak edilmesi riyetleri temsil olunmaktadır. lüşmiyelim. Bugün olup bitcnleriı "ı alen o kadar mühim değildir •slime mecbur oimuştur. ve referanslan vardır. iş arayor. (R.M.) rumuzile Jstanbul 176 

Bu 160 geminin sulh ve Amerika 

kıt'asının emnıyeti lehinde kulla 
nılmasını da tavsiye eden mezkuı 
komitede bütün Amerika Cümhu ın.ağa mecbur kalmıştır. 

ıerginliği izale etmiştlr. Her tarafta Birleşik Amerika Hariciye mü' ıiçbiri ·geçen sene İngllterenin g< Bundan b"".'ka, İngilizler, Toh Yunan milleti bu çocukları ile ancak posta kutusu adresine yazılması. 
oükün hüküm sürmektedir. Hintlilerle teşarı Velles komitenin bu tavsi ' rdiği tehlikelere kıyas edilemez ·uk'da sağlam surette mevzi a' 'lihar edebilir. Yunan ordusu mükem- -----------------------·- - - ::;:......-
müslümanlar arasında pazardan beri . . l"- d b .. t'" bük' • t 1 b't 1 . h' bir bul kt d"" el bir resaretle harp etmiş ve bat~ Sahibi·. E. İ Z z E T, Neşriyat Direkto··ru·· .. Cevdet Karabi]gİJI vuku bulan arbedeler esnasında döı1jyesının a ö.Aa ar u un ume 1arktao up ı en erın ıç i garı 'r"J IŞ uruna a ve uşmanıın ce ısımlarınm bile hayranlığını kazan-
kisi ölmüş 90 kişi yaralanmıştır. !ere gönderileceğini söylemiştir. te olanlarla mukayese edilemez. ahını tehdit etmektedir. mıştır. Basıldığı yer: •Son Telgraf• Matbaası 
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annelerinin yanında gözlerle cere· J ri_t:. iki ""':'eden beri tasavv~ eyi~· 
yan ediyordu. Bu hazan saatlerce dıgı veçbıle, baharda Berıdle nı· 
konuşma şeklinde de oluyordu. kablanmıya hazırlanıyor. 

Meseli: Ailece yapılan bir kır ge- Birbirlerini çılgın gibi seven bu 
zintisi, ve yahut bir Boğaz seyahati iki çiftten Berid, ilk olarak dün ge. 
cibi yerlerde Feritle Berid biraz ce Feride biraz kırılır gibi oldu. 
daha kolay. haşhaşa kalırlar ve a~· Hakikaten şimdiye kadar nişanlı· 
kın en temız kısımlarını ortaya do- sını bir defa bile ihmal etmiyen 
kerlerdi. 

Nihayet bn sevişmenin aliıncı 
ayında her iki tarafm muvafaka
üle teyze zadeleri birbirlerile ni
ta-ladılar. 

Feridin bir bayram gecesinde gö· 
rünmeyişi seven bir kız için düşü· 
nülecek bir şeydi. Amma o yine 
biraz sonra Sultanahmede gidince 
her şeyi öğreneceğini ümit ediyor 
ve lıöylelilıle biraz teselli buluyor· 
du. 

kün değil ki .. tabii böyle solar ve 
çöker .• 

Fakat o bu halile her vakitkin
den daha güzel göriinüyor. Açık 

kumral saçlarının gölgelediği alnı; 
ince "kaşlarından sonra bnşhyan 
mat yüzile tatlı bir tezat teşkil e
diyor. Uykuya doymıyan gözleri· 
n;n içinde tek bir emel ve tek bir 
Ferit hayali karışarak tam bir aşk 
hali tası vücude gelmis. Müdevver 
kirpiklerin çerçevelediği bu iri si
yah gözlerden onun temiz kalbini 
okumak pek kolay .. zaten bu göz· 
ler de kalbi gibi temiz ve saf .. çün· 
kü seviyor ve yalnız asteğmen Fe
ridi seviyor .. bu sebepledir ki sev
diği bir adam tarafından nnutul
muş olması onu ziyadesile üzüyor 
ve meraka düşürüyor. 

• • • 
Beridin odaya girmeslle beraber 

dışarı çıkması bir oluyor. Çünkü 
gerek annesinin ve gerekse baba· 
sının bir sürü sualine maruz kal

Evlenmeleri için pek az bir fası· 
la bırakmak niyefüıde oldukları 

halde, Feridin yaşça müsait olma. 
Jışı, .. ıan iki sene beklemiye mec· 
lıur etti. 

itte IHı.ırün 2' yaşuoda olan Fe-

Dün geceki yorgunluğu !oila üze. ı nıanın sırası değil .. kahvaltı etmi· 
rinde~ 18 yaşındaki bir kızın iki ve bile lüzum görmeden, yine o 
saatlik bir uykuya doyması müm- dağılmış odasına çıkıp giyinmiye 

a· 
başlıyor. Ve yarım saatlik bir ha-ı sormıya başlıyor: 1 güderi eldivenlerini koparacak gibi kardeşinden on yaş büyiik gör~t" 
zırlıktan sonra ap~rtımandan çı- - Ferit evde yok mu teyzeci· didikliyor. Sonra da yan taraftaki yor. Bunlar hep üzüntü ve k• ~J· 
karak iskele caddesıne doğru yol- fim?.. bir iskemleye kendini bırakarak den .. hiçbir şey onu teselli e~• ô· 
tanıyor. Kadıncağız sorulan bu sual kar· dün gece Feridi bekleyişini ve fa- yeceği için her şeyin gözüıı 11:iif' 

- il - şısında iyice şaşırıyor: kat gelmeyişini sıra ile anlatıyor. nünde cereyan etmesini ister ... ;pi 
Sultanahmedin tramvay cadde· - Ferit sizde değil mi idi kı- O anlattıkça da Meziyet Hanım bir le olmadığı takdirde günlerce. 'ie~· 

sinden oldukça uzak bir yerinde zım? .. Ben de şimdi oturmuş onu türlü kabına sığamıyor ve ne yapa. yer durur ve yatışmış sinirferı 
iki katlı bir ev.. bekliyordum. cağını düşünmek üzere ayakta du- rar faaliyete geçer.. J>(feri 

İşte Berid biraz evvel tramvay- Kız, birdenbire büyük bir sukutu rup kızın yüzüne bakarak öylece İşte şimdi de böyle oldu.. bel 
dan indi ve şimdi sokaklara dala· hayale uğruyor. Kapıdan içeri gi- kalıyor. Feridin birdenbire böyle bayağı titriyor ve aklına bıt (J>i1 
rak bu eve doğru ilerliyor. Dün ge. rip de, her vakit oturduğu arka görünmeyişi hakikaten onların ca-

1 
çaresi gelmediği için kızdaJI 

cedenberi halledemediği bu muam. bahçe üstündeki odaya seçerken) nını sıkacak bir vaziyette •. çünkü soruyor: . 
1 

ıııı 
mayı biraz sonra çözeceği için öyle ilave ediyor: o şimdiye kadar yapmış olduğu en - Ne yapalım şimdi Bcr:d · ··,.bı' 
seviniyor ki.. - Siıbi mi söylüyorsunnz, yok- nfak bir işte annesini haberdar e- çocuk nerelere kayboldu bırd• ,aı· 

Bir müddet daha gidiyor ve ni· sa şaka mı yapıyorsunuz Allahaş- der ve merakta kalacak bir hale re .• daha dün onu berabere• 
hayet.Feridin evinin önüne gelip kma?.. kimseyi maruz bırakmazdı. müştük değil mi?.. 1ı!Y 
pa•nı•ihnı zile dokunduruyor. Bu sefer kadın da aynen Berid Fakat şimdi öyle değil ki .. Kadı- - Öyle teyzeciğim .. ba ~-ak; ıfO' 

Meziyet Hanım, karşısında Beri· gibi meraka düşüyor ve onun bu köye uğramamıştı. Başka bir yere ma bir şey geldi. Sakın nob• 
di görünce hem seviniyor ve hem hali yüziinden belli ohıyor. gittiğini de bildirmemişti. Halbu- layısile çıkamamış olmasın?:· J<şııı 
de şaşınyor. Çünkü o, böyle iki gün - Şaka olur mu kızım, tabii sa- ki o, başka bir yere değil, Kadıkö- - Hayır kızım hayır.. ıf11 elttl 
üstüste teyzesine uğramış bir kı2 hi söylüyorum. Ben, Feridi dönge- ye uğrasa bile yine annesini haber- yok Ferit nöbetçi olduğu ~:Crıctll 
değildir. ce sizde kaldı zannediyordum. Al- dar etmek hususunda ihmalkar daha gündüzün evden .~ı :.,.,el 

Bilakis ekseriya Meziyet Hsnım lah Allah şaştım bu işe doğrusu.. davranmazdı. Zira Meziyet Ha- bildirir .. hem daha bir gu~ seb•P 
kardeşi Nezibeye gider ve bu ve· acaba nereye gitti dersin?.. nım çok meraklı bir kadındır. Ko- nöbetçi idi. Bunda bask• bır . ,,.,.. 
sile ile de oğlunun nişanlısını ken· Kız hiç cevap veremiyor. O ka· cası İlhami Beyin ölümünden son". var .. Ferit kolay kolaY be~ı0,,.eJI 
di evinde görürdü. dar üzülüyor ki, canının sıkıntısın· ra biraz da sinirleri bozulmuştu. rokta bırakacak iş ~örmez .. 

Berid, Meziyet Hanımdaki bu dan mütemadiyen dudaklarını ısı· Nezihe Hanım ondan dört yaş bü- bildirirdi.. it ,,aı:> j 
'""ilbü '"""' _.,., n h~•• "' '""'""'"· Elioa. <u<- ~" '"" oli .... ""''• """'' """"· (D• • ıııill 


