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inönii Sehilleri ihtilali 
• 

Muhfesem Oldu . ~ 

~ m e rİ kan I Kadıköyünde 
Müdahalesi '- · , 

Çok Y:akı·n 
Görünüyor 

Pasif Korunma Denemesi] 

ı "Türk Ordusu, İcap Ettiği Zaman Yeni İnön~ 
1 ltalyan Gazefelerine 

: . . 
Bakılırsa Bu İş Bir 

Meselesidir Hafta 

1 Zaferleri Y aratmıya .Kadir ve Hazırdır .. . ı -
c Bir Amerikan FUosu 

• 

lnönü zaferinin yıldönümü münasebetile binlerce halkın i§tirakile yapılan merasimden bir görünüş 

Şehitler Abidesine~inid";~i;inde 
Müteaddit 

Çelenkler Konuldu 

.. _ __.,__ 

Korsan Gemilerinin 

laşesinde Kullanılan 

Dünkü Merasim, Büyük 

Yaratan lnönü'ne ve 

Bir Alman Vapuru 

Zaptedildi 
: 
E : 

Zafer Mucizesini 1 
Milli Orduya 

Londra, 11 ( A.A.) - "Tebliğ,, 
Bir Alınan korsan gemisi için 
fase v:ınuru vazüesini e-örmekte 
olan "Kovburgı,, ismindeki Al-

.Candan Bağlıhk T ezahürf erine Vesile Verdi 
Bozöyük, 11 (Hususi sur~tte giden arkadaşımızdan) - Bi

:tinci ve İkinci İnönü Meydan Muharebele:r:inin kazanıldığı sa
hada bugün bir tesit ve şehitleri anma töreni yapıldı, harp 
l'n<!ydanına hakim bir tepenin üstüne kurulmuş bulunan şehit
lik abidesine milletin tazim ve minnetlerini ifade eden müte
addit ~elenkler konuldu ve nutuklar söylendi. 

Abidenin bulunduğu saha, daha geceden itibaren akınlar ha
-------------- linde gelmiye başlıyan çoluk, 

FRAN SAYA 1 
çocuk, genç, ihtiyar binl~rce 
halkla dolmustu. içlerinde Inö
nü muharebesinin malülleri de 

Yiyecek Sevki 

için Şartlar 

bulunan bu halk kütlesi, abide
nin etrafını tavaf ediyor, o gü
nün hatıralarını anlatıyor ve 
her halleri ile günün fevkalade
liğini canlandırıyorlardı. 

Civar vilayetlerden valileri ile 
birlikte kalabalık heyet!ler gel-

r, 

Al manyaya u•• S mişti. Birçok mebuşlarımız, me
v e rasimde hazır bulunuyorlardı. 

İnönü hava kampı talebeleri de 
merasimin yapıldığı sal!ada yer Gemi Verilmediği 

Takdirde Amerika 

Buğday Gönderecek 
Lond.ra 11 (A.A.) - "Evening 

Standard gazetesinin Vaşington 
ll'luhabiri bildiriyor: 

Amerika hükumeti tarafınd:ın 
Vichy hükumeti emrine gönder~
lecek buğday, çay ve şeker ı
Çin şu şartlar ileri sürülmüştür. 

1. - Hiç bir Fransız harp ge-
tnisi mihver devletlerine tes 
lim edilmiyecektir. 

2. - Mihver devletlerine F
. tansada, şimali Afrikada ve 
· bakar'da hiç bir deniz üssü ve-

almışlardı. 

Merasim başlıyor 
Merasime saat 11,40 da ban· 

donun çaldığı İstiklal marşiyle 
başlandı. Bunu Kurmay Binbaşı 
Seyfi Cetinsoyun çok heyecanlı 
bir konuşması takip etti. Ordu 
adına söz söv1iyen Cetinsoy nut
kunda ezcümle dedi ki: 
"- İnönü mevziine düsman 26 

Martta yanastı. 27 Martta hazır
landı, 28 Martta bütün cephede 
taarruza gecti. İste Büyük İnö
nü, arkasında bir kaput, başın
da büyük bir kalpak. uzun konc
lu çizmeleriyle dimdik ve vakur. 

(Devamı: Sa. 5, Sıi 7) 

r ... _..._. ............... -............. , 
tilmiyecektir. ' 

3. - Alman askerlerinin Ce- Dünkü Haclar i 
belitarık'a hücum etmek için iş- o-- : 

gal altında bulunmıyan Fransız F J $ : 
topraklarından geçmesine müsa ener 3 - • por 2~. 
ede olunmıyacaktır. • 

4. - Alman kıtal!r_ının Su~i- • Beşiktaş 3-G. Saray 25 
~eye çıkmasına da musaatle edıl- i . .....,_....., i 

man ticaret vapuru ile mevzuu 
bahis korsan gemisi tarafından 
7.aptedilmi!) olan Ketty Brogri a
drndaki Non·eç petrol J!cmisi 
Hint Okyanus1mda A'ıı.ıstral:va
nın Kam hera kruvazörü ve Ye
ni Zelandanm Leımder kruva -
zörü tarafından yakalanmıslar -
dır. Yakalanan iki vapurun toni· 
latosn takriben '7000 tondur. Bu 
~emilerde bulunan bir miktar 
Cinli ve Norvecli knriarılmısiı'r. 
Bundan baska 17 Alman zabiti 
ile 47 Alman tayfası esir alın -
mıştır. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 1) 

Elen IJarp 
Filosunun 
Zayiatı 

Yunan Sularındaki 

Harekatta 13 Kadar 

Destroyer Kaybedildi 

Averof ile Diğer 

Gemiler Hizmette 
Hanya, 11 (A. A.) - Yunan E. 

ge ajansı bildiriyor: Alman taar
ruzuna karşı yapılan mukavemet 
esnasında Yunan donanmasının 
u~-11dığı zayiat hakkında salahi
yetli makamlardan aşağıdaki ma
lfıma t alınmıştır: 

1 - "Psarea" destroyeri 15 Ni
sanda bir stuka tayyare filosu
nun şiddetli bombardımanı neti
cesinde batmıştır. Son ana kadar 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 3) 

bıiyccektir. . '~lh,;~f~i~4 ncü sayfamızdadır) 5 
(Devami: Sa:~~1.fU:. • ~ 00 Harp - Pes ..•• Saldırmadan korktumlı 

~, , .. ~ .... 

Kızıl deniz Yolunun 

Emniyeti İçin Hint 

Denizine Gönderildi 
Bern 11 (A.A.) - "Ofi,. Isviç

re gazeteleri Romada çıkan "Tri
buna., gazetesinin Vaşingtonda 
ki muhabiri tarafından gazete
sine gönderilen bir telgrafı istin
sah etmişlerdir. 

Muhabirin Amerikan kaynak
larından aldığı hususi haberle
re göre Amerikanın harbe mü
dahalesi gün meslesi değilse bi 
le, hafta meselesidır. 

"Avenire,, gazetesi Atlas de
nizinde bir hareketin Birleşik 
Amerika için Pasifikte derhal 
akisler tevlit edeceğini zannet 
mektedir. Matsuokanın beyana
tı bu hususta hiç bir şüphe bı
rakmamaktadır. 
Japonyanın hazırlanmasında şu 

üç nokta temyiz edilebilir: 
1. - Sovyetler Birliği ile bi

taraflık paktının imzası, 
2. - Tayland "Siyam,, ile 

Hindiçini arasında barış akdi, 
3. - Çin - Japon harbinin 

tasfiyesi maksadiyle diplomatık 
ve siyasi tazyik. 
Hi1ıtde1ıizind~ Amerikan 

filosu 
Nevyork 11 (A.A.) - Maruf 

muharrilerden Pearson ile Allen 
in Nevyork Daily Murror ga· 
zetesinde yaı.dıklarına göre, Hint 
denizine halen bir Amerikan de
niz filosu gönderilmiştir. Mak· 
sat, Kızıldenizde müteyakkız bu· 
lurunak, naziler Süveyşi alma
ğa muvaffak oldukları takdirde 
Alman ve Japon gemilerinin iş 
beraberliği yapmalarına mani ol
mak ve Ingiliz bahriyesini mun
zam vazifelerden kurtarmaktır. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 6) 

Bükreş Üniversitesinde 
Hadiseler Oldu 

Bükreş 11 (A.A.) - "Ofi Fran
sız ajansı., Dün milli bayram 
merasimleri münasebetiyle Bük
reş Üniversitesi hukuk fakülte -
sinde bazı hadiseler vuku bul -
muştur. 

Dün Kadıkö'.\·ünde pasif korunma denemesi '.\'aprhm~nr. Hu re. 
simde, deneme esnasında çıkarılan bir yangının mahallt' itfaiye 
grupları tarafından nasıl söndürüldüğünü görilvoruz. Denemeye 

ait tafsilat ikinci sayfamızrJadır. 

Ortaşarkta Kes·if. Hava 
Hazırlıklar Hücumları 

Kıbr1s' a Yeni Hava 

Müfrezeleri ve Harp 

Gemileri Gönderildi 

Filiı.tindeki İngiliz kuvvetlerinin 
Ba~kumandanlığma ıetirilen 

General Wilson 

Nevyork, 11 (A. A.) - "Tass": 
':Nevyork Times" gazetesine gö
re, Yunanistanda ve Ege denizin
deki adalarda bulunan Alınan as
kerleri önümüzdeki günlerde Su
riyeye çıkamaya hazırlanıyorlar. 
Amman ve Filistindeki İngiliz 
ı;!arnizonlan da Almanlar Suriye
de üs kurdukları takdirde arka
dan gelecek ani bir ta'arruza karşı 
kovmıva hazırlanıyorlar. 

İn,gÜtere. Suriyede Almanlara 
mukavemet etmek üzere Kıbrıs'a 
hava müfrezeleri ve hafif harp 
,gemileri gönrlermiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

Londra ve Hamburg 

Şiddetli Taarruzlara 

Hedef Oldu 

Hamburg'ta Deniı 

Üssü Bombalandı 

Londrada Telefat 

Fazla, Maddi Hasar 

da Büyüktür 
Londra, 11 (A.A.) - ''Tebliğ,/ 

Bu gece bombardıman servisine 
mensup büyük bir hava filomu~ 
Hambur,li?'daki bahrive tezgahla· 
rına ve sanayi mahallelerine hü. 
cum etmiştir. Çok büyük hasar· 
lar yapılmıştır. Tayyarelerimiıa 
üslerine dönerken büyük van • 
gınların siddetle devam ettiği 
görülüyordu. 
Diğer tayyarelerimiz Bremen, 

Emden ve Rotterdam limanları 
ile Berlindeki hedeflere hi:icuın 
etmişlerdir. 

Bazı tayyarelerimiz düşman 
vapurlarını bom balamıslardır. 
Bunlardan birine isabet vaki ol
mus ve iki nakliye gemisi hasa
ra ui!ramıstır. 

Parlak bir ay ışıi?tnda düşman 
avcıları ile bombardıman tayya
relerimiz arasında bircok muha
rebeler olmustur. Bunlarr._"ln bir 
kısmında düsman tayyarelerine 
isabetler vaki olmuş ve bunlar 

(Devamı: Sa. 5, Sil 4) 
Bu hadiseler fü:erine hükumet, 

talebeyi tezahürat yapanları iki 
gün zarfında ha~r vermege da
vet etmiştir. Mücrimler mey- = ========= ================ 
dana çıkmadığı takdirde memle- c · · "'\ 
ketteki bütün Üniversitelerle G U N L E R G E Ç E R K E N ,_) 
bütün talebe yurt ve 1okanta-
rı kapatılacak, sene sonu imti- y • D D v •ı B k D •• 
hanları ilga edilecek ve bütün ta enı ünya egı ac a unya 
!ebeler evlerine gönderilecektir. ~ 

Yazan: Refik Halid 

Amerikada demokratlara yardım kararının bir türlO, is. 
tenildiği ve icap ettiği şekilde tatbik olunamaması; hat

ta uzun uzadıya müzakereler, dedikodular, nutuklar ve istişa
relerle hepimize bıkkınlık vermesi tabii ~örülmelidir. Zira o 
memleketin ne idaresi, ne teşkilatı, ne karakter ve ne de zihni
yeti bizimkine ben.zer. Sade bizim.kine değil, Avrupanmkine ve 
cihanın başka kıtalarınınkine de aykırı, bambaşka bir şefdir. 

Bunun böyle olduğunu o hususta yazılmış mühim eserleri, 
mesela yeni tefrik:amızı, dikkatle takip ederek esaslıca anlamak 
faydalıdır. Lakin Amerikan filmlerinin acaip "esprit" sine, ya
ni seciye ve mizacını belli eden nükte ve ruhuna bakarak da bir 
hüküm verebiliriz. Gazetelerde rasladığ1mız ufak tefek Ameri. 
kan haberleri ve adliye, zabıta vakalan da kanaatimizi per~inler. 

Mesela, yeni okudum: Balti mor mahkemesi huzurunda ve bir 
miras davası esnasında, yedi yaşında bir çocuk ~in iki buçuk se
ne zarfında tam iki milyon dolarlık. bir "nafaka, tahsil ve eğlen· 
ce" ~srafı yapıldığına ·dair iddiada bulunulmuş. İki milyon do· 
lar, lsviçre frangiyle on milyon frank, bizim para::mızla aşalı yu
karı dört milyon lira tutar. "Yarabbi, diye allahtan istimdat ede
ceğiniz geliyor, bu çocukcağız neler yemiş, neler öğrenmiş, ne 
kadar eğlenmiş ki o kadar para, para deiil servet, servet de değil 
hazineler harcanmış!" Şüphe yok ki dünyanın en büyük at cam
bazhanesinin masrafı bile, bütün filler, aslanlar, bualar, ipopo
tamlar, ayılar, ayı balıklan vesaire ile ancak bu yekunu bula
bilir. Tahsil cihetine gelince iki milyon dolar, tek başına bir ço
cuğun masrafı olamaz; küçük bir devletin maarif tahsisatı değil
se bile, bir büyük üniversitenin bütçesidir Eğlence bakımın. 
dan ayni servet. mesela İstanbul şehrinin bir kaç yı]hk sinema, 
tiyatro, bar, gazino, p1aj -hatta Yalova ve Uludağ seyirleri, se
ferleri ve ~ezin.tileri de dahil- umum zevk ve safa yerleri hası· 
)atından çok olsa gerektir. Ve asıl tiıhafı, b1WM!EVeti son meteli. 
ğine kadar harcanmış fanetsek dahi. hic şft:rfıalz; milyarder 
çocuk pek iştahsız yemiş, çok az öğre~ hi~ de :eğlenmemiştir! 
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Yazan: ULUNAY 

Bir sene içinde müzik holler
de Şeyh Yıldırım, Celma

ıi Bulakman ,gibi acayip isimler 
üredi. 

Bunlardan bilhassa Şeyh Yıl
<ırtmla Celmani fazla şöhret ka
andılar. 

Seyh Yıldırım. 'Osküdarh bir 
ievhin o_ğlu idi. Avurda sis sok
nanm. ateş yalamanın. para et
ii?ini anlavınca bir sermayedar 
edarik etti. Sahneye çıktı. 

$eyh Yıldınmın ticari reka
•et yanabilmesi icin Aramdan 
stün hünerlerle kendini ~öster
ı.ec;i lazım geliyordu .. 

Sermayedar vaktiyle Şarkta 
evahat ettiği ve bu arada tek
eleri de zivaret ettiği cihetle 
rıhne tertibatında bu esası ele 
ldı. 

Şeyh Yıldmm, hakiki ismiy
e Abdülfettııh evvela yüzüne 
ıol bol saman tütsüsü vererek 
etini benzini tamamen sarartı
or basına siyah renkte büviik bir 
avuk. sırtına vine o renkte bir 
übbe ~ivivor. eline de uzun bir 
esbih alarak sahneve öyle çıkı
ordu. Tarha'yı ~ölı?ede bmık
ıak icin iki mühim "mizans<?n,. 
aha ilave etmişti. 

1 Kafa tasına bir saldırma ko
·uyor ve seyircilerden kim is
er e üzerine tokmakla vurdura
ak saldırmayı kafasına - bir 
ll tirle kadar - l!Ömdiirüvordu. 
Bi.ıtün bu maharetlerden baş

a herkesi hayretlere düşüren 
; r numarası da kendisini İc;5 

-,,,y~ambcr l!İbi çıırmıha ~erdir· 
fıesi idi. Sahneye kocaman bir 

l
otıp ıı:etirivorlnr, Seyh Yıldır. ı
ıı avuclarından ve avakların
an mıhladıktan sonra Salıbi 
o 1rultuyorlnrdı. Tarha rakib:
•n bu muvaffokıyetini işitince 

lwnamadı. Ahıılinin icine karı -
arak seyrine ~itti. Temsil bittik

-en sonra Fettahı locaSlnda zi
F ret etti. 
) Tarha bir kl)!ayını bulup kafa 

:ı snldırmo gördi.irmenin \'e çar 
>ııha gerilmenin dalaveresini öğ
)enmek istiyordu. Çnlımını ,1?cti
)ıp mcslekdaşma sordu. Fettah : 
) - Hic bir dalaveresi yoktur! 

~
nsanın kafa tasının tam tepesi
e doj!ru ~elen kısmının kemij!i 
em kalın, hem de sa~lamdır. 

))~en küçükken akranımla. tos vu-
uştuğum 7.aman hepsini kacınr

) ım. Bundnn anlıyorum ki be
) imki biraz daha sa~lam... 'Ost 
):ırafı disini sıkıp acıya dayan-

) .,aktan ibaret.tir. 

) 
Aram hunu işitince hakikaten 

:"' fnsına bıçak girivormus gibi 
lrktü. Snmatv~ şivesiyle: 
- - Bos laf etme. Hemşehri! 
,' "di. Bnkıırsın . Tokmağı vuranın 
ıı fazla kalkar, küt dive beynine 
'°1Pr, seni iskcmbeci dükkônındn 
ıryan cr!ilmis koyun kellesi ~i

.: iki sak eder bırakır ... 
- Ne yapacaksın? Panı ka -

anmak kolay mı? 
- Bana hayrı olmadıktan son

a öyle parayı ne ynpayım? Hris
os ,gibi çarmıha nasıl kendini 
erdiriyorsun? Bir de onu anlat 
akayım. 

Şeyh Yıldırım, ellerini uzattı 
•as parmnğı ile ikinci parmağın 
rasındaki kemiksiz kısımda çi
·inın deldiği izler göriılüyordu . 

- Şeyh misin? Şeytan mısın?. 
ien aklını kaçırmışsın zo! Canı
ıa yazık değil?. Ben çiviye otur
nak için elimden gelse kavnak
arıma manda derisinden yastık 
aplataca~ım.I. Seninkisi düpe
üz enayilik! 
:'VIeslekdaşının sözlerine rağ -

nen yıne inanmıyor; kendi ken-

No: 70 

Ana doluya 
Trenle İlk 
Kafile Gitti 

Beyanname Veren 

,. . .. . 

ı.Jün KadıkögUnd 
Pasif l<. orunma 

D~nemesi Yapıldı 
Saman tütsüsü ile saral':ın çch 

re1dsi korkudan yeşilimsi bctir 1 renk Yolculardan ikinci· T .. b Ç k M ff k +ı· Old u·· k""d d 
a 1• Bıçağı kafasına koy n or. ecru e O UVa a tye 1 U, S U ar a 
Gemicı iki eliyle tokmağı tut- K f"I B .. G"d k 

tu. Liu·alarla devirdiği Ş'irubın a 1 e ugun 1 ece ç k 1 H k'k" s· y D h 1 s .. d"" ··ıd·· 
verdiği cesaretle salladı, salladı , 1 arı an a 1 1 ır angın er a on uru u 
kazık çakan bir amele çalımiyle Kendi arzulariyle Istanbulu 
tokmağa bir daire resmettirdi. terketmek iizerc vilayete bcyan
Bir saniye sonra tokmak bıçağın name verenlerden 104 ü Gebze· 
üstüne inecekti. ye, 38 i Tavşancıla, 27 si Here-
Şeyh Yıldırım, tnm ismine ya- keye, 13 iı Tütünçiftliğine, 18 i 

kışan bir siıratle boynunu kısa _ Derinceye, 74 ü Büyükderbende 
r ve 472 si Izmite olmak üzere 

rak tehlike ı mıntakadan çekili - 746 ki~ılik kafile dün trenle ilk 

sıl <;alıştığını halka da göster -
mek istiyen Kadıköy kaymaka
mı Cenap. saat 11 ,8 de "alarm 
zail oldu,, i şareti verdirmiş ve 
bundan sonraki denemelere halk 
miivacehesinde devam edilmiş -

rizmirde Bir 
.Kadın 15 Seneye 
Mahk"'m Oldu 

Mahkum Kadınm Erkek 
Kardeşi de 15 Sene 

Hapis Yatacak 
Izmir , (TAN) - Bundan bir 

müddet cvevl Çorakkapıda, dos
tu Aliyi bıçakla yaralıyarak öl
di.iren Pakize Sıın ve üvey kar
deşi Mehmet Yeşilson hnkkın
daki muhakeme bitmiş ve her i
kisi de 15 şer sene hapse mah
kum olmuslardır. verdi. Iki eliyle kafasını tuUtrak 

uzun ve siyah cübbesi ayaklarına defa olarak saat 12.30 da Hay-

Dün Kadıköy kazasında hava 
tehlikesıne karşı pasif korunma 
denemeleri yapılmıştır. Deneme· 
ler şayanı memnuniyet bir inti
zam içinde cereyan etmiş. bütün 
ekipler vazifelerini noksansız o
larak başarmışlardır. tir. 

A .. • Biri kadıil olmak üzere iki kar-

12 - 5 - mu 
r·················--··········· .......... , 

i " . 

Fo o fi rı 

Ankara 11 (A.A.) - Bugün 
Denizli, Sinop, Zonguldak, 
Maraş, 1\1nlat~ n. Tekirdnğ, 
Gelendost, Al şehir, Korku
teli, vilayet ve kaznlarındıın • 
aldığımız tclgrnflnrdn Milli Şefi 
hıönii'niin hedh c etmiş ol - l 
dukları fotoğrnfilcrin Parti i 
ve Halkevlerinde şeref mcv - ! 

: kilcrinr konulcluğu bildiril - l 
ınektcdir. 1 

Bu münascbclte ynpı1mış o- İ 
lan toplantılarda halkımız : 
Milli Şefe karşı olan sonsuz ~ 
sc\•gi ve saygı duygu1nnnı i 
h~r defa daha teyi t etmişler- ~ 
dı~ ! 

'-. ......................................... .J dolana dolana kulise do~u kaçtı. darpaşadan hareket edecekti. 
Manajer arkasından koşuyor : Bunu göz önünde tut~~1 De· 
- Hey! Yıldırım! Yıldırım ... Di- mıryolları idaresi hır katar tah-

ye bağınyordu. sis etmişti. Fakat hareket saati-

Saat tam lOda biitün polis mer 
kezleıine ve fabrikalara telefon· 
la ikaz işareti verilmiş, hazır
lıklı bulunmaları ihtar edilmiş -
tir. Suat onu beş geçe ilcisi elek
trikle müteharik olmak üzere 
müteaddit canavar düdükleri ile 
alarm işareti başlamıştır. Di.i -
diidk sesini duyan bütün nakil 
vasıtaları oldukları yerde dur -
muşlar, yolcularını indirmişler -
dir. Tramvayların tekerlekleri 
takozlanmış, arablarda koşulu 
beygirler yerlerinden çözülüp 
başlnrına yem torbalan takıldık
tan sonra muvafık yerlere bağ
lanmışlardır. 

~vvela Kadıkoy vapur ıske- deşin mnhk(ımiyetine sebebiyet 
lesı civarında tramvay hattına ver en hadise iddia makamı tara
bır tahrip b_?mb~s~ düştüğü ve fından okunan 'rapordan anla-

11 ır 
~a~ bozuldugu ~gıbı, tra~v~y te-ı şıldığına göre şöyle olmustur: 1 

Ahali tirtir tepiniyorlar, her ne kadar yalnız 40 kişi gelmiş -
taraftan ıslıklar, "yuha!,, srslcri tir. Bunun üzerine 46 kişi için bir 
geliyordu. kata'r tahrikinden sarfınazar <.>di-

lının de kop.tugu farze.dılmış, ~e Bir kavgadan sonnı P akize •• 
derhal ha~ıse ;naha~hne teknık metresi Alinin evinden çıkarak G rri Çok 

Güzel Odu , Sarhoş gemici, iskemlelC'rden lerek yolc':1lar 14,25 .t~ ~alkan 
bı·r1· nın· u- t" t -ıı 1• . posta trenıne yerlcştırılmışler -s une o urmuş .. e mı d'r 
dizlerine vurarak katıla katıla gü- · ıl.k' · t · d b .. · l" , rdu ·ıncı renın e ugun yıne 
U) 

0 
• snat 12,30 da 117 si Sabanc:1ya, * * l8 i Arıfiyeye ve 529 u Adapa

C elmani ismini alan fakir, 
Şeyh Yıldırım da daiıil ol

duğu halde hepsini fersah fersah 

zarına olmak üzere 664 kişi ile 
hareket etmesi mukarerdir. 

geçmek . için bir ça~e clüşünı.lı.i. BELEDİYEDE 
Ipnotık kuvvetim kullanarak 

vahşi hayvanları rametmek su - r 
reliyle hüner göstermek istedi , 1 
bir at canbazı kumpanyasiyle mu 
kavele yaptı. 

Yapılan ilk tecrübeler 

Celmani Amerikanın yaıny:ım 
kabılcleri gıbi başında bir k.ılpa
ğa benziyen kıvırcık saçları, si
yah ve sert sakalı ile hakikaten 
korkunç bir manzara arzediyor -
du. 

Aslanların kafeslerine yarı be
line kadar çıplak olduğu halde 
giriyor ve gozlerini parln~arak, 
ellerini şerareler saçıyormuş gibi 
hayvanlara doğru uzatarak zr:.ten 
dayaktan, açlıktan, yorgunluk -
tan uzanıp istirahate bnhane nra
yan aslanları sözde uyutmuş o
luyordu. 

Temsillere adam akıllı Hindis· 
tan çeşnisi vermek için u işll'ri 
sökülmiış, afyon yutturı.ılnıuş 
Kobra yılanlarını kamış düd!ikle 
oynatıyor, bir gün evvel canlı bir 
tavşanı olduğu gibi midesine gü,. 
cürdüğü cihetle hazım uyku:.un -
dan gözünü açamıyan blr Boa yı
lanını vücudüne sarıyordu. 

Aslanlar her akşam karşıları
na geçip elleriyle bir takım ışa
retler yapan bu maskaraya o kn
dar alıştılar ki onun göğsünü ka
bartarak kıvırcık saçlı kafasını 
sallıyarak içeriye girdiğini giirun
ce kuyruklarını sallıyorlar ve 
sanki ahaliyi eğlendiren bir p:ll
yaço görüyorlarmış gibi yiızlcrin
de hayvani bir tebessüm bclirı -
yordu. 

Celmfıni, meseleye ehemmiyet 

Gazinoların Yeni 

Fiyat Tarifesi 
Eğlence yerleriyle gazinolann 

yeni fiyat tariieleri tesbit olun -
muştur. Belediye reis muavini 
Lıitfi Aksoyun riyasetinde bir 
heyet yarın toplıınacak yeni lis
teleri tetkik ederek daimi encü -
mene verecektir. 

Gazinoların yeni listeleri 15 
mayıs perşembe gününden itiba
ren tatbik edilmeğe başlanacak
tır. 

Ilk olarak Haydarpaşa Rıhtım 
caddesinde Ankara otelinin ça
tısına bir yangın bombası düş
tüğü farzedilmiş ve otelin çatısı 
itfaiye tarafından süratle sön
dürülmüştür. Tam bu sırada 
Fikir tepesi denilen mahalle mü
teaddit düşman tayyareleri ta -
rafından 15 kadar paraşütçü in
dirildiği haber verilmiştir. Der
hal harekete geçen gençlik teş
k ilatmın Kadıköy şubesine men
sup müscllnh gençlerle "para -
şütçülere karşı korunma,, kursla
rında yetiştirilen sivil ve mü
sellati halk, maskeli otobüslere 
binmişler ve siiratle Fikir tepc

Göç ücretleri - Göç mevsimi sine gitmişlerdir. Bu kuvvetler 
başladığı için bir çok arab::ıcı ve çok mahirane bir hareketle pa
kamyon sahiplerinin yük nnkli raşütçülerin indiği farzedilen 
için halktan fazla para istedikle- sahayı muhasara ederek onları 
ri görülmüştür. Belediyv.ı riya- kı~men esir ve kısmen •c imha 
seti buna mfini olmak için kay- etmişlerdir. 
makamlıkların nazarı dikkatini Bundan sonra Haydarpaşa is-
celbetmiştir. tasyonu müştemilatından bir de-

Şe'kcr Boyalan - Harp dola- po fıe bir Plakturnal üzerine bi
yisiylc hariçten şeker boyası gel rer yangın bombası düştü~tü far
mediği için şekerciler yerli bo- zedilmi.~ ve demiryolları idaresi -
yalar kullanmaktadırlar. Bele- nin hususi itfaiye grupları tara
diye sıhhat müdürlüğü bu boya- fından muvaffakıyetle söndü -
!arın gayri sıhhi olduğunu ilerı-. rülmüştür. 
sürerek şd ercilcri tecziye etmiş- Tam bu yangınların söndü -
tir. Bunun üzerine şekerciler be- rüldüğü sırada manevra hat
lcdiyeye müracatla yerli boya- larından birine tahrip bombası 
!arın sıhhate muzir olmadığını ilt.' düştüğü ve birbirine müvazi iki 
ri siirmüşlerdir. rayın parçıılandığı farzedilm~ 

Belediye, yerli şeker boyaları· tir. Derhal har~kete. geçen tek
nın kimyahanede tahliline karar nik oı:ıarma 7.kıpl.~m bu rayları 
vermiştir yerlermden sokmuş ve on beş 

Be . ~ H . u Beledive dakika içinde yerine yenilerini 

onarma ekıplerı .hakık~tcn k~- üvey kardeşi Mehmedin evine 
parılmış olan telı ~·enıden ba~- gitmiştir. Fakat Ali de oraya 
lam!şlar ~e hattı suratle tamır gider<'k metresiyle barışmış \'e 
ctmışlerdır. tekrar evlerine dönerek rakı iç-

Bu esnada Altıyol ağzında bir meğe başlamışlardır. Fakat bu 
fotoğrafçı dükkanına yangın a~da Ali Pnkizeye küfretmiştir. 
bombası düştüğü haber alınmış Buna fena halde canı sıkılan Pa
ve el tulumbaları ile mücehhez kize, sand.kta sakladığı bıçağını 
mahalle itfaiye grupları süratle çıkarmış evvela yatak odasına 
yangın mahalline yetişmilşerdir saklamış ve sonra da kardeşi 
fakat ateşin gittikçe büyümek Mehmed' bir göz işareti yaparak 
istidadında olduğunun görül - faali~te geçmiş ve Alinin elleri
mesi üzerine muvazzaf itfaiyeden ni ti,ftmuştur. Mehmet de Paki
yardım istenmiş ve bu sayede zenin .. bıçağını alarak Aliye altı 
ateş süratle bastırılmıştır. yerinden saplamıştır. 

Bir kulübede yangın Bunu müteakip Pak~~ hemen 
karakola koşmuş ve Alı ıle Meh-

çıkarıldı medin bıçak bıçağa geldiklerini 
Denemlerin en mühim ve şa- söylem!ştir. Bu ihba! üzerine va

yanı dikkat kısmı Yoğurtçu ka. ~e:ı~e gelen polıs memurları 
parkı civarında yapılmıştır. Alıyı ~lu olarak bulmuşlardır. 

Burada bir bahçe ortasındaki Pakıze, y~pıl.an sorçuda: 
ahşap bir kulübeye ateş veril - --: O benı ~ıyecektı, ben onu 
miş ve hRkiki bir yangın çıkarıl- yedı~. Demlştır. 
mıştır. Hfıdiseyi haber alan ma- I~dıa makamı hô.dise hakkın
halle itfaiyesi omuzlarında taşı- d~!d raporun':1 okud~~tan son:a 
dıkları el tulumbaları ile gel - d.ıger ~elil!~rın de ikı. kar.deşı~ 
mişler ve Kurbağalıderenin su- c~na!.etı ~u,r~t~~ek~n .. ışledıklerı 
yundan istifade etmek suretiyle ~ı. ~o~tcrdığını ~lerı. su~erek. ~er 
ve muvazzaf itfaiyeden yardım ikısının de teczıye~ıni ıstemıştır. 
talep etmiyerek ateşi, şayanı . Mahk~mı:: hey~b suçlulaym ?a 
memnuniyet bir şekilde bastır- ıfadeslnı dınlemış ve Pakıze ıle 
mağa muvafak olmuşlardır. Mehmet hakkında 15 şer sene ha

pis cezasına karar vermiştir. 
Bundan sonra Kızıltoprak na

hiyesi Parti binasına bir tahrip 
bomba~ı düştüğü ve enkazın yo
lu kapattığı ve bir gencin enkaz 
fi !tında kaldığı farzedilmiştir. 
Buraya da süratle yetişen "en
kaz kaldırma,, ekipleri caddeyi 
temizlemişler, yaralıyı enkaz nl
tından çıkarmışlardır. Ayni e
kiplerle beraber gelen bir sıhhi
ye ekibi yaralının ilk müdava: 
tını yaptıktan sonra ilk sıhhı 
yardım merkezine göndermiştir. 

Denemelerde vali muavini Ah
met Kınık, Raşit Demirtaş. şu
be müdürii Ekrem Gönen. Üs
küdar. Bakırköy. Beyoğlu kay
makamları hazır bulunmuşlar -
dır. 

MAARİFTE: 

imtihanlarda 

Muvaffak 

Olan Talebe 
Bu sene orta mekteplerde ele

me imtihanına 4500 talebe gir
miş ve bunlardan 3500 ü muvaf
fak olmuştur. 100 talebe kendi 
arzulariylc imtihana girmemiş ve 
697 talebe de muvnffak olama -
mıştır. 

vermek için bağırıyor: 
- Ner.on! Tibeı·! Sezar!.. 

b . k~ azı 1 , lak' uz kşamlar 0~tu' yerleştirerek hattı seyrüsefere 
ır ısıın "a ın a · ı .. 't b' h l ı· · 1 di 

rup istirahat etmeleri için Beya- musaı... ır .a c. ge ırmıs er r. Tecrübelerden sonra Moda De-
zıt havuzunun etrafına kanape- Alarm bıttıkten sonra.. niz Klübünde davetlilere bir :ıi-

l\luallim Mekteplerinde - Mu 
allim mekteplerinde imtihanlar 
sona ermiştir. Talebeden yüzde 
75' nin muvaffak olduğu tahmin 
edilm~ktedir. Kat'i netice çar
şamba günü bil.dirilecektir. 

O zaman isimleri çnğır•lanlar: 
- Bağırma. Sinırlenme, geliyo lcr kaymağa karar vermiştir. Pasif korunma ekiplerinin na- yafet verilmiştir. 

ruz işte diyorlarmış gibi bir eda 
ile ağır ağır ona doğru yaklaşı-
yorlardı. Hayvanlardaki bu sü-
k(met kumpanya direktöriinün ,... __ ....., ___ _ 
işine gelmedi. Fakird~n cv\•el ı 
onları oynatan mürebbi li.izuınsuz M~!#»ım 
dayaklarla aslanları sinirlendiri
yor, onları bağırtarak ahaliye 
biraz heyecan veriyordu. Cclmfı
ni'nin ise korkutma vasıtası o
larak elleriyle gözlerindPn başka 
fıleti olmadığı için aslanların or-

"in önü" Zaf erlerı 
Yazan: Sabiha SERTEL 

Tıbbiyelilerin Gezintisi - U
niversite tıp fakültesi bu ayın 
1R ine tesadüf eden pazar günü 
için bir gezinti tertip etmiştir. 

Imtihan sonu olduğu için bu 
gezintiye bütün talebe iştirak e
debilecektir. 

LİMANDA: 

Bir Motör Vapurla 

e 

-
T ekirdağlı1 Rakibini 7 

Dakikada 
Kemeri 

Yenerek 
Kazandı 

Edirne, 11 (TAN Muhabirin -
den) - Kırkpınnr güreşleri bu
gün Sarayiçinde çok kalabalı'k 
bir seyirci kütlesi önünde yapıl· 
dı. Trakya umumi müfettişi Ge· 
neral Kazım Dirik, başmüşaviı 
Sabri Oney, vali Ferit, Parli mü· 
fettişi de müsabakaları başından 
sonuna kadar takip ettiler. 

Pehlivanlar sabahleyin Ata· 
türk heykeline çelenk koydular 
Oğledcn sonra güreşlere başlan· 
dı. 
Alınan neticeler şunlardır; 
Destede Amasyalı Rıza bırınci, 

küçük ortada Niyazi b irinci. Re
cep ikinci, büyük ortnda Kara
mürselli Fethi Çetintürk birin
ci, Osmanilili Ali YC'n<"r ikinci, 
baş altıda Gönenli Hamdi Ac r 
birinci Ahmet ikinci, başta Ali 
Ahmet ödülü yedi d~kikada ye
nen Tekirdağlı H üseyin bırınci 
olınuşlnrdır. 

Altın kemer Tekirdağlı Hü 
seyinc verilmiş, di•rr hirinc:i ve 
ikincilere de Parti tarafından he
diye edilen gümüş saatler tevzi 
olunmuştur. 

Tekirdağlı Hüseyin. hırıdan 
sonra Kırkpınar gürl'şlerın -- •şti
rakten affcd;!mesini istemi . u
mumi mı.ifettiş Gencr l Kazım 
Dirik, Türk gençleri ve Turk 
pehlivanları arasınrlrı ke dısini 
daima görmek istednfıni ::;o 'il'' • 

rek Tekirdağlıyı tebrık Etmi -ıir. 

19 Mayıs tç:n 
Bir Piyango 

ü1ük 
Planı 

Hazırlandı 
Milli Piyango idaresi 19 mayıs 

gençlik bayramı şerefine fevka
lade bir keşide tertip etmiştir. 
300 bin numara üzerine hazırla 
nan bu keşidenin tam biletleri i-
ki, yarım biletleri bir liradır. 
600,000 liraya varacak olan umu 
mi hasılatın yüzde altmışı yani 
360,000 lirası ikramiye olarak tev 
zi edilecektir. 1 kişi 50 bin, 2 tasında kedilerle oynıy.m sakallı 

bil' çocuğa benziyordu. 
(Arkası ,·ar) istiklal harbini ve İnönü'ni.in zaferlerini, bu 

yıl harbin nazik bir devresine tesadüf eden 
günlerde tes'it ediyoruz. Bu itiharladır ki bu 
harbin ,.c zaferin kıymetini her günden daha 
kuvvdle hıs~cdiyoruz. 

Loıandan bugüne kadar ge~en bu buhranlı 
devrede de İnönü'niin büyiik diplomat zekf,sı te
celli etti. 

Çarpışarak Battı kişi 1 O bin, 4 kişi 5 bin 30 kişi 2 
bin, 60 kişi bin, 300 kişi 500, 
3000 kişi onar lira ikramiye ka
zanacak 30,000 kişi ikişer lira a
moti alacaktır. Subaylar Terfi 

lıne: 1 Kanununda 

Tadilat 

Atatiirk·iın •'Hedefimiz Akdenizdir., kuman
dasından sonra, ismet İnönü'niin, İnijnünde ,.e 
diğl•r hal'i> ~m!ı:ılorında kazandığı zaferler, mil
letin auuktulfü~afını değiştiren zaferlerdi. 

Simdi lnönü'nün zaferlerini tes'it ederken, 
tarihin biitün hu seyrini göz öniinc getirerek, hu 
zaferlerin kıymet ve mlnasını, ehemmiyetini 
daha kuvvetle hissediyoruz. 

Edremit belediyesine ait, 110 
tonluk ve buğday yüklü olarak 
evvelki gün şehrimize gelen Bi 
zim adlı motör Haydarpaşa men 
direği önünde Deniz~olları idare
sinin Kalamış vapurıyle çarpış
mış ve batmıştır. Motörün tay
faları ayni vapur tarafından kur 
tarılmıştır. 

Bunlar çıktıktan sonra geriye 
kalan 240 bin liranın yüzde 33 
buçuğu olan 201 bin lirası hava 
kuvYctlerine sarfedilmek üzere 
Milli Müdafaa Vekaleti emrine 
tevdi edilecek, yüzde beş hesa -
biyle 30 bin lirası bayilere, ~ ~in 

- Köpo,ğlusu bana da lo lo lo 
tti. Mutlak bunda bir orosto
ıol?:luk vardır! Diyordu. 

Seyb Yıldınm en ziyade vilfl
•etlerdc şöhret kazandı, yeılnız 
,forsilya.da oyun verirken falso 
ıldu. 

Bütün marifetler yapılmış s11 a 
11çağın kafa tasına gömülmesine 
:etmişti. 

Manajer meseleyi anlattıktan 
onra: 

- Ahaliden kim isterse s~ne
e çıkıp tokmağı vurabilir! 

Deyince iriyarı sarhoş bir ge
nici ayağa kalktı. Sahneye çıktı. 
;vvelfı ceketini çıkardı, kollarını 
•ıvadı, seyirciler gülmeden bayı
~yorlardı; galeriden : 

- Vur! Kafayı ikiye Oöl. Ba-
:alım içinden ne çıkacak? 

Diye bağırıyorlardı. 
Gemıci: 

- Şayet bir kaza olursa bana 
ıir ceza verilmiyecek değil mi? 

Diye sordu. 
ı Fettahın, Tarha ile görüştüğün 
jen beri yüreğine bir ikorku gel
:nişti. Gemicinin bu suali büsbü-
iın midesini bulandırdı. Kendi-

.-ıi Acem basmua resimlerde Şah 
.smailin kılJÇ darbesiyle kafası 
:kiye böliinen Arap Uzengiyc ben 
~eti yordu. 

'\ 

Ankara, 10 (TAN) - Ordu su
baylar heyetinin terfiine ait ka
nunun bazı madelerinf tadil e
den kanunun uçüncti madesiriıı 
E fıkrasının dcği§tirilmesi hak 
kındaki kanun liıyihası Meclis 
ruznamesıne alınmıştır. ı 

Şimdi~·e kadar tatbikat mek
teplerinde tabip ve vcterinerle-ı 
rin en liyakatlılarından olup 
muavinliğe ayrılanlardan iki sene 
bu vazifede çalıştıktan sonra 
muvaffakıyetle imtihan verenle
re birer sene zamrnerlilınekteydi. 
Bu layiha ile bunhır gibi veteri 
ner bakteriyoloji ve seroloji mü
esseselerinde asistanlığa ayrı -
}anlardan muvaffaıyctlc imtihan 
verenlerin de bir sene kıdem zam 
mı almaları ararlaştırılmaktadır. 

Bir Büyücü Yakalandı 
Izmir, (TAN) - Kocası ile ge

çinemiyen ve mahkemeye dü -
şen Kıymet isminde bir kadına 
şırinlik muskası yazarak kocası
na kendısini yakın ve güzel gös
tenneği taahhüt eden Anafarta
lar caddesinden Sait oğlu Omer 
Karagül yakalanmış ve adlıyeye 
verilmiştir. 

İnönündc bu h\iyiik kumandanın askeri dı:ha
sı tecelli etti. 

J.o:tem, askeri muvaffakıyetleri tamnmltyan, 
milleti A\'Tupa cmperya1izminin iktisadi l>oyun
duntguııdan kurtaran, müstakil Tiirk clcvleti
ııiu tcm11J taşmı ko,an bir zafer oldu. fnôoti, 
siva'>i h.tildalin, iktisadi istiklale da:-.-andı~ım, 
k~rkuluk mahi~·etinde devlete bırakılacak si
Y3!.İ bir lıayrağııı miistakil bir de,•let kur.-ımı.ra
~ağım hiliyordu. J..ozanda, dünyanın en kurnaz 
diploınatlan kn'r"Sısında Caı>ititulation'lan yırtan 
dehası, bize ikinci \'l': en miihim zaferi kazamlır
dr. Lozan muahedesine imzasını koyan İnönii, 
müstakil Türk deı·letinin kurtuluş beratini bize 
Loımn'dnn getirdı. 

Bu mııahedede İuönü'nün hakiki istiklal şuuru 
tct•clli flttİ' b c 
ıutJı'UQMoÖn1'Jeİ{~ 'l<1cifhüyiik zaferi de iki ..;e
ncdenb<'rı <liııı)·uyı ııtesler icinde bırakaıı hu bü
yük lıaı·p hiıdircsinde, beşeriyetin bu kanlı fod
asında, Türkiycl i h3rp haricinde bırakmasıdır. 
istiklalini huyiıli bir azimle müdafaaya karar 
veı·rniş hir mılJctin başında, her gün harp tçin 
hazırlanırken, heı giin sulhü kurtarmak için 
yaptığı mıiı•adeJe, \'e bu mücadelede kazaııdığ• 
:zafer, diplomasi tarihine geçecek çetin miicade
lclerin en büyüğüdür. İsmet İnönü biiyük bir 
kumandan olduğu nishette, hiiylik hir sulh mii· 
dafii, hak ve insaniyet prensiplerinin kahrama

* 
1. nönü'niin zaferlerini teıs'itte, "Mehmetçiğin,, is

tiklal şchitleriniıı hatırasını tesi't için yapılan 
merasimde ve bu merasime verilen ehemmiye
tin de hiiyük manası vardır. Türk i:.tiklal zaferi, 
biitün bir milletin i~tirakiyle kazanılmış bir halk 
zaferi, bir halk hareketi idi. 

İcabında ikinci bir istiklal harbine de hazır 
olduğumuz bir devirde, istiklal şehitlerinin 
mezanna taktığımız çelenkler, istik.lal tarihinde 
onlann oynadığı muazam roliin ki.içiik bir şük
ranıdır. istiklal tarihi henüz tam olarak yazıl· 
maınıştır. Bu tarihi yazacağımız gün, her "l\lch
medin'' destan teşkil eden menkıbeleri bu ta· 
rihin ciltlerini sayılamıyacak kadar çoğaltacak· 
tır. 

Eğer bugiin istikHilimh:i miidafnadad kenllİ· 
nıizi kuvvetli hissediyorsak, hu kuv,·eti, ·köyün
de orağını elinden, şehirde çekicini elinden atıp 
hudut boylanna koşan Mehmetçiğin, sonsuz fe
dakarlığından ,azminden, yılmaz cesaretinden 
alıyoruz. Makinelerin de zafer kazanacağı hir 
hudut vardır. Fakat bu hududun ötesinde, har
bin gerisinde istiklalini senelerce müdafaa ede· 
cek bir halkın azmi vardır ki, o devirde makine 
para etmiyecektir. İşte biz bu halk kuvvetine 
dayanarak kendimizi kuvvetli hissediyoruz. is
tiklal sehitlt-rinin m<'znnna bıraktığımız çelenk
le!'. l\f~hmctçiğin ilelebet yanında taşıyacağı çe
lenktir. nı olclu. 

-.--=~,--·--------~-----·___! 

POLİSTE: 
lirası komisyon olarak Zıraa\ 

· Bankasına verilecektir. Bilet, e) 

Arkadaşını 
plfınlnrı, ikramiye kazanan liste

Bıl!akla lerin tabı ücretleri ile keşide 
3' masraflari için 6 bin lira ayrıl-

Yaraladı 
Asarayda Millet cadesinde o 

turan Rıza ile arkadaşı Omer 
Yılmaz arasında henüz malum 
olmıyan bir sebepten dolayı çı
kan münazaada Oroer Yılmaz, 
Rızayı bıçakla munteJif yerlerin
den yaralamıştır. Y;ır.ıılı Ccrrnh
paşa hastahanesine kaldırılmış, 
ve Omcr Yılmaz yakalanmıştır. 

Turhalda Tekaütler Maçı 
Turhal (TAN) - Şeker fabri

kası mensupları ile fabrika bü
rosu memurları arasında bir te
kaütler maçı yapılmıştır. Biıro 
memurları bire karşı üç gol ile 
fnbrika mensuplarına galip gel
mişlerdir. Maç, çok e;lcnceli ol
mustur. Maçı. gençlik teşkilatı 
tar~fından tertip edilen koşular 
takip etmiştir. 

mıştıt. 

Adanada Hububat 
Satışları 

Adana (TAN) - Vali Faik Us
tünün riyasetinde ve alakalı1arın 
dn iştirakiyle bir top1nntı yapıla 
rak bu yıl döküm zamanından 
itibaren hububatın ofis tarfınd:ın 
ne şekilde alınacağı hakkında 
görüşülmüştür. 

Ofis arpaya 5,75. buğdaya 7,75 
ve yulafa da G,5 kuruş fiyat ta
yin etmiştir. 

Koçyas Mersinde 
Mersin, (TAN) - Bir müd 

dettcnberi mcm1ekctimizd<' bu 
lunnn eski Atina valisi Koçva! 
bir kaç gün kalmak üzere aile 
siyle birlikte buraya gclmi t ir. 

Sabık Atina valısi buradan A 
merikaya gidecektir. 
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Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

1 - Stalin ile HiUer arasında 7a
pılacak geniı ve cfhanıümul bir 
anlaşmanın esaslanna dair flerl 
sürülen tahminler, SovyeUerinin 
bugünkü siyasetine uymıyan bir 
takım fantnllere benzemektedir. 
2 - Sicilyadan Trablusgarba as
ker ve mühimmat sevkine mAni 
olmak için İngiliz harp ıemnerı
nln Maltada toplandıldan bildiril
mektedir. Buna ratmen nakliye 
semllerlnln Fransız kara suların
dan 1atifade etme1erl dolayısiyle 

mOnakalAtı tamamen durdurmak 
miimkün olmadığı anlaşılıyor. 

S. Rusya - Almanya : 

B an fngtliz gazeteleri, sta
lin ile Bitlerin yakın· 

da ıörilşeceklerini ve aralann· 
da ban mtthim siyasi mflzake• 
relerin cereyan edeceiini bildir
mektedirler. Sovyetler Birliği 
hüktmetinin Bel(ika, Norveç 
ve YUl[oslavya hakkında aldığı 
son karan, Baltık devletlerinin 
Sovyetlere iltihakını tanımamı~ 
olan İnıriltereye resmi bir ihtar 
mahiyetinde tetakki eden bu 
ırazeteler. Moskova ile Londra 
arasındaki münasebetlerin iyi
lesmesini temin idn İngiltel'e 
hük!imetini Adeta bu ilhakı 
tannnıya davet etmektedirler. 

Esasen İngiltere hükiimeti, 
'hirkaç ay evvel Moskovadaki 
Sefiri vuıtuiyle yaptığı bir 
teklifte, Sovyetlerin İnJiltere 
ile anlaştıklan takdirde, Baltık 
devletlt>l"İnin ilhakını tanıyaca
ğını bildinniıııti. Ancak, hi(bir 
e!'a~h taahhüde girmf'ksizin, 
111uhaııım ~nların tezatların • 
tl"n maha,.etle iııtifade eden 
~nvvt!tle,. Rirliii hükumeti, he
nii?. bi>vle bir anlapna zamanı 
,.. ... lmedirr11u• hiikmetmİ9 ola<"ak 
lrt bu tekllft eevapaz lmalmut
tır. 

Kın•iltft.411 veni~ olan İngiliz 
"""7.ef~ileri. StAHn ile Bitler a-
1'Aııında vapılarak .reni' Vf! ci· 
hanciimul anla~anın ~ları
n1 'hile teshit etmişlerdir. 

Sivad b1tlnmdan Almann 
~(\vvetlere. Hindidanda ve bfl
fiin Aııvada tam bir h11reket 11er
bectisi ve Ba"ra körfezinde bir 
l'rtahre~ teminini kabul edtt,.k· 
tir. Buna mukabil Sovyetler 
A vrupada Almanyanın bU'l[iin • 
kü hudutlarını ıaranti edecek· 
lerdir. 

Ekonomik bakımdan, A1man
Ya, Sovyetlerin iptidai madde· 
lerinden ve 'hilhaua Ukravna 
buğdayı ile Kafkasya petroliln· 
~en istifade edeeek, buna karsı
lık Almanya, Sovyetlere maki· 
he ve ahr endiistrl mam6litı 
Yerecektir. 

Y-me ayni pzete1erin tah
minlerine göre, Almanyanın U
zak Şarkta J'aponyadan bekle· 
diii miisbet yardımı .rönneme· 
si, Sovyetlere J'aponyada da 
serbesti vermiye saik olmuştur. 

Bütün bUBlar, sailam esasla-

ra istinat etmiyen ve Sovyetler 
Birliği hilkumetinin, emperya
list bir harp olarak telakki et
tiği bu harbe karışmamakla hil
Jasa edilen dış siyasetine uyrun 
olmıyan bir takım fantezilere 
çok benzemektedir. 

Farzı muhal olarak, böyle bir 
teklif Sovyetler Birliği hüldi • 
metine mülayim gelse, Soviet-
1erin Rindistanı ele ıeçirm~eri 
J'aponyaya ka~ı harekete ıeç • 
meleri ve Basrada yerleşmeleri 
ic;in bugün her zamandan ziya· 
de Avrupada teksif etmek mec
buriyetinde olduklan ktıvvetle. 
rini dalıtmalanna ve binnetice 
bütün dünyanın mukad\~eratı • 
nın halledileceği A vmpa böl~e
Ainde zayıf bir vaziyete düşme
lerine sebep olacakhr. 

Akdenizde Faaliyet: 

G arbl Akdenizde, muhtelif 
cinsten Alman ve bal

yan hava kuvvetleri, yüksek ir
tifalı bombardıman, avcı. nike 
ve torpil tRvyareleri, f nıziliz 
ham ~emnerine ı'E"vamb hücum 
Ja.,.,.a bulunmuslardır. 

İtalyan resırıt t .. Mi~nln bu 
muhanhf'de iki İne-iliz km -
vazörilniln hasara uirarf•"1 1"
dia f'tmf'!'llne ""'~f'n, fncriliz 
resmt tebliiH, ln.pfö: tremil .. ,.i -
nin hiçbir Juı•a1'8 uiramadıkla
nnı "" nn ilci dncm"n tavva,.,.!'li 
dOdirilldüğilnü bi1ıU"'""'kted1,.. 

Bu taa1T0z, Cebelif:arık'a 
kal'S'I yaD1lıtr111t daha geniş l>ir 
hanıketln b11c111nspc-1 vP 'hıtzıTh
fı nl11rak f PlAkkl eıUle'bllir. 

Diğer cihetten, Almanlar, ı;. 
ıre denizinde ve Akdenizdeld 
Yunan adalarının iKalini ta
mamlamakta acele etmektedir
ler. Amerikan kavnaklann~an 
~elen haberlere ıröre, bq ada -
larda toplanan askeder ~u.,.iye
ye eıkmıya hazırlanmaktadır • 
lar. Fakat bu adalardan Surive. 
ye en yakın olan takriben 900 
kilometre mesafede bulunan 
Rodot adasıdır. Bu adadan de
niz volu ile ve kara ınılanndAn 
i~tifade etmf"kc'7i11 Surivtwe &!'1-

k,.r taşımak. Vichy hiikf\mt"ti 
Almanyava, Suriyevi iis olarak 
kullanmak mü!'laadesini ve,.!'le 
dıthi. Kıbn• ve Girit ndal!ln İn
gilizlerin elinde ve f nırlliz do
nanmıt~ ~:ırlci Akdenİ1~e hn
landukça, lmJrl,.... s~ek
tedir. 

Hava yolu ile ise, bu kadar 
uzak mesafeden küllivetli mik
tarda asker, bilhassa harp leva
zımı ve vasıtaları gönderilemez. 
Şimdilik mümkiin görülen, Al
manlann Irak hük\imetine bir 
miktar tayyare ıöndermek su
retiyle yardım etmf\1eridir. 

Almanlann esaslı bir surette 
Irak hfikdrnetine yardım ede
bilmeleri, daha doğnuı11. Jl'ftk'a 
hAkim olabilmeleri, ya Girit ve 
Kıbrıs adalannı isgal etmeleri 
yahut Süvevşe hakim olmala -
riyle milmkfin olabilir. 

İngilizlerin Süveyşi muhal*• 
za etmek için büyük gayretler 
sarfettikleri anlaşılıyor. Yuna
nistandaki kuvvetlerin tahliye· 
sine iştirak eden İngiliz harp 
gemilerinin şimdi, Almanların 
Sicilyadan Trablusgarba asker 
ve mühimmat sevketmelerine 
mlni olmak mabediyle Malta • 
da toplandıklan bildirilmekte
dir. Buna rağmen, nakliye ge • 
milerinin Fransız kara suların • 
dan istifade etmeleri dolayısiy-

(Sonu 5 inci sayfaclaı 

Rop mu, Etekle Ceket mi? 
Kadın elbisesinin rop yahut e

tekle ceket şeklinde olmasının, 
sağlık bakımından, haylice farkı 
vardır. Sokaklan süpürerek eve 
mikroplan getirmek noktasından 
değil. Kadın elbisesi hangi şekil
de olursa olsun hepsi kısa etekli 
olduğundan bu noktadan artık 
di.lşünceye yer yoktur. 

İki şeklin araınndaki fark aiti" 
bk ve aitrlığın kadın vücudünde 
nereye yükleneceği noktasından· 
dır. Bu da kadın vücudü için e
hemQliyetli bir şeydir. 

Elbise rop şeklinde olursa, ku. 
ma ı hangi cinsten olursa olsun. 
ağırlığı sadece omuzların üzerine 
Yüklenir. Ve kadın vücudüne bir 
7.arar vermez: tnsan oğlunun ka
dını da erkeği gibi, omzunda yük 
kaldırmaya tahammül eder. 

Etekle ceket şeklinde olunca e
teğin tekmil yükü kal(alar üzeri
ne biner. Hem de hu şekilde ka
dın elbisesinin eteii hemen daima 
kalınca kumaşlardan yapıldıl'tn
dan kalçalara yüklenen aiırlık 
vüeudün sağlığını düşündürecek 
•necede olur. 
Kadın vücudünün en kibar kıs-

mı kalçalan olduiunu, tabii, tak
dir edersiniz: Soyun, insan cinsi
nin devamını temin edecek olan 
('OCuk kal(aların arasında yatacak 
clokuz aylık ömrünü orada ge(ire
cektir •.. Eteğin düşmemesi i(in 
onu belden, yani kalçaların az (Ok 
üstünden sıkmak lazım olur. Bir 
taraftan eteğin ağırlığı, bir ta
raftan da tazyik kalçalann ijzeri
ne yüklenince onlann arasındaki 
kadın uzuvlan rahatsız olurlar .•. 
Onun i(in mutlaka etek ve ceket 
j(İymek istiyen bayanlann terzi
leri akıllı olurlarsa, eteğin aiır
lığıru omuzlara yükleterek kal(•· 
ları sıkmamak için iki taraftan as 
kı yaparlar. Bövle yapılınca ete
iin ağırlık mahzuru azaltılmış o· 
lur. 

Fakat etekle ceket -erkek elbi
sesinin taklidi demek olduğun
dan. kadın vücudüne yakısmaz. 
Kadınlıfın zarifliği rop şeklinde 
elbiseyle daha iyi meydana tıkar, 
etekle ceket o zarifliii kavbetti
rir. Etekle ceket giyen kadın az 
çok e,.kek haline ~irmi!J demek
tir .•• Kadınlan erkeklerden ayı
ran zarifliği ancak rop muhafaza 
ettirir. 

Edilirken.. Silihları Emevl'lerden Mervan oflu 
Abdül Melik'e gelinceye 

kadar halifeler İrakı tamamen 
teshir edemediler. Buralarda isa. 
ylşi temine muvaffak olan Hac· 
cac olmuştur.' Beni t)meyye'nin 
en namlı valilerinden olan bu a
dam zalim oldulu kadar da ha· 
tip ve idare adamı imiş. 

Abideleri Tamir Ederken Onlan Bütün 

Hususiyetleri ile Muhafaza Etmeliyiz. Yoksa 

Mamur Edelim Derken Güzel ve Kıymettar 

Bir Semti Bozmuı Oluruz 

r·y~~~;·; .. M;i~k .. C;iii ... 1 
........................................ ! 

Karacaahmet • Baflarba~ yolua daki yeni mezarlıfın gelişi gilzel 
. konulmuş me ur taşları 

Usküdar ıstanbuıun en sev. Geçen gün güzel bir hava-
dijtim semtlerinden biri· da resim yapmak hevesi 

dir. Şehrimizin Anadolu yama· ile Üsküdara yollandım. Epeyce 
cındaki bu mana dolu parcası- bir zamandır ı<itmemiştim. Ka
na çok alaka duyanm. Çünkü racaahmet'ten geçerek Bdlar 
şimdi artık eski İstanbulun top. başına ,ıriden yola l(eldi~im za
lu olarak hususiyetini yalnız 0- man vukarda yazmış oldu~um 
rada bulabiliriz. Orası başlı ba· gibi. Üsküdann imarı hakkında 
şına bir alıemdir. Bir insan o- duydu~m endişenin ne kadar 
nün tarihine l(irse, bitmez tü· yerinde olduiunu ırözümle .ırör
kenmez fasıllar görür, derip de- düm ve RÖstermek istedim. İşte 
rin düşünecek ve mütehassis p- fotojtrafı ... 
lacak mevzular bulur. Her kö- Tramvay caddesini .ırenislet-
şesinde ~zelliklerine doyulmaz 
camilere. medreselere, çeşmele
re tesadüf edilir. Ahşap evlerin 
koyu renkleriyle Karacaahme-
din siyah servileri arasına ser
pilmiş zarif &bideler birer mil· 
cevher Ribi parlar. Bir sanatklr 
icin Üsküdar, bütün ömrünce 
yazacak. cizecek mevzular hazi-
nesidir. Üstat Yahya Kemalin 
dediği l(ibi: • 

mek icap ediyordu. Pek tabii ve 
zaruri bir mesele. Su vaziuette 
yolun üzerine tesadüf ede;~e
zar taşlarını kaldırıp arka tarafa 
nakletmek lazım eelivordu. Bıı 
da pek makUl. Lakin işte SU DL 
kil meselesindedir ki is ,hamış. 
Yan yana lialettayin dizilmiş 
taşlar bir kirpinin sırtına ben
ziyor! 

Bu is muhakkak ki orada kal
dınm yapan taşçılann elinden 
çıkmış. 

Her lAhzası blr ?:emmn~ wrl dnArt Halbuki övle olmamalı! 
Her saati bir faslı beyatl arabandır. Evveli mezarlann bir usul ve 

Senelerce metrOk kalan 'Cs. 
küdarımız artık imara 

kavuştu. Meydanlar açılıyor, 
camiler medrese1er tamir edili· 
yo.r, yollar yapılıyor •• 

Bu faaliyeti ı<örüp mahzuz ol
mamak mümkün mü? Fakat i· 
çime biraz d:ı korku l(elmivor 
desem hakikati söylememis olu· 
nım. Çünkü bu kadar hususiye. 
ti olan bir yeri bozmadan imar 
edebilmek hayli l(ilc bir mese
le ... 

'Csküdann manevi ~zelliıttnl 
yapan maddi l(iizelliklerine en 
itinalı, en dikkaili ellerle dokun
malı, abideleri tamir ederken et
rafındaki "site" leri de nazan i
tibara alar.-k onları ağaçlariyle,' 
taşlariyle oldu~u ı<ibi muhafaza 
etmeli, sadırvanlannm "ledünni 
seslerini" susturmamalı. oranın 
Pittoresque'lerine hürmet etme
li: Yoksa mamur edelim derken 
Jl\izel ve kıymettar bir semti 
bozmuş oluruz. 

Hangi Oğlum Öldü? 

Dimitro Valadis, Yunanis
tandaki kücük ciftlilin

de yerleşmis 80 yaşlarında bir 
ihtiyardı. Valadis'in yeı<lne zev
ki çiCtlikteki cardal'ıntn altında 

kaidesi vardır: bast cenuba dolt
ru müteveccih olur; scınra da 
baıı tarafındaki tasla avak ucıın
daki tasın araııında laakal bir 
insan vücudünün sığabilecPl!:i 
kadar bir mesafe bulunmaın la
zım 2elir. Abç dikilecek verler 
bırakılır. Yani yeni kullanılan 
tiblr ile "Tas miizesi" yapılır
ken o "müze" vi de bir usul da
iresinde tanzim etmek icap e
der. 

Hülha, her fırsatla ~krar et
mekten Wlanmadılım bir fikri 
burada bir kere daha sövliyece
~im: Bu kabil işlere nezaret e
decek bir heyet, tabiri caiz ise 
bir "estetik miisavir" li~ne ih. 
tiyaç vardır. Bu olmadıkca ya
pılan her iş $ehri ıtüzelleştir
mez. bilikis çirkinleştirir. 

+- ..\,. 
Topkaoı hArfcfndekf mezarlık 

da bir "Tariht mezar taşı me~
heri" haline ıetirilecek imiş. E
ıer o da Üsküdannkine döner-
se ... 

Yazık olur Süleyman efendi-
ye!! 

çu.bu.~un1! tüttürmek ve yetiş- yazan: 
mıs ue o~lunun çalışmasını sey. 
retmekti. 

Uc o~lunu, Aleko, Yorıd ve yemliklerini hep o tamir eder. 
Niko'vu. üriinü de bit'bİ1"İ"~en di. 
çok severdi.En büvükleri Aleko 
en hamaratları en inc:nn halin~ Ve işte ihtiyar Valadis, bu üç 
den anlıyanı~dı. Ciftlikteki evladının devamlı faaliy~t.leri'?i 
harman vcsair işler hep ona ba- s~yrederek hayatını geçırıp l(ı-
kardı. dıyordu. 

Orbınealan Niko. en slrin. en Bir l(Ün Alekoyu askere ca· 
sPvimlJlerivdi. Köv kızlanmn lırdı!ar. İptiyıır Valadis oğlunu 
vüreklerini yakan bu caokına alnından öptü. Güler yüzle se
karsı babasının hit' zaafı varıiı. lametledi ve sonra başını arka· 
Niko'nun en büvük merakı. çift sına teVirerek ı<özlerinden akan 
likteki havvanlardı Onlann her iki damla yası sildi. Birinci ev· 
birine birer çocuk ıibi bakar ve IAdını vatanın imadc:bna :volb
severdi. mılb. Eh, daha iki otlu ymm-

En kücükleri YorSlo, oqıı ka- daydıya ... 
nsı Anastasia'dan son vadidr Aradan zaman "ecti. Bir rün 
olarak kalmıştı. Yor.&?o do~du~u Nikoyu da askere aldıhr. İhti· 
l(Ün annesi ölmüştü. Küçük Yor. yar Valadis ikinci ollunu da al
JCO evin marangozuydu. Kınlan nından öperek selametledL Ve 

• ı:>encereleri, bozulan hayvan sonra vine 2izlice 2özünün ya-

Tayyareler, Harp Gemilerini Kolayca 

Yerde Batıramaz, Hava Torpilleri, Her 

Kullanılamadığı Gibi Yüksek lrtif adan Atılan 
Hişimi'lerle Emevi'ler arasın

daki ihtilafa sahne olan İraka ta. 
yin edildiği zaman yalnız başuıa 
devesine binmiş ve Küfeye ıel
miş. Emaret saravına iameden 
dotnı mescide giderek mlnber'e 
(ıkmış Haccac, ahali namazı bi
tirdikten sonra yüziindeki nika
bı atmış "Ey ehli İrak! Eyli ehli 
şikak! ... " diye başlıyan bir nutuk 
söylemiş. 

Bombalar da Fazla Tehlikeli Değildir 
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Dünya vaziyeti daha buh

ranlı bir safhaya girdik· 
çe tabiatiyle deniz kudretine 
nazarlarımızı çeviriyor, ve bu 
nun hava kudretiyle mücade
lede ne rol oynıyacağını merak 
ediyoruz. Bunun için hava kuv 
vetleriyle deniz kuvvetlerinin 
karşılaştığı her hareketi çok ya 
kından tetkik etmek mecburi 
yetindeyiz. 

Bunun en iyi bir misali Brest 
doklarında yatan Scharnhorst 
ve Gneisenau Alınan harp ge 
milerinin üzerine yapılan bir se 
ri taarruzlardır. Şimdiye ka
dar yapılan taarruz:lann çoğu 
geceleyin yapılmıştır. Ne ka
dar hasar yapıldığım bilmiyor
sak da bu gemilere büyük bom· 
balarla isabetler kaydedildiğini 
biliyoruz. Gemilerin Brest'te 
bu kadar uzun müddet kalma
sı hiç şüphesiz onların hizme 
te çıkmıya salih olmadıklarını 
gösterır. 

Havadan atılan torpiller ge 
miler üzerine taarruzun en mu 
vaffakıyetli metodudur, Italyan 
zırhlıları ve kruvazörlerinin en 
mühimleri, hatırlanacağı veçhi 
le, Tarantoda bu vasıtalarla ha
reketten ıskat edilmiştir. Sa
hil müdafaa servisine men
sup tayyareler bu tarruz usu
lünü büyük bir muvaffakı~etle 
kullanmışlardır, Taranto'dan 
sonra düşmanın gemilerini tor
pil ağlariyle çevirdiği görül 
müştür. Fakat havadan atılan 
torpillerin bir kusuru varsa o 
da bunların ancak bir kısım li 
mantarda kUllanılablbnealdtr. 
Bu torpillerin hedeflerine tam 
olarak vasıl olabilmesi için bir 
miktar dümdüz gitmeleri llzım 
dır. O halde hava taarruzunun 
diğer yegane şekli bombadır. 

* * Bomba tarruzu için hedef 
çok küçüktür. Meseli 

Gneisenau ve Scharnhorst 26000 
tonluk gemilerdir, fakat buna 
rağmen deniz üzeiinde işgal et 
tikleri saha pek ufaktır. işte 
bunun için bunlara bomba isa
bet etmek için tayyareler ya çok 
aşağı inmeli yahut da pike ta
arruzları yapmalıdır. Gemiler 
üzerine pike hücumları yapmak 
yüksek seviye bombardımanla -
rından daha sıhhatlidir, fakat 
hiç biri sulh zamanı tecrübele
rinin gösterdiği kadar sıhatli 
taarruzlar değildir. Pike hü 
cumları sıhhatli olmakla bera 
ber her ikı halde de tayare mü 
rettebatı dafi • tayyare bom -
balan tarafından ve gi,ineşten çı
kan düşman avcı tayareleri ta· 
rafından iz'aç edilirler. Maama
fih, pike tayareleri bu şartlar 
altında daha kolay iş görebil 
melde ve zırhlılar üzerinde da
ha muhtemel olarak isabetler 
kaydedebilmektedirler. Pike 
bombalarının da bir kusuru var 
dır: Bir bomba düşerken git
tikçe hızlanır ve yüksek bir 

şını sildi. İkinci evlldınt da va
tanın müdafaasına yollamıştı. 
Şimdi yanında Anastasia'nın ya. 
di2an Yor.llo kalmıştı. İhtiyara
dam ona bütün varlıl'ivle sanl· 
dı. Artık hayatının yegane d· 
lencesi Yorgo idi. Gününü Yor-
.&?ovu seyreder~Aunu tüt
türerek ve Jıidip döııeivenler
den .hııw ~ıeıH""8trı\Jor
du. 

Enn~~tYo~'yudaask~ 
re aldıklan Jtiln ıeldi. ihtiyar 
Valadis oılunu (;tekiler aibi 
çiftJikte selAmetlemedi. Onunl• 
birlikte &ehire indi. Bu son ıöz 
a~nsını askerlik $Ubesinde u
ğurladı. Bu sıefer .&?eriye. ciftli,lte 
dönmedi. Sehirde bir akrabası-, 
nın yanında kaldı. 

Orada herkesle beraber mem-

irtifadan atıldığı zaman çok de
fa sesin sür'atine yaklaşan bir 
sür'at ve hız kazanır. Pike tay
yaresinden atılan bir bomba 
tam sür'atini kazanmak için 
vakit bulamaz. Fakat hayli ha 
sar yapacak kaadr sür'at kaza -
nabilirse de harp gemilerinin 
ekserisi zırhlıdır ve Scharnhorst 
ve G131'isenau büyüklüğündeki 
gemi.Jtrde umumiyetle 2, 3, hat 
tl 4 pusluk güverte zırhı var
dır. Güverte zırhı delinmediği 
takdirde güverteyi bombala -
mak mlnasızdır. Hatırlardadır 
ki son zamanlarda pike tayya
releri lllW1trious tayyare gemi
sine tarruz etmişler ve bir çok 
isabetler kaydetmişlerdir. Fa 
kat buna rağmen gemi mahalli 
mevuduna yetişebilmiştir. Bun
dan şu neticeyi istidlll edebili
riz ki onun zırhı son derece şid
detli pike hücumlanna karşı 
kendisini korumuştur. Binaen-

aleyh sıhhatli olmak için bom
bardımanın alçaktan yapılma
sı, güverte zırhını bombaların 
delebilmesi için de yüksekten 
yapılması icap etmektedir. Brest 
üzerine lngilizlerin yaptığı ta 
arruzda yüksek irtifalardan 
bombalama usulü kullanılmış
tır. Bu halde bombalama sıh
hat itibariyle az tesirli olmakla 
beraber delme kabiliyeti bakı -
mmdan müesir olmuştur. lsa
beUer vaki oldu ise ciddi hasa
rın yapıldığı muhakkaktır. Ma
lumdur ki Almanlar her nereye 
gemi getirirlerse orada daima 
yığınlarla hava dafi bataryaları 
ve avcı filoları bulundurmakta
dırlar. Bu bomba tayyareleJji 
mürettebatınm işlerini daha zar 
laştırmaktadır. 

Bu nutuktan sonTa kendisinin 
buraya nli tu·in edildiğine dair 
olan ''menşur" u okutmuş. Kitip· 

"İrakhlara selam olsun ki on· 
lara Haccac Yusufü - Ssakafi':J i 
vali gönderiyorum..... cümlesini 
okuluğu zaman İraklılarm süku
tunu J?Öriince: 

- Ralif e bu menstlrunda size 
selim gönderiyor. Siz onun sela
mına neden mııkabe1e etmlyorsu· 
nuz? Yalnız bu hareketiniz icin 
hepinizi celtade teslim ederim! 
Demi" ve katibe dönerek: 

- Bir daha oku! Emrini ver
miş. 

Bu sefer katip "İrakb1ara se
lam olsun ki •.. " Derdemez, bütün 
ahali: 

-Ve alevna ve aleyke- sselam! 
Diye bağınsmışlar. 
Merasim bitince camlnln bir 

tarafından Hac~ca dotru, nüma. 
viş olmak üzere taşlar atılmı-. 
Derhal sahna'cına emir vermiş. 
Tas ahlan tRrafta ne kadar adam 
nrsa te\'kif etti,.erek taminin 
kapısında boyunlarını vurdur· 
mus. 

Ahalive irns ettiği dehset hil
tiin valili~nde de,•am etmiştir. 

Muhar,.'heler hnic olmak üztte 
idam ettim atfa111Ja:rın adedi yüz 
virmi hlnili'f'. Ölitii2'ii zaman ha· 
olchane1Prr1e ceoki7. b·n; kadın ol
mak şartitle seksen bin kişi ,·ar-
m,c;. 

Emevi halifelerinin en büyllğil 
olan Abdiiliziz oğlu Ömer: 

- Her millet imtihan ldn bü
tün üşerasını mel dana (tkarsa ve 
biz y:ılmz Haccac'ı ileri) e ıürsek 
hepsine galip geliçiz. 

Demiştir. 

Hacac, bir gün sahrac1a avlanır. 
ken, bir bedeviye rasgelmq. Hal 
ve hatır sorduktan sonra: * * - Halife Abdili Melik hakkın. 

Hava stratejisinin deniz da ne dersin? Demiş. 
- Berbat bir adam olsa gerek. 

stratejisi üzerine kurul - -Neden? 
muş olması çok iyi bir şeydir, _ Haccac gibi bir zalimi başı• 
çünkü harp gemilerini havada mıza bela etti de ondan .•• 
bombalamakla batırmak pek _Sen Haccac'ı tanır m'l!lm! 
güçtür. Harp gemilerinin fay- -Nereden tanıvacağım? Şer-
dasız olduğuna, çünkü onların tan gö"iin yüzünii! 
tayyareler tarafından dalına ko _ Haccac benim! 
laylıkla batırılabileceğine dair Bede'\'İ bir kahkaha atmıs: 
bir çok sözler söyleniyor. Tay- _ Ya sen beni tanır mısın? 
yareler, bilhassa havadan atılan Demi!'I, 
torpil kullanabilecek bir vazi - _Hayır. Tanımam. 
yette iseler, harp gemileri için _ Ben senin ö1diirdüğün cızn-
bir tehlike teşkil edebilirler, fa- beyir" oğlu Abdullahın azathla
kat, evvelce de söylediğim gi-
bı. bu to 'il k b li rındanım. Senetle bir defa aklımı 

, rpı er anca azı - k B ·· t d lil"k -n 
manlarda kullanılabilir. Yük • ~cın~1~· ugun am e 1 

" ... 

sek bir irtifadan atılan bomba- nıımdur · • 
lar nihayet pek fazla tehlikeli 1 Takvı1flt'l 
olmadığı gibi, bütün büyük ge
milerin kalın güverte zırhına 
malik bulunmaları dolayisiyle 
ümit edildiği kadar ciddi ha
sar yapamazlar. 

En mühim vazifelerimizden 
biri deniz münakalitımızı ma
sun tutmaktır. Bunun için her 
yerde deniz ve hava kuvvetle
rini birlikte kullanıyoruz. Ge
milerimizi hava taarruzuna kar
şı lllustrious gibi masun bir 

hale getırdık. Denizaltılara ve 
duşman korsan gemılerine kar
şı tayyarelerimizi en iyi şekilde 
kullanıyoruz. Denizaltılar pike 
hücumlariyle kolayca tallrip e
dilebilir. 

Tayyareler harp gemilerini 
kolayca batıramazlar, fakat on
lara yardım edebılırler vey 
mani olabilirler.• Biz bu haki 
katten istikbalde azami surette 
istifade edeceğiz. 

1 Askerlik isleri 1 ___ , 
Yerll EmlnlSnO Askerlik $ubnln 

den: Yd Lv. Atlt Ad"l Fettah o~ı 
Mehmet Yusuf Çolpan 317 İstanbul 
(39144). 

leket ve evlattan hakkında iyi 
haberler bekledi. Her ,r;?Ün 2elen 
haber bir gün evvelkinden şe. 
refli, fakat kötüvdü. Her R'ecen 
ıün Yunan tarihine bir yaldızlı 
sayfa daha yazıyordu. Lakin 
faik düsman kuvvetleri her şe
ye raimen ilerliyordu. Yd. P, Utğm. Mustafa oflu !afm 

Ve nihayet Yunanistanın zap- Taşkıran (331 - 232). 
tı haberi de .&?eldi. Yd. P. Atğm. Cemal oflu ~evzf 

İhtiyar Valadis, uğrunda üç Göven (48128) 
evlat yolladı~ı davayı şimdilik 
kaybetmişti. Son bir· ümit ile Yd. P. Ttm. KAzım oğlu R!çrl B•7· 
bir gün YorJ?o'vu selametlediği sal (47310) kayıtı n tetkik edilmek 

Skerıik b 
. . .. - "tt' I ilzere derhal şubeye mürae9atlan, 

a şu esının onune ,r;?ı ı 
ve evlatlarından haber sordu. nk ı takdirde ~076 sayılı kanunun 

1 
cezai hükümlerıne Ubl tutulacald rı 

Masa başındaki Yunan zabiti JAn ol ınur. 
"- Valadis mi, dedi, Niko -·-----------

~leko, Yorı<o Valadi~: .. Evet ~- nnı döktükleri bu toprak bir 
sımleı1 bttrid•.. Üçu de sehıt J?Ün olur elbet kurtulur 
olmuşlar. Başın sd olsun baba. ' • 
Do~u sana acıyorum... Bunlar ihtiY"3r Valadis'in son 

İhtiyar: sözleriydi. Zavallı hemen ora 

- Bana acıma, evlAt. dedi, 
benim ü~ oııum vatan ve l:ürri
yet u~oda öldüler. Onlann 
davası kaybolmadı. Bir millet ki 
vatan ve hürriyet u~runda dö
vüşmesini bilir. o hie bir zaman 
ölmez: ... Onların uirunda kanla. 

cıkta kalp sıektesinden cöküver 
miştl. İhtiyar Valadis'i ırömd
ler. Fakat sövledi~i son sözler 
bu ı?fin heır Yunanlının ağzında 
dolaşmaktadır: 

- Elbet bir ~n olur bu mem 
leket kurtulur!. 



4 

No. 

crvct sevdasına, hülya sarayı
, fatihleri İsaya yeni memle
tlcr vcrmiye sevkeden din gay 
ti de inzimam etti. Cok geç -
den Meksika körfezinin şar -

ında ve cenubunda geniş bir İs
anyol imparatorluğu yayıldı, 
imalde hicbir müessese yoktu. 
leridc göreceğimiz üzere. sima

ilk yerJe<;en Fransa olmuştur. 
kat on altıncı asrın ikinci va

ısında amansız rekabet İngilte-
e ile İspanyanın ikisi arasında 
aldı. Bu rekabet avni zam~nda 
em dini rikinci Filip zamanın-

~;ıcl ır) hem ticari ve sivasidir. 
u rrkabet İngiliz koloni faali
etini teşvik ve İngiliz deniz 
urtlannın fütuhatını tahrik et
i. Topnık kazancı icin uğraşan 
"nizdeki İspanyol _gemilerinin 
:Jptına bir adım kalmıştı. 1577 
c Fransis Drevk CFrancis Dra
e ). San-Fransisko koyunda ye
l Albivon'u <Neuee Albion) 
urdu. Sör Hamfrey Gilbert (Sir 
!umphrey Gilbcrt), Ter Növ 
Terre - N ewe) sahi11erinde tc
cpbüslcrde bulundu. Bunu üvey 
~rdeşi Sör Volter Releyh (Sir 
olter Roleigh). l 584 de $imal 
merikasında ilk İngiliz koloni-

i.ni VirjinaVl kurmak tedbirleri
i aldı. 1588 de büyük Armada

mh mağll.ıbiyeti İspanya tarihi
in sanlı devrine nihavet verdi. 
onkistador'ların (Conquista

dor) ve maceraların romanvari 
devrinden sonra, şimdi artık ko
lonizasyon ve iktısadi faydalan
ma devri gelecektir. Hazine ara
yıcıları ve fatihler muvaffakı
vetsizliklerin ve hayal sukutu -
nun sert ve haşin mektebinde 
avıldılar. İn~iltere ile İspanva a
rası,ndaki rekabetin yerjni, Fran
sa Ingiltere arasındaki rekabet 
alacaktır. 

2 - Fransızlar Amerikanın 

can evinde 

On yt"dinci as,rın başında Mek
sika körfezinin şimalindeki bil -
tim Amerika bir iki küçük İs
panyol müessesesi müste,ıma, 
"aşağı bir barbarlık., halinde ya
sıyan yerli kabilelerin nizasız 
tasarrufunda idi. İspanyollar 
Hindistana yanaştık, zanniyle 

Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA 

ka edebivatında bir mevki te
min etm.iştir: Meksikanın fethi; 
Perunun fethi; adındaki bu eser
ler. kuruluşu nisbeten yeni olan 
(1879) etnolojik bir büro men-
selerini ve tarihini aramıya va
rıncıya kadar yerlilerin hayatı
nın son izlerinin ilmi tetkikine 
yardım etti. 

Bakır renkleriyle. cekik elma
c1k kemikleriyle, kara gözleriy
le. kara ve sert saclarivle bu ır
!cın tipik mi.imessillerini eörmek, 
bunların az çok ve bilvasıta sarı 
ırka mensup olduklarına. ve r:;ok 
eski zamanlardanberi. o ırkın 
ayrı bir şubc>sini teşkil ettikle-
rine emin olmak icin kafidir. 
Onlara kıI'l\'ızı derili denilmesi. 
muhakkak kendilerine daha me
habetli bir manzara vermek icin 
olacak. Üzerlerine ve vücutlan
na surunmeyi adet edindikleri 
renklerden ,ı;(elir. 

Kanadadan Floridaya kadar Si
mali Amerika Endiyenleri, kuru 
çamur sıvalı veyahut ağaç kovu."< 
lari:vle kapalı kuvvetli ağaç dal
larından yapılmış, "uzun ev,. ve-
ya "yuvarlak ev., diye iki nevi 
meskenden teşekkül eden köyler
de toplanırlardı. Bu evlerin her 
birinin bir orta ocağı vardı. İn
ce bölmelerle avrılmış daireler
de kırk, elli aileyi barmdırabi
lirdi. 

Kadınlar bütün iç işlerini .l{Ö
rürken, erkekler av ve savas va
parlardı. Zaten savaş ava tabiv
di, çünkü; en iyi av yerlerini ele 
ııeçirmek icin muharebe edilir
di ve av çok azaldığı vakit ka
bile $tider, daha uzaklara verle
sirdi. Savaşçı avcılar çok iÇtima-
lar yaparlar veya büyük meclis
ler kurarlar ve orada büyük va
kar ve ciddiyetle müzakerelerde 
bulunurlardı. Oyun ve danslarla 
veya güneşin altında uzun isti
rahatle yore-unluklarını dinlen -
dirirlerdi. Gözetleme ve pusuda 
isliyen hisleri son derece keskin 
bir hale gelmiş oldu~u halde, 
zekaları, in.ki!'laf edecek fırsat 
bulamamıştı. Her türlü işkence
lere tevekkülle göğüs germiye 

TAN 

Milli K.üme Maçları İlk on dakika zarfında Beşik
taş hafif bir üstünlük göstererek 
oyunun idaresini eline aldı. 

14 üncü dakikada Salim süratlı 
bir deplasman yaptı ve gol pozis
yonuna girdi. Fakat hiç beklen
medik bir şiltle topu avuta çı
kardı. Bundan sonra oyun dur
gunlaştı ve iki taraf topla 1ıaye
siz bir şekilde oynamıya koyul
dular. 

Fener /. Sporu, Beşiktaş 
ta Galatasarayı Yendiler Fakat 23 i.incü dakikada Şeref 

kolladığı fırsatı nihayet yakala
dı. Güzel bir sıyrılış ve sıkı bir 
sütle Besiktaşın ilk 1ıolünü yaptı. 
Bu gol Galatasarayı kısa bir müd 
det harekete getirdi. fakat bir kac 
akından sonra ovun tekrar oyun
cul~rın lakavdisi sf'klinde ifade 
edilecek bir hale l?'ircU. 

Milli Kümenin hemen hemen 
en mühim maçları dün Şeref sta
dında yapılmıştır. Fenerbahçenin 
Istanbulsporla, Galatasaryın da 
Bes.lktaş ile karsr karşıya ~elme
si tribünleri doldurup sahaya ta~ 
şan bir sevirci kl.İtlesinin stadyo
ma gelmesini intac etmişti. 

Hakem Bahaettin Uhıö?:'iin i
daresinde ilk macı yapan Fener
bahce ile İstanbulspor su sekilde 
dizildiler: 

Fenerbahçe: Cihııt. Cemal, Lebip, 
Ali Rıza, Zeynel. Aydr.ı, Fikret, Ö
mer, Naci, Rebii, Niyazi. 

latanbulıpor: Nevzat, Hayri Sefer, 
Muzaffer, Enver, Celal. Tarik, Süley
man, Mükerrem, Kadir, Cihat. 

Tafsilata gecmeden sövlemek 
lazrmdır ki, dün Fenerbahce hep 
~enç oyunculardan mürekkep 
olmasına rağmen bir ihtivar ed:ı
siyle oynadt. Tak1mm beceriksiz-· 
liğinde de Fikret. Esat. ve Nai
min bulunmayıst ile tesekkül tar
zı haslıca amil olmustur. 

!stanbulsporda da hafif bir dii
~üklük _görünüyordu. Sağ acı)t;. 
Tarık ile sol ac1k Cihat durı;!un
dular. Ayrıca Tarık fazla şahsi 
oynuyordu. 

İlk dakikalar karsılıklr akınlar
la _gecti. Bund-::ın sonra İstruıbul
soor hafif bir hakimivet kurdu. 
Cihadın yerinde miidahaleleri Fe
nerı bir kaç müşkül vaziyetten 
kurtardı. 

Fakat Fenerbahçe, Nacinin 
pasiyle ani olarak sağdan yaptı
ğı bir akında Küçük Fikret ~ü
zeı bir şütle Fenerin ilk _golünü 
çıkardı. (Dakika 11) İstanbulspo
run santrhafı aksıyor, Fener de 
yavaş yavaş düzeliyordu. Fakat 
biraz sonra oyun yavaşladı. 

20 inci dakikada ani olarak Fe. 
ner kalesi bir tehlike ile karşıhs
tı. Ve Kadir İstanbulsporun be
raberlik sayısını cıkardı. Bunun 
üzerine Ömer, sol hafa, Aydın 
santrfora ~eçtiler. Fakat yine 
Kadir bir dakika sonra Ali Rıza
nın ıskasından istifade ederek va. 
kından bir süt çekti. Cihadın kar. 
sı koymakla beraber yakalıyama
dığı tonu Mükerrem kaptı ve ka
leye soktu. 

İstanbulspar iki dakika zarfın
mağltibiyetten galibiyete geçmesi 
oyuna büyük bir sürat vermişti. 
Maamafih bu da uzun sürmedi ve 
devre yavaş bir tempo ve İstan
bulsponın 2-1 .'talibiyeti ile bit
ti. 

40 ınc:ı dakikada Halil'in söktü. 
ğü top Serefe ~ecti. Ani bir dep
lasmanla demarke vaziyete giren 
Besiktas solici kaleye vaklastı, 
fakat kendinden ~klenmiven bo. 
zuk bir sütle topu dısanya attı. 

Biraz sonra, sıkı ve insicamlı 
başlamasına rağmen gittikçe bo
zulan bir futbol halini alan bi
rinci devre 1-0 Beşiktaşın galibi
yeti ile bitti. 

İkinci Devrede 

Dünkü Galatasaray - Beşiktaş ka rşılaşmasından bir görünüş 

İkinci devreye her iki takım da 
durgun başladı. 6 ıncı dakikada 
İbrahimin ani olarak çektif!i sol 
şütü Saim yerinde bir hareketle 
bloke etti. On ikinci dakikada Sa
lahattin de kale önünde aldığı 
cok güzel bir pasla önü boş kal
dığı halde topu ayağındap açtı. 

1 i Takım __ ... 
Milli Küme•Puvan Cetveli .... 
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18 inci dakikada Sabrinin ka
le önünde yerden çektiği şütü 
Saim dizlerinin arasında tuttu. 
F.akat 19 uncu dakikada Seref 
şahsi bir Jıayretle Beşiktaşın ikin
ci ııolünü de çıkardı. 

Maç G. 

1 

Beşiktaş 9 7 
Demir S. 11 4 

1 İst. Spar 9 5 
Fener 7 4 

u[.~ye ' 9 3 
• 9 4 

Ordu 9 3 
ençler B. il 3 
alatasaray 7 4 
askespor 9 o 

du. Fenerbahçe beklerinin degaj
manları karşı taraf forvetlerine 
pas olduğu için İstanbulspor nis
beten hakim oynadı. 

Otuzuncu dakikada Süleyman
dan aldığı ileri bir pasla cok mü
sait bir vaziyete giren Cihadın 
çektiği şüte Cihat yetisemedi. fa
kat .'!Olpost'un köşesine vurup 
kale önüne düşen topu İstanbul
sparlular üç defa yakaladıkları 
)lalde kaleye sokamadılar. 

41 inci dakikada ani bir sekilde 
inen Fenerliler Niyaziden N:ıciye 
e:eçen topla ve Naci vasıtasiyJe 
beklenmiyen galibiyet gollerini 
yaptılar ve maçı 3-2 kazandılar. 

Beşiktaş 3 - Galatasaray 2 

İkinci ve en mühim maçı Ga~ 
latasaraya karş1 Beşiktaş yaptı. 
Son bir kac ay zarfında formunda 
Milli Küme şampiyon] . ~unu ü
mit ettirecek derecede bir düzel
me gösteren Galatasarayın dün 
cıkaraca.ih oyun ile Beşiktaşın 
J;-una ne şekilde karşı koyacağı 
merak ediliyordu. 

B. M. A. Y. P. 
2 23 9 25 

1 2 5 20 20 21 
1 3 23 18 20 
2 1 15 10 17 

1 2 4 12 16 17 
1 o 5 13 18 17 

2 4 16 22 17 ' 
o 8 16 23 17 

l ı 1 2 22 13 16 
4 5 14 25 13 -

kaybederek oynadı. 
Beşiktaş son günlerdeki oyun

larından daha muntazam, daha 
şuurlu ve binnetice daha mües
sir bir oyun çıkardı. Böylelikle 
müsavat ihtimallerini izale edebi 
lecck bir kudrette oldu_ğunu ve 
bunu istediği vakit gösterebilece. 
ğini isbat etti. 

Hakem Samih'in düdüi?;ü ile ta
kımlar sahaya çıkıp şöyle dizildi. 
ler: 

Beslktaş: M<'hm<'l Ali. Yavuz, Hüs
nü, Rlfat, Hflli1, Hil:ı<C'yln, Sabri, Hak 
kı, İbrahim, Şeref, Şükrü. 

Galatasaray: S:ıim, Faruk, Adnan, 
Musa, Enver, Halil, SalA.hattin, Bü -
lent. SaJ!m. r.~tak. 1\fehmet Ali 

İkinci golü yedikten sonra Ga-
1atasaray 1ılar ayaklarından çıkar
dıkları bütün topları rakip oyun
cuların ayaklarına verecek kadar 
suursuz oynuyorlardı. Beşiktaş 
tutturduğu tempoya devam etti. 

Ovunun durgunlastığ'ı bir sıra. 
da Galatasaravın yavas bir tem
po ile yaptığı bir akın Esfak va
sıtasivle bir gol cıkarılmasına se
bep oldu (dakika 36). 

Bundan sonra da Galatasaray 
takımında bir hızlanma _görül
medi ve 43 üncü dakikada İbra
him Besiktaşın 3 üncü golünü çı
karınca Sarı - Kırmızılıların gali
biyeti adamakıllı kabul ettikleri 
kanaati hasıl oldu. Fakat bütün 
oyun imtidadınca gösteremediği 
parlamayı Galatasaray son bir 
dakika zarfında ıı:östcrdi ve Eşfak 
oyunun bitmesine yarnn dakika 
kala ikinci golü yaptı. Neticede 
Beşiktaş bir kere daha ve 3-2 ga
lip olarak sahadan ayrıldı. 

Fünızan Tekil ,_ ................................... ,. 
Yarın Akşam SÜMER Sinemasında 

İstanbul'a en son gelen yegane Fransız Filmi 1940 Şaheseri 

ARTİST NAMZETLERİ 

Louıs· 

Baş Rollerde 

JOUVET - CLAUDE DAUPHIN 

12 - 5 - 1911 

BUGÜNKÜ PROGR.Al\1 

8.00 Program 119,15 l\f<Wk (Pl.) 
8,03 Haberler • 19,30 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 19.45 Ziraat tak-
9.00 Ev kadını vimi 

J1. 19.50 İncesaz 
12.30 Saat ayarı 20.15 Rndyo ga-
12.33 Şarkılar zetesi 
12.50 Haberler 20.45 Keman solo 
13,05 Şarkılar 21.00 Dılekler 
14,00· Müzik (Pl.) 21.30 Konuşma * 21.45 Orkestra 
18.00 Program 22.30 Haberler 
18.03 Cazbant 22.45 Caz (Pl.) 
18.40 Müzik 23,30 Kapanış 

iRTiHAL 
Avukat Alaeddin Nasuhi oğlu 

ile Dahiliye Vekaleti mahalli ı
dareler umum müdiirü Rükned
din Nasuhi oğlu'nun büyük bira
derleri Şemseddin Nasuhi oğlu 
vefat etmişitr. Cenazesi bugün 
saat 3,5 da Üsküdar Doğancılar 
Ahali sokak 12 No. lu evinden 
kaldırılarak Yenicamide ikindi 
namazını müteakıp aile makbe
resine defnedilecektir. 

Mevla rahmet eyliye. 

* * iRTiHAL' 
Sadrı esbak merhum Ali Paşa 

hafides~ Harbiye Nazın merhum 
Nazım Paşa kızı Büyükdere sahil 
sıhhiye tabibi doktor Mehmet 
Necdet Arpan'ın refikası Ezra 
Arpan ani olarak vefat etmiştir. 

Cenazesi 1215/941 pazartesi 
Büyükderc Piyasa caddesinde 87 
numaralı hanesinden kaldınlarak 
öğle namazı Sarıyer camiinde kı
lındıktan sonra Zincirlikuyu as· 
ri mezarlığına defnedilecektir. 

Mevla rahmet eylesin. 

#_. İSTANBULDA ---. 
Dev Tayyareler 

den birinde l\larmara gökle-
rinde tenezzüh eder gibi 

Marmara ve Adalan görül
m~miş harikalı bir nezaret, 
~adırvanlar, asma balıçeler, 
havai 2000 kişilik taraçalar 

MODERN HAVAi 

MA MARA 
GAZiNOSU 

Beyazıtta (Marmara) Sine
masının Muhteşem tara~ala~ 
rmda Pek yakında a"ıltyor. 

' • '< ._, ,_ ' 
' Türk Hava Kurumu Menfaatine 

Münir Nureddin 
KONSERi 
Kadıköy 

OPERA 

bunlara Hintli, Endiyen (Indiens) 
<lemislerdi. Bütün yeni kıtava 
vayılmış olan bu ırk, Meksika 
h valisinde, Orta Amerikada ve 
Cenup Amerikasında daha yük
sPk bir medeniyet derecesine 
varmışlardı: bununla beraber 
müstevlilerin Meksikanın Aztek
Jcri (Azteques), Peronun Inka
ları (Inca) hakkındaki hikayele
rine karıştırdıkları hayall~rinin 
mahsulü süslere ve güzelleştir-

müsait olan cesaretleri, havatm 
alelade cereyanında, en hafif bir 
ıstırap karsısında kırılırdı. Bu -
nun gibi mizaçlarında da parip 
bir karısıklık yahut daha doğ -
rusu, icabına göre hainlik ve 
doğruluk nöbetleri vardı. Her ne 
olursa olsun Endiyen, beyazla 
ilk temasında dostca davranmış 
olduğu anlaşılıyor. Eğer onun bu 
durumu değişmiş ve bitmez tü -
kenmez "Endiyen muharebe,, le
rini tahrik etmisse, bu bilhassa 
beyazın ona karşı gösterdiği 

İkinpi deryeye Fener Aydını 
tekrar sol hafa, Ömeri sağ içe, 
Naciyi santrfora almıştı. Rebii i
le Niyazi de yer değiştirmişlerdi. 
3 üncü dakikada Nacinin dfü;me
siyle Küçük Fikrete geçen top 
Fener sağ açığının çok g,üzel çek
tiği bir şütle ikinci defa Istanbul
spor kalesine ~irdi ve böylece 
beraberliği temin ettikten sonra 
Rebii vasıtasiyle soldan yaptığı 
inişlerle Fenerbahçe acıldı. İst"an
bulsparun ara paslariyle yaptığı 
mukabil akınlar Cihadın yerinde 
kurtarışlariyle neticesiz kalıyor. 

Fakat hemen söylemek lazım
dır ki dün Beşiktaş oyunun ida
resine hakim olmakla formundan 
kaybetmediğini ve rakiplerinden JEANİNE DAıRCEY ıve Bütün P ARİS Konservatuan Sinemasında 

melere bakarak hükmetmemeli, 
Tarihçi Preskot CPrscotte) iki 
eserinde bu medeniyeti bize da
ha doğru olarak tasvir e>tmiştir. 

üstün olduğunu göstermiştir. Ta- Mayısın 22 nci perşembe 
kımda sol haf mevkiine geçen Hü- Sahnede Paris ... Gülen Paris... ı:ünü saat 21 de 
seyin dün iyi bir varlıktı. Miicadele eden Paris ... S,.ven Paris... Biletler Opera gişesinde 
Galatasaray müdafaası bozuktu. Velhasıl Bütün PARİS HAYATI bu filmde. satılmaktadır. Tel: 60821 

O kavimlerin ziynet ve süsle
rinin tasviri, bu eserlere Ameri-

gaddarlık ve hainlik neticesinde 
ol.muştur. 

(Arkası var) 

Haflar, müdafaa ve hücum hat-
ları arasında irtibatı tesis edeme- . ...__ Yarın Akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. İstanbuldan gelecekler için 

di ve bütün takım insiyativ'ini ..,.ı••••••••••••••••••••~-•••••' ~vesait temin edilmiştir. J 

- Onlar işimize gelmez. O, bizim aradığımız tip. mecburuz ve böyle bir işi, reddedecek vaziyette de B 
te değil: Bir şıllık hali var, görmediniz mi? " Yazan : Vicki Baum Çeviren: Ha • Ça No. 17 ğiliz. Esasen böyle ehemmiyetsiz bir iş için mese- u L MAC A 

Lilian'ın o haline alışkın olan Erile le çıkartmak, doğrusu sana hiç yaraşmıyor. Hem 
- Ehh, sonra? dedi. ., de bir vitrin arkasında, görüp işiteceklerirn, ma-
- Sevgili "Tazı", belki tezyinat hakkında fev - ğa~ada müşterilere hizmet ettiğim zamanlarda-

kalade fikirleriniz var, ama, satıştan hiç mi hiç kinden her halde daha az nahoştur. 
anlamıyorsunuz. Satmak istiyoruz, işitiyor mu - Madam Brodley de Nina'run tarafını tutuyordu. 
sunuz, satmak?!. Şu mahut, şu kahrolası, 60.000 - Hakkı var, kızın. Hem kabul etmezse ona da 
Fidelia paçabağını satmak istiyoruz ... Yaa!.. Sora- rılabilirler de ... İşi bozulabilir. 
rım size, siz hiç düşündünüz mü onları kime sata-ı f 1 k. d' f' M" .. B 1 , akla~tı l\Hs l Erile hala homurdanıyordu. Nina son kozunu 
cagız di e? .. "Basit insanlara" ora larırun <i le aza çe ı.ngen ır. v l Kısım şe. ı . os?'o eıg,_.yan ar.~na ~. . . oynadı: 
tez yırtılmaması için her şeyd~n ç me~et uman yev - Çekmgen ol~ugu~u da nere~en çıkarıyorsu- D7iv~t ekşun.ış ~~ teb~ssu1!lle .?ı:~eı ~~~·~· geçtı. - Eminim ki annen, buna mani olmazdı. 
kadınlarına: hültısa, şu senin Smith gibilerini daha nuz? Yoksa ona tekl~,, lerde mı bulundun~~?:. ~ına .nın bu ış ıçı~. munasıp gorul~~;u k~ ~aha Erik köpürmüştü: 
vıtrinde görür görmez ifrite dönecek olan o 20.000 N.e oluyor~unuz, yahu·· Yıldınm çarpmış ~ıbısı- şımdıden her~es bılıyo~d~, c:ınu ~e?I ş yor- - İste bak buna tamamiyle emin olabilirsin. 
kadına! ' nız. İşte bıze lbım olan, tıpatıp bu tarz bır ka- lar ve bunu bır şeref, bır ımtıyaz ışı saydıkları an- Anne~ bu işe, sevincinden muhakkak ki kanat-

Onu vitrine koyduğumuz gün, "Mağaza .. mızın dındı!. . . / . . laşılı~ord~. . u .. .. • lanıp uçardı. 
simal cephesini, bir erkek kalabalığı tutar,· fimt'n- Erık bırden~ı:.e kabalaşıvermıştı: v Erık hıddetın~eı:ı soguk terl~r do~uyor~u. - Gördünüz mü ya! dedi Madam Brodley. 
na. fakat bu takdirde paçabağlarının elimizde kal- - ~a~at, butun bunlar~ ve he~ şeye ra~c~ -:--- .Karın:ın. vı~nı:ı.e konuldugunu ıstemıyorum. Sıkı sıkı kayışa tutunmuştu, çünkü bu son gün-
dıgın n resmidir' onu vıtrıne koyamazsınız. Haydı, yallah, gıdı- Ihtıyar sınsı sınsı. . lerde müthiş bir halsizliği vardı. Bu her halde 

~ · yoruz _ Bunula beraber para kazanmak ta hıç fena . . · ı· d , 
Erık sıkılmıya başlamıştı. · . . . . . . . u. • "M .. ,. . karnındakı sancılardan ılerı ge ıyor u. Zaman 
- Eec, ne yapmalı, o halde'? Faka~t aylard~~~erı ıs~ed~ğını y~ptırmak .. ıçı~, d?g11. Fazla o~arak bu, bıze, e:kez., e, buy~ık zaman, çepeçevre, gözleri önünde fır dönen paket-
- Hele dur bakalım. Tabii bir uygununu bu- o;ynadıgı o~~ yuzunden ıhtıyar, bu ışte de busbu- bı:, n:ı.uvaffak.ı,y~t kazandıracaktıı. Bu ~eselecle~ ler, etiketler, eller göründüğünü sanıyor ve böyle 

luruz. Güzel bir bacağı olup ta, yine şöyle tun ~ya.~ dırıyord1:1: . . . . . ~osyo ~o~bı nın de haberdar olunacagından ka zamanlarda hemen olduğu yerde yığılıvereceğin-
temizce halli genç kızlar yok mu sanki. Ben bir Mos~o Spra~, gozlen merdıvenlere d:kılı, yar tıyen em~ı~. . . . den korkuyordu. Fakat insan "Merkez., deki yei 
daha arıyacağım. Memurin şefi, zaten öküzün biri. dımcısıyle katıyen aHlkadar. ~l~uy_ordu. . . . Erik, but~n. bll;11ları dınle:ken, ke.ndı ken.d•ne rini muhafaza etmek istediğ~ ta.kdirde, bu gibi 
Bu ı~i biz kendimiz halJedeceğiz. - Matmazel, adınız ne sızın. dıye tepındı. ılk fırsatta ıhtıyarı tepelemege yemı:ıler :d1~or- şeylerden bahis bile etmemelıydı. 
Şefinin pe~inde Erik, mağazayı baştan başa do- O: du. Bir dekor yap~.r~.en f~lan, J?ek .?l~ bu. 1.1~tı~ar 1 - Görüyorsunuz ya! diye tekrarladı. Ve iki 

1astı. Onların ne aradığını artık bilmiyen kalma- - Nina, dedi. katırın kafasına, kuçuk bır çekıç duşurebtlııdı... yana sallanmağa başladı. 
mıştı. Bütün satıcılar, bacaklarına bakılmadan Kocasını ancak şimdi görebHmiıştH Gözlerinin Yanı başlarında ayakta duran Lilian hiç konuş-
gecilemez bir şekilde giyinmişlerdi. Hatta por- içi gülüyordu. O akşam tünelde giderlerken, yeni evliler atışı muyor, hınç ve kıskançlıktan, adeta kendi kendi-
selen kısmındaki Mis Drivot gibi, eski gediklilerin - Haydi, aşağı gel bakalım! Sizinle konu~acak yorlardı. Erik, Nina'nın teklifi reddetmesini isti ni yiyip bitiriyordu. Nina'yı seçip onu feda ediş-
bile, bu işte büyük ümitleri vardı. Çünkü, bu se- larırn var! dedi. İhtiyar Erıik: sr yor, Nina onun maksadını pek iyi kavrıyamadığı~ lerini düşünmek! Kendisi her akşam, o kenar ma-
fer "mevzuubahi<;,, yüz değil bacaktı... - Yerinde dur, NY;ra! dt~. bagır~ı. nı söylüyordu. Kocası daima, her şeyde sathi hallelerine yapa yalnız dönerken, Nina'nın evli 

Mösyö Sprag birden bire: Karısının "but,,larıhı eş~ir içirt, bfr Vitrinde hükümler veriyor ve artistim diye hiç bir zaman oluşunu görmek! Bu sümüklü Erik'in, sanki ki 
- Dur! İşte aradığımız. diye bağırdı. tşte ara yarı çıplak dikildiğini görmek istemiyordu. hiç bir şeyi ciddiye almıyordu, ve işte ~imcli de, bar bir "matah,, rnış gibi, onun vitrinde teşhirini 

dığımız kadın! Nihayet bulabildim işte! Bunu ala Mösyö Sprag, apışa kalmıştı: yine, üzülmeğe bile değmiyen böyle bir iş için, istemeyişini işitmek! İşte bütün bunlar, LiHan'ı 
c ğız. Bulunmaz bir tip ... Hem güzel, hem de - Ha ... ya! Demek onunla evlendiniz öyle mi? "kont,, luğunu ileri sürmeğc başlamıştı. Umumi- çileden çıkarıyordu. Tahammül olunmaz 2cı gi-
namuslu bir hali var. Işte aradığımız tam budur. Tebrikler! Fakat... Beni dinlerseniz, karınızı baskı yetle her şeye boyun eğen Nina'nın küçücük uy- biydi bu. 
1n nınız bana. Bizim paça bağlarını o satabilir! altında tutmağa hakkınız yoktur. Belki bu zammı sal kafasında, bu sefer, şahsi bir fikir doğmuş gi- Nihayet: 

Erik şaşkına dönmüştü: kazanmak onun hoşuna gider. biydi. Altmış dolar! Bu parayla pek ala küçuk bir - Eğer ahaliye, bir Kontes Bangtson'un dizleri 
- Ahh! .. Zannedersem yanılıyorsunuz... Nina şimdi merdivenden inmiş, Erik'in yanın- fort arabasının ilk taksiti ödenebilirdi. Hatta da ni gördükleri bildı~:ilebilmiş olsaydı, bu iş çok 
Bir merdiven başında duran ve Mösyö Spragın da duruyordu. ha başka şeyler de alınabilirdi. EErik te böyle daha iyi tutunurdu, diye iğneledi. 

~l kasaını üzerine çekmiş bulunan genç kız, Nina - Ne zammı? diye sordu. küçücük bir ford alabilmek için, ne zamandır de İğne Erik'e batırılmıştı: O bunun farkındaydı; 
d n başkası değildi. İhtiyar heybetli bir eda ile: li divane olmuyor muydu? Hem de yakında onun fakat bu Erik için zayıf bir teselli olabildi. Üçü 

Erik, bir yolunu bulup ihtiyarı oradan uzaklaş - Haftada 60 dolar, df'di. Ustelik, bu ışın sızı doğum günüydü. de 42 nci sokakta indiler, yalnız Lilian, 125 inci 
ıarnıağa çnlısarak: bir hamlede göklere çıkarıveı:eceği ihtimali de - Senin hoşuna gitsin, gitmesin, ben kararımı sokağa kadar, tek başına devam edecekti. 

ı'? O bö le bir vitrinde teşhir icin. caba!. verdim. dedi Nina. Her ikimiz de yüksclmei!e (Arkası \•ar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan sağa: 1 - Bir ~art siy 
gası - bir ehli hayvan 2 - Bera
ber şarkı söylemek - şayet 3 -
Bir köıiez - mıhlanır 4 - Girit
tedir - ekmek 5 - Fasıla 6 -
Bir sayı - bir ada 7 - Bir müzik 
tabiri - bfr hayvan 8 - Muci
din yaptığı şey - ters okunursa: 
bir noktalama işareti 9 - }folk 
şiiri - iplik. 
Yukarıdan aşağı: 1 - Ters o

kunursa: bir renk - ad 2 - Bir 
içki - zevç 3 - Ermekten fail -
yaymak, neşir 4 - Bir vilfıyet -
bir harf değişirse: oto olur 5 -
Harflerin yerleri değişirse: sar
maktan fail olur 6 - Ters oku
nursa: bir mıllet - bir cemiyet a
zasının verdiği para: 7 - Bir ka
saba - bir Iran şairi 8 - lltıç 
bir harfı dei!ic;1rs . nm kt n f 
il 9 - Ccr.ıluıt - ters okunursa
nimetler. 

Evvelki bulmaca: soldan sağa
l - Mira - eşik 2 - üre - if o 
(ofi) 3 - Ti (it) - med - av 4 -
Girit 5 - Şiad (Şadi) - Nail 
6 - Elli - arma 7 - Kiel - ı·ahm 
8 - Kabl - işaa 9 - Inei (inek) -
kalk 
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1 
Elen Harp Filosunun 

Zayiatı 

IHJIKAVE •··· ... -
t.tAVi Ti L Ki 

............• .t\:athleen Hevitt'ten - ÇevirC'n: !111 - Ça ········· 
(Baş tarafı 1 incide) 

destroyer ateşe devam etmiş ve 
bir duşman tayyaresini diışür
muştur. 11 M avi Tilki,, son model kürkçü 

dukk~nı vitrm!nin tnm or
tn rndn asılıydı. Üzerinde fiyatı ya

de ıld . Buna ragmen Mıs LiU, o
ç k p halı olacağını du Undu ve 
p rlık zevkı için içeri girdi. 

350 1 ra! 
Kcnd 1 gibi. küçUk bir gelir sahi

r n onu almayı duşunmck bile 
c "etti. 

M s Lltl elli yaşındaydı. Gözlerin
bir inkisarı hayal ifadesiyle dışarı 

1 ı. 

buluşmıya soı.leşcrck aynldılar. Mı 

Litl, keııdısinı mC'sul ahı s mC'vkıinc 

çıkaracak ol:ııı JllOO lırnyı oracia ve
recekti .• 

2-"Kral George"destroyeri Se 
liınik körfezinde giderken 12 Ni
san gecesi bir Stuka tayyare filo. 
sunun hücumuna uğramış ve bir 
botnba ~minin arkasına isabete
derek ~eri kompartımanları tah
rip etmiştir. Destroyer tersaneye 
cekilmiş, fakııt sonradan düşma· 
nın eline geçmemesi için havuzda 
batırılmıştır. 

bir m<'tre ileri~indc, iv~- ((endi odasının, C'mniyetli havası 
b'r adnm yilruyordu. Mıs 1 içinde Henry Smlth ı · _ 

3 - "Hidra" destroyeri Sc1a
nik körfezinde ~iderke~ 23 Nisan 
da öğleden sonra 20 kadar bomba 
tayyaresinin hücumuna uğramış
tır. Destroyere 50 bomba atılmış
tır. Bombalardan biri destroyerin 
kum3nda köprüsüne isabet etmiş, 
süvari ile iki subay ve 20 asker 
ölmiiş ve diRer elli askerle torpi
do filotillasının kumandanı yara
lanmıştır. Destroyer son ana ka
dar hiç ateşi kesmeden süratle 
batmıştır. Ağır surette yaralanan 
süvari kendisini kurtarmak isti
venlere "Bir kumandan J(emisin
.de kalmalıdır" cevabını vermiş. 
tir. Bombardımanla yaralanan 
askerler de kendilerine yardım 
etµıek istiyenlere "Top başına ko
şunuz, yaşasın Yunanistan" diye 
bağırmışlardır. 

t k' bi .. d dil ' ' yan soz 
· onun ınc-e r cuz an - : de Mr. Sebastlynn Rom, bıyık altı bir 

ı n rdü. Ko tu, onu aldı ı gı.ılilmsemc ile, kesilmiş gazete par-
h blrı n pe~lnden yctlı;tl. O ba- J çaları dolu bir znr! mühiırlüyordu: 

ı çevirdi. Gene;. eı;mer ve yakı~ık- Böyle bir kndı tl 
ı d . - ' na ras amam, 

v s pk "ını çıkararak, meras!mlı dolho.•su buyuk san B d b 
1 

~·.. s. u zaman n 
e m verdi: böylesini bulmak, pek kolay değil!. 
Te ekkür ederim. Size ne k2 dar Randevusuna dakikası dakikasına 
e tar oldujhımu anlataram. Cüz yeti"ti. 

d nda muhim bir vesika vardı. - Yemek odasına buyurun, Mr. 
T tlı t th gillumsedi. Rom. G,rası boştur. daha rahat ko-
- Ya! Ben de kürkçü diıkktınm- nuşuruz. Para hazır mı? 

d ydım. T m bu sırada dısarı çıkı- Mr. Rom hazn·lndıl;ı mühürlü zarfı 
un, Allahtnn olncnk. çıkardı: 

- Bana öyle bir lvillk ettiniz ki.. 
F" t hlıgımı af buyurun, benimle bir - Buyurun. Tam 20000 lira. Temi-

nat akçesini lUt!eder misiniz? 
çay ıçer misiniz? 

B eş dakika sonra, bir pastahane
deydlleıt. Erkek: 

- Adnn, Rom'dur, diye söze baş
ı dı, Sebastiyan Rom. Size bulduğu
nuz vesikayı göstereyim, 
Cüzdanından bir kfığrt çıkardı. Bu, 

b vasiyetnnmeydl; buna göre Mr. 
Rom, mesul bir şahsm nezareti altın
d • hayır cemiyetlerine dağıtdmak 
Üzere 20000 liralık bir miras yiyordu. 

- Aman, ne iyi, ne sevap! dedi 
M s Lıtl, size haset ediyorum, dotru
suı 

- Eger hoşunuza gidiyorsa, belki 
a siz yardım edebilirsiniz. Mesut 

hıs sıfatıyle... Sızln için kolay bir 
Tabii bır iradınız falan vardır, Me
i\, şöyle bir 1000 liralık depozito 
t.. Parayı bankadan yarın alıyo -

nı. 

- T bit Ben de 6,-le pek fakir 
ilım. Yalnız bu va~iyctnamede adı 
~ adamın, siz olduğunuzu nere
"'l bıle-bllirım'? Yani mazur görün 
mma, bu g bl işlerde dikkatli dav

r nıtıak lAzım •• 

- Bütün para, bankadan alınır a
lınmaz, sizin emrlnir.e verilecektir. 

Tekrar tatlı tatlı gülumsedı: 
- Sıze, böyle hayırlı bir iste yar

cı rn edebileceğim için, çok bahUya
tım ... 

Nıhayet, erte!!! günn, Mis LIU'de 

Dünyanın Siyasi 

M~nzarası 
(Baş tarafı 3 UncUdeJ 

1e, mUnaklitı tamamen dur
durmak mümkün olmadıtı an
laşılmaktadır. 

Hint denizinde. 15 lik toplar· 
1a ve muayyen dilime tertibatı 
ile mücehhez bir Alman yar .. 
dımcı knıvazörilnUn bahnlma
sı hadsiesi çok .-vanı dikbttlr. 
kı:ul deniz yolu ile lngilterenin 
Yakın Şnrk ordulan için Ame
rikadan harp levazımı gönde -
rilmive başlanır bıtslanmaz, Al. 
ınan korsan gemilerinin, hemen 
hiçbir üsse malik olmadıklan 
bu böleede - belki bazı Fran
sız adalanndaki üslerden istifa. 
de ederek - derhal faaliyete 
reemeleri, bu denizdeki nak1i
yatın da emniyetini tehdit et
ınek imkanına malik oldı~lan
ıu göstermesi itibarivle m?him
dil'. Anlasıh:vor ki, .Janonva har 
'he iştirak ettili yahut Alman
Yaya harp l'etnileri verdili tak
dirde. hu dP.nizde emniyetsizlik 
"e tehlike daha ziyade artıcak
hr. 

M. ANTEN 

Hintdenizinde 

Mis Lftl, üzerinde bir banka adresi 
yazılı şişkince bir zarf uzattı. Zarflar 
alınıp, verildi. Mr. Rom gitmiye ha
zırlanıyordu. 

Tam bu sırada Mis Lltl ~nüne ıe
çerek: 

- ş:mdi. hakikt paradan konuşa
lım, dedi. Sizi kapıdan salıvermem 
için, 350 lira ayak bastı parası istl
yonım. 

Mr. Rom, namı diğer Henry Smith, 
gözleri fal taşı gibi dışarı uğramış, 
hayret ve hiddet içinde zarfı açınca 
içinden bir sürO bos k~~ıt diıstü, 
Kapı açıldı. h:zmetçi: 
- Pills emlrlerini?l bekliyor, Mis 

LIU. dedi. 
- Peki, Mni. Bir dakika. Şu zarfı 

da al, mutfağa sakla. 
Sebastıyan Rom sunturlu bir küfür 

savurdu. 
Mis Lltl sUkUnetle: 
- Evet. 350 lira demlırt'rn. diye 

tekrar etti. Geri tarafı kolay. Ben 
pollt!I baştan savmasmı bilirim. 

Mister Rom. eski bir cüzdandan çı
ltardıJı 350 lirayı Mis Litl'ln eline 
saydı: 

- Siz kazandınız, hayrli şimdi po-

lisi sııvm. 
Mis Litl, a cele adımlarla rlı!;art cıktı 

ve bir dakika !lonra da Sebastfyan 
Rom tevkif olundu. 

* * M is Lltl, kaşla göz arasında sı-
vı:şıvermlşti. Yakalanan hlz

n:>etçl, her şeyi itiraf etti ve bir hafta 
sonra da Mis Lltl, •oynunda mavi 
tilki bir k{lrkle yakayı ele verdi. 

Mis Litl'ln de Mister Rom'dan ka
lır yeri yoktu; kendisi polisin bir yıl
dır arayıp da· bir türlQ ele geçire
mediği, Mis Brovn'dan başkası de
lildi. 

Fransa ya 

Sevki için 

Yiyecek 

Şartlar 
(Baş tarafı 1 incide) 

4 - "Teyla", "Kizikos", "Ki
doniai", "Kios", "Proissa", "Per
~amos", "Alkiyon", "Aretussa", 
"Doris" ve ''Tetis" adlarındaki 
küçük torpidolar d-a 7 Nisandan 
28 Nisana kadar şarki ve ~arbi 
Yunanistan sularında nakliye ge
milerine refakat ederken büyük 
bombardımanlara uğramışlar ve 
batmışlardır. Bunlardan bazılan
nın bütiın mürettebatı da bat
mıştır. 

5 - Eski "Kılkış" zırhlısı ter
sanede bombardıman neticesinde 
yanarak batmıştır. 

Bütün Yunan donanmasından 
yalnız denizaltılar, bir kaç des
troyer ve "Averof" kruvazörü 
kurtarılabilmiştir. 

Malümat noksaınından dolayı 
insanca zayiat hakkında tafsilat 
vermek imkansızdır. Her halde 
zayiatın donanma mürettebatmın 
yüzde yirmisine baliğ olduğu talı 
min edilmektedir. 

Bu kanlı zayiata ra~en Yu
nan donanması vazifesine kahra
manca devam etmekte, gerek iaşe 
gerek nakliye gemilerine refakat 
etmek suretiyle muhtelif vazifele.:. 
rini ifa eylemektedir. Yunan do
nanması örnek olacak bir nefis 
feragati J(Östermiştir. 

Bu zayiat Almanlara karşı o
lan muharebe devrine aittir. Altı 
ay siiren İtalyan harbinde de Yu
nan donanrnası Yunan tarihinin 
en şanlı sayfalarını yazmıştır. Bu 
şanlı hareketler yukarki izahta 
yoktur. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 11 (A. A.) - "Tebliğ": 

Ege denizinde Ozt>.a, Syhnos. Sy
ra ve Micono adalarına da İtalyan 
miıfrezeleri çıkarılmış ve bu su
retle Siklad takım adalarının iş
gali tamamlanmıştır. 

Tevkif c""ilen nazırlar 
ı; - Şimali Afrikadaki Gene- Hanya, 11 (A. A.) - Ege ajan-

ral Weygand ordusu mihvere yar- sı bildiriyor: Girit gazeteleri sa
dım etmiyecektir. bık hükumet azasının tevkifi hak 

6. - Amerikadan gönderile • kında Atina haberini tefsir et
cek yiyecek maddeleri işgal al _ mektedirler. Gazeteler bugünkü 
tındaki Fransaya verilmiyecek _ Atina hükümetinin bu usulsüz 
ur. hareketini takbih ederek mezkur 

Bütün bu şartlar kabul edil· karann Atina kabinesinin müte
diği takdirde Vichy hükumetine caviz Almanyaya körü körüne i
her ay 15,000 ton buğday veri- taat etmekte olduğunu isbat ey
lecektir. Ileride şeker ve çay da lediğini yazmaktadırlar. Bugün
gönderilecektir. kü hükiımet mütecavizin tethiş 

Fransanın Amerika büyük el- arzularım Yunan milleti üzerinde 
çisi Henry Haye bu esaslar da- tatbik etmek i..cin Almanva ile iş.. 
bilinde bir anlaşmaya varılabile- birliği yapmaktadır. Gazeteler, 
ceğini ümit etmektedir. bu tevkülerin, ecnebi boyunduru-

Gece tecavüzleri.ne kar•ı 2u altında inliyen milletin dikka-
~ tini hakiki mes'ullerin üzerinden 

Şiddetli tedbirler başkalan üzerine çekmek için em 
Vichy 11 (A.A.) - Bundan redildi~ini ilave ediyorlar. Bu a-

böyle hırsızlık ile aleni veya giz- damlar, vatanlarına hiyanet et
li silAh taşıyanlarla zorbalık e- tikten sonra şimdi düşmanın biz
denler ceza mahkemelerine de- ıuetkarlığını yapmaktadırlar. Fa
ğil hususi bir mahkemeye tevdi kat ne müstevlinin zorbalı,ğı ne 
olunacaklardır. idam cezası da de hiyanet, kahramanca çarpışan 
verebilecek olan bu hususi mah- ve istiklili uğrunda kendini feda 
keme nihai kararını azami 18 gün eden Yunan milletinin kalbini, 
de tefhim etmeğe mec"burdur. müttefiklerimizin vanında nihai 

Muhakeme 8 gün sürecek ve zafere kadar mücadeleye azmet
karar da bu 8 günü takip ede- mis olanlar için carpmaktan me
cek olan 10 gün içinde verilmiş nedemivece~tir. 
olacaktır. Bu hususi mahkeme- işgal altr.ndaki Yunan 
nin kararı temyize tabi olmayıp toprakla -~ N i 

(Ba .. tarafı 1 incide) rınua az 
'.$ kat'idir. 

Londra, ıı CA.A.J - Reuter Karartma nizamatı gece teca - tazgiki 
•iansının öğrendiline göre. bir- vüzlerini arttırmıştır. Ve teca- Hanya, 11 (A. A.) -E~e ajansı 
kaç gün evvel Hint denizinde ba- vüzleri yapanlann ekseriyeti i- bildiriyor: İş nazırı ve Yunanis
tınlan silahlı Alman yardımcı tibariyle pek genç oldukları tan i~ileri milli birliti umumi 
kruvazörii, lfl.000 tonilatoluk ve nazarı itibara alınarak ceza ya- katibi Dimitratos is2al altındaki 

TA:~ 

Kesif Hava 

Hücumları 
(Ba!J tarafı 1 incide) 

muharebeyi tcrketmişlcrdir. İki 
diişman avcısının muhakkak su
rette tahrıp edildiği ögrenilmiş
tiı·. Diğer ba:\ı düşman tav~·are
leri nin tahrip edilmiş olması 
muhtemeldir. 7 bombardıman 
tayyaremiz kayıptır. 

Sahil servisine mensup tayYa
relerimiz düşman vük ~emileriy
le La pallice'deki doklara ve 
petrol depolanna hücum ctmı -
lerdir. Petrol depoları ile bir tas
:fivehanede yanl{n ,.. çıktığı ,gö
ri.Hmüstür. Rıhtım .. ~ aki bina
lar cok hasara uğramıştır. 

Diğer tayyarelerimiz Holan
da ve Danimarka sahilleri acık -
larmda düsman ~emilerine hü
cum etmişlerdir. 

Sahil servisine fnensup tayya
relerimizin hepsi bu harekattan 
dönmüstiir. 

Londraya saatlerce siiren 
bir hava hücumu 

Londra, 11 (A.A.) - "Tebliğ., 
Bu ~ece düsman tavvareleri Lon 
drava hftıum etmi.şlerdir. Bom
hardıman saatlerce sürmüstiir. 
Alınan mıılümata ,ı:?Öre telefat 
fa:dadır. Mnrldi hasar da biivük
tiir. Londradan baska İnı!iltere
nin di,i?er v<>rlerine ve bilhassa 
~arki ve Cenubu Sarki İnl?ilte
rroe bir~k verlere bom}\alar a
tılmıştır. Buralarda öfenlerin 
oek az olduj!u ve hasarın hicbir 
verde fazla olmadı~ bildirilmiş
tir. 

Dün aksam ~ec vakit İnı?ilte
renin C€'nubu Garbisinde bir ma
halle birkac bomba atılmıstır. 
Eirka<' P.V hasara uPı-amış ve bir 
kar kisi var:ılanmıştır. 

Bu J!CC<' ~3 düsman tayyaresi 
tahrin Pdilmistir. Bunlıınn 31 \. 
ni İnrrili?: avcılıı'l"l. 2 sini tavva
Te rlafi bataryalan düsürmüş -
ler~: .. 

Hastahaneye bom'bal.ar 
düflü 

Londra, 11 (A.A.) - Londra
da dün eece cok şiddetli bir ha
va hücumundan sonra "tehlike 
!lecmistir .. İ!i!RrPt;i şafaktan biraz 
eV'1Pl verilmiştir. 

İlk haberJere ~re. biri cocuk 
hastanesi olmak üzere 5 hasta
neve bomh:ı1ar rHi<mıüstür. Kili
qeler ve die-er abideler de hasar
lara 11<1,..Amıstrr. 

Alman re•mi tebliği 
Berlin, 11 (A.A.) - "Tebliğ, İngi

liz tayyareleri Alman şehirlerinde ve 
bilhassa Berlindeki meskön mahal
leleri bombardıman etmiştir. Muka
belebilmisil mahiyeUnde olmak ilze
re Alman hava kuvvetlerine mensup 
mühim filolar dün ıece Londraya bir 
hücum yapmışlardır. Bütün ~ece tn
llillz payitahtı mütevali dalgalar ha
linde gelen tayyarelerlmb: tarafın -
dan bombalanmıştır. İyi rllyet şart
lan dahilinde yapılan bu hücumda 
her çapta birçok infllttk bombası ne 
on binlerce yallltm bombası atılm._

tır. Thames nehrinin inhina t~kll 

ettiitl noktada, bilhassa Mlllwall dok 
lannda ve Waterloo - Brldge dokları 
ile Victoria doklan arasında büyük 
yangınlar çıkmış ve huralarda yapı
lan tahribat bombardnnanın büyilk 
tesirini göstermiştir. Thames mün -
banisinin şimali ıarblslnde çıkan yan 
gmların vücude ıetırdlği bir alev 
deryası 100 kilometre mesafeden gö
rülüyordu. 

Muharebe tayyarelerinden mürek
kep diğer gruplar adanm cenubunda 
kAin bir demir fabrikası ile bir si
lAh fabrikasının en bQyuk Joımnla

rını ve Thames'Jn mansabındaki li
man tesisatı ile Plymouth limam ve 
cenubu garbi sahilindeki diler ll -
man tesisatını muvaffakıyetle bom -
bardıman etmişlerdir. 

İngiliz topraklan nıtnnde 2 dilı -
man tayyaresi dUş{lrillmüştür. 

Denlzaltdanmız Şimali Atlantikte
kl harekAt esnasında ceman 29.800 
ton hacminde düsman ticaret gemisi 
batırmışlardır, Bundan başka İngi
lizler tarafından denizaltılara karşı 

yapılan bir tuzak tesisatı da atılan 

bir torpil ile ciddi surette hasara uğ
ram~tır. 

DQşman dün gece kuvvetli hava 
teşekkülleri ile bilhassa Hambur,g'a 
hücum etmiştir. Atılan infilAk ve 
yangın bombalan neticesinde hemen 
hemen münha~ıran meskıln mahalle
lerde birçok yan$tmlar çıkmış ve ha
sarlar husule gelmiştir. SllAh fabri
kalarmın uğradığı hasar bUyük de. 
ğildir. 

Sivil halk arasında ölü ve yaralı 
vardır. Bazı tayyareler Alman payi
tl\htının yakınlarına kadar sokulmuş
tur. 

l 9 mil sUratli eskidPn "Hansa,, şı 16 ya indirilmiştir. Yunanistanda bulunan amele 
ismini tasıyan vapurdur. Bu va- hakkında Alman makamları tara. rak belki de vatanlarının hudut-
rıurun 155 milimetrelik 6 topla, fından alınan tazyik tedbirlerine ları dışına gönderilecektir. Bu 
rniiteadcfit torpil kovanlariyle ve Trakya ve Makedonya dair su beyanatta bulunmuştur: hareketlerin fütuhatcıların em-
hlayin dökmlve mahsus tertibat- Demir Yollan "Alman makamlannm Yuna- ı>eryalist .rayelerine müzaherete-
la miirehhez bulunduiu söylen- nistan halkına ve bilhassa atır sa.. denlerin 2özlerini acaca~ını ümit 
hlP-ktrıftr. Bu nevi Alman korsan Sofya, 11 (A. A.) - "Afi": nayi amelesine karsı tatbik etti- ederim. Kezalik bu hareketler, ta. 
\raımrlan bilyük bir ihtimamla Trı.kva ve Makedonva demirvol- ği cebir ve siddet hareketleri be- hakküm pltına alınmış memleket. 
t .. rhiz edilmiş nlup zante~~ek - larıQın Bulgar şebekesine bağlan seriveti eski barbarlık ve esaret ler amele~inin pasif mukave.me
leri v"nur1aTa ikftm'" etm~k fbe- ması için yeni bir hat inşasına devirlerine irca etmekt~ir. Vu- tini artt1rmava ve hürrivetle k
'" d.- fa71" mftl'etfp,l.at tıt"ımak- Temmuzda başlanacaktır. Mec- n3n amelesi 24 saat zarfında Ati- timai ıavelerin zaferinP kııdar 
tadırlar. "Hı.nııa., miiretf•bahntn huri ise tabi 50.000 amele CRlış- nadaki Alman merkez kurnandan mücadele icin hiir milletlerin 

---''--.-.w11--1ı..a.ı.J.-.4M.G.a&.a:u.-zaı1U1Jı:w0.urı~ek~-.:..ı· ~t~ı r~ı l~a~c""'a k_t_ı,;;.,r ·:....=B....:;;u~n-d;.;;;a~n....;b;;.;a;:,::ş;.;..;k;.:;;a-.:3:..:0.:..: . .::..00::.;0::...ı.1~ı~tı!!n!!a!..,;m~ü:!.r!:.ac~a:.:a~t:!:.e.!d::a:.:v.::;e.::.t .::;ed~il!!m~i::st~i~r .~v'..!e~r~d!!ii:!::.!i~k!'..!..:a ra rı takviyeye de ha-

Ortaıarkta 

Hazırlıklar 
(Baş tarafı 1 incide) 

Pilistindeki lngiliz kıiaaiı 
Kudus, 11 (A. A.) - Resmen 

bildirıldiginc nazaran General 
Maitland Wılson Fılistındekı tn
t?ilız kuvvetlerı kumandnnhğını 
deruhte etmiştir. General \Vılson, 
Libya ve Yunanistan muharebele. 
rındc İngiliz kuvvetlerıne kuman 
d.rı ctmıştir. 
lngiliz resmi tebliğine göre 

Kahire, 11 (A. A.) - Teblig: 
frakta Habbaniye ve Basra böl
gelerinde vaziyet si.iküneti mu
hafaza etmektedir. 
Musuldaki askeri. hedefler 

bombardıman edildi 
~ahire, 11 (A. A.) - "Tebliğ": 

Tayyarelerimiz asilerin işgali al
tında bulunan hava meydanlariy
le dij:!er askeri hedeflere hücum
larına devam ediyorlar. Musulda 
kıslalarla hava meydanındaki bi
nalara ve nakil vasıtaları parkına 
12 den fazla tam isabet kaydedil 
rr.ıiştir. Amara, Divaniye, Nasri
~~ ve Kar~an'da bütün kışlalara 
hücum edilmiş ve hasara uğratıl. 
r:;•stır. 

1 rak resmi tebliğine göre 
Bağdat, 11 (A. A.) - l O Mayıs 

tarihli İrak tebli~i: 
Garp cephesinde, Sineldebane

de düşman müşkül vaziyettedir .. 
Bütün düşman hedefleri topçu
muzun menzili dahilindedir. Düş
manın hiç bir binası ve deposu 
kalmamıştır. 

Cenup cephesinde hiç bir de
Risiklik yoktur. 

İrak kuvvetleri 9 Mayısta mem 
leketin muhtelif mıntakaları üze
rinde keşif ucuşları yapmıstır. 
Bir teşekkül de bu esnada hüku
met merkezini muhafaza etmiş
tir. 3 İngiliz tayyaresi El Raşit 
karar~ahı üzerine bir kaç bomba 
atmış, fakat ne hasar, ne de in
sanca zayiat olmuştur. 

Londra radyosu Rutba'nın İn
~ilizler tarafından işga !edildiği
ni bildirmiştir. İngilizler Rutba
yı, haber verdikleri kin, 'aldık
larını zannediyorlar. Taarruz 20 
saat sürmüş ve bu esnada İngi
liz topçu ve hava kuvvetleri müş. 
terek hücumlarda bulunmuşlar
dır. İrak kuvvetleri kahramanca 
mukavemet etmişlerdir. Yüzbaşı 
Abuneik'in kumandası altındaki 
İngiliz kuvvetleri kıtalarımızın 
mukavemeti karşısında garbe doğ 
ru cekilmişletair. Simdiye kaaar 
müdafaada kalmış olan kuvvetle
rimiz taarruza geçmiştir. 

Alfdenlz'de 
1. 1 

ıraıyan 

lngiliz 

Tayyareleri 

Gemilerine 

Hücum Etmişler l 
Roma, 11 (A.A.) - ''Teblig,, 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
müteaddit defalar Garbi Akde -
nizde düşmanın bir deniz teşek
kiıliine hücum etmişlerdir. İki 
kruvazore nğır isabetler vaki ol
muştur. Bir düşman tayyaresi 
düşü~ülmüştür. Alman hava kuv 
vetlerine mensup tayyarelerin 
Malta üzerine yapmış oldukları 
akın esnasında düşmanın bir de
niz tayyaresinde yangın çıkanl
mıstır. 

ŞimaU Afrikada 1talvan - Al
man cüzütamlannın Sollum TJ"in 
takasındaki harekatı muvaffakı
vetle devam etmektedir. 

Şiddetli hava baskuılan 
Kahire. 11 (A.A.) - "T~bli~ .• 

Libyada İnı:?iliz tayyar.,.leri 8/9 
Mayıs j?ecesi BinJıazi. Benina ve 
Derne üzerine şiddetli akınlar 
vapmı lardır. Binııazideki kated
ral mendireği şiddetle bomba
lanmış, Bepina'ya yapılan hıicu
mun neticesini tesbit etmek 
mümkün olamamıştır. 

Ayni jı!ece Tobruk'un şarkın
daki bir yol ile Bardia'nın sima
linde diller bir yol da borr,·u(h· 
man edilmistir. Motörlü n:tkil 
vasıtaları tahrip edildiği ~bi, yo
la da biivük hasar vaoılm1c;tır. 

I ngUiz resmi tebliği 
Kahire, 11 (A.A.) - Libyada: 

Tobruk ve Sollum böl~elerinde 
devriyelerimiz faaliyetlerine de
vam etmişlerdir. Düşmana zayi
at verdirilmiş, bir miktar esir 
alınmıştır. 

Habeşistanda: Simalden ilerli
yen Hint kuvvetleri Aı:nbaalal{i 
böl,ı:?esinde mühim iki mevzi da
ha isl{al etmişler ve 150 esir al
mışlardır. Bu arada cenuban i
lerliven kolumuz yeniden mühim 
bir ilerleyiş kavdederek İtalyan 
müdafiJere ağyr zayiat verdir -
mistir. Daha cenupta bütün böl
!lelerde harekAt memnuniveti 
mucip bir şekilde devam etmek
tedir. 

AMERiKAN 

Müdahalesi Çok 
Yakın Görünüyor 

* Londra, 11 (A. A.) -Londraya (Baş tarafı 1 incide) 

~elen haberlere göre, Musulda ve Roosevelt sarih bir vaziget 
Gayyare petrol mıntakasında bu-
lunan bütün İngiliz tebcası hayat alacak 
ta ve sihhattedir. Musuldaki İn- Nevyork 11 (A.A.) - Nevyork 
giliz konsoloslu~una iltica etmiş Times gazetesinin Vaşington mu
olan b~ İngili~ler mahalli makam habirinin öğrendiğine göre Roose
ların hımayesı -altında bulunmak- velt, çarşamba günü Panamcri -
t~~ırlar. O havalideki bütü~ İn: kan ittihadı toplantısında söy 
gılız tebeası kadınların tahlıyesı liyeceği nutukta harp malzeme
muvaffakıyetıe başarılmıştır. si nakleden vapur kafilelerine 

lspanyol Gazeteleri 

lngiltereye Çatıyor 
Madrit 11 (A.A.) - "Ofi,, Bu 

sabahki İspanyol gazeteleri İs
panyanın beynelmilel vaziyeti 
hakkında mühim baş makaleler 
neşretmişlerdir. Bütün bu ba§ 
makalelerde memleketin dış siya
setinin ayni yolda devam ettiği, 
ayni maksat dahilinde sevk ve i
dare edildiği ve ayni dostluklara 
sadık bulundugu bildirilmekte -
dir. Hükümetin noktai nazarını 
aksettiren bu makaleler hüku -
met teşkilatında yapılmakta olan 
değişikliklerin efkarı umumiyede 
tevlit ettiği tefsirler sebebiyle 
neşredilmiştir. Makalelerde bu 
münasebetle bazı tahrikçilerin or 
duyu Falanja muhalıf gösterme
ğe ve ispanyanın yeni bir istika
mete doğru yürümeğe başladığını 
bildirmde tevessül ettikleri bil
dirilmektedir. 

An"iba gazetesi, ordu ile Fa -
lanj arasındaki tesanüdün her 
zamandan daha kuvvetli oldu -
ğunu kaydettikten sonra ispanya 
düşmanlarının Falanj tarafından 
yapılıyormuş gibi ordu aley
hinde yazılar ve ilanlar neşret
tiklerini bildiriyor ve diyor ki: 
"~unu lngilterenin yaptığını 

biliyoruz. Bu müthiş oyuna kar
şı azimli bir surette dıkilmelı
yiz. Artık yetişir.,, 

harp gemilerinin refakat etmesi 
veya etmemesi lazım geldiği hak 
kında sarahaten vaziyet alacak -
tır. Muhabir diyor ki: 

"Kabinenin dört nafiz Azası 
olan Hull, Sti1'D80n, Knox ve 
Wickard müessir birer nutuk &öy 
liyerek Amerikan donanmasının 
lngiltereye gönderilen harp mal 
zernesini himaye etmesi lüzumu
na taraftar olduklarını alenen bil 
dirdiklerinden Reisicümhurun 
çarşamba gunu bu mesleden 
bahsetmemesi müşkül olacaktır.,, 

V aşingtonda hakim olan kana
ate göre, Roosevelt'in• nutku bil 
hassa Amerikanın dış siyasetine 
taallük edecek ve büyük bil 
ehemmiyeti haiz bulunacaktır. 

"I ngllterenin ümitsiz bir 
vaziyete düşmesini mi 

bekliyeceğiz 1,, 
Nevyork 11 CA.A.) - Nevyork 

Times gazetesi şunları yazı • 
yor: 

"Bugün Amerika milleti için 
en esaslı mesele lngiltereye gön
derilen malzemenin Amerika fi
losu tarafından himayesi mesele
sidi~. Biz,. h~.r~e~e g~çmek için, 
Ingılterenın umıtsız bır vaziyete 
dıişmesini beklemek lazım gel
diği mütaleasında bulunanlarla 
hemfikir değiliz. Çüııkü bu 
tarzda hareket mantık.Sızdır. E
ğer hakikaten lngiltereye yar -
dım etmek istiyorsak bunu yap
mak için büyük Britanyanın ar
tık mahvolduğu hakkında kat'i 

Yahudi Meselesi Sulh bir delil elde edinceye kadar 
Sonunda Nihai Bir beklememize ne lüzum vardır? 

..., ~ , Harekete geçmek niyetinde isek 
Karara BaiJ9§ l§~ batan vapurlara ait rakamların, 
P~J:is iU C4~1K.'t~ ~ " ;,N.., vaziyetin cjdden ümitsiz bir ha

Salahiyettar Alman makamları le geldiğini göstermesini bP..kle • 
iş2al altında bulunanFransız top meden ve bizzat maruz kal• .:a -
raklarındaki Yahudi meselesinin ğımız tehlikeleri azaltmak için 
halli etrafında Paris gazeteleri şimdiden müdahale etmc!liyiz. 
mümessillerine tafsilat vererek Kendi emniyetimizle alıştığımız 
Yahudi meslesinin bir beynel - tarzda yaşamağa devam edebil -
milel mesele olarak telakki edil- memiz için Ingilterenin bekasına 
mesinin arzu edildiğine işaret et- ihtiyacımız vardır. Aklıselim, bek 
mişlerdir. Sulh aktedilebileceği lemeyi değil fakat henüz Tt~
zaman bu meslc. bi.ıtiin Avrupa tere kafi derecede kuvvetli iken 
için nihai bir hal suretine bağ- harekete geçmemizi tavsiye edi-

lnönü Şehitleri 

ihtifali 
(Baş tarafı 1 inc~de) 

Metris tepeden meydan muhare
besini idare ediyor, içinde mut
laka muzaffor olmak azim ve i· 
radesinin ebedi ateşi yanan goz· 
leri, Savacıbey ve Giindüzbey 
tepelerinde Tl.ırk hamlesinin ) a
ratacağı buyuk muvaffakı) et" 
bekliyor .. 

"29 Mart günü semaya yiıksc
len hücum avazeleri, Tıirk top
çusunun tarakelerine karı arak 
bir yıldınm J;!ibi düşman ordu· 
sunda ve düşman ordusunun saf 
ları arasında uçurumlar açıyor
du. BuJ?Ün Gündüzbcv tepeler 
elden ele geçti. Fırka kuman -
dan1an General Kemalettin Sn· 
mi Ve İzzettin llk siperlerde el 
lerinde tabanca, çarpısıyorlard 

"Aksam y k1ac:ıvor .. İşte M h 
met<;iı!in çelik ell<'rinde yi.ıks 
len Türk bAvra~ı GündüzbP' 
tepesine çekildi. Dalgalamv 
du ... 

Hatip bundan sonr İnön ··~ 
sevk ve idaresindeki Turk or ' 
sunun iCRD ettii?i z:ıman V<'"' 
nönü zaferleri varatmıv l· • 
ve hazır oldul' ınu SÖ\ l"\ 
sözlerini sövle bitirdi: 
"- Büyük sehit]nr: hep·n· .. 

huzurundR Ttlrk ordusu n m 
hürmet, sükran ve mi netle e 
lir, büyük Türk mill tini orıı 
büyük Şefini saygı ile selamla 
rım:., 

Bundan sonra Ankara namın 
Mecdi Sayman hevecanlı hir hi 
tabe iradetti, kumandan f nn?lu
nün, dehakar i~ıresind('. Tt r'< 
ordusunun yarattığı ve v;ır ~ -
bilecei?i zaferleri veciz k<'l"m -
lerle ifade ederek aziz Türk 
bitlerini hürmetle andı. 

Prof. Kazım lsmail 
Gürkan'ın hitabesi 

Mecdi Savman'ı t kiben Üni
versit.e heveti reisi -profesör Ka
zım İsmail Gürkan bir hitP bPde 
bulundu. İnönü Mevdan MuhR
rebe1erinin. onu takip eden bir 
sıra hamasetin baslanıncı ve a
nası olduitunu sövliyerek dC'Cli ki: 
"- İnönü muharebeleri, ayrı

ca imanın tekni~e. ruhun mad
deye ralebesidir. Bu itibarla 
maşeri hıwatta vatan mefhumu-
1).Un, istila hırsına fofevvukunu 
\sbat eden milli ruhun makine
ye faikiyf"tini gösterir ... 
Kazım İsmail Gürkan. bu mu

harebeler sırasında Ebedi Sef A
tatürkle İsmet İnönü arasında 
teati edilen telı?arfları ohıduk· 
tan sonra sözüne şöyle devam 
etti: 
"- Aziz ve mübarek 

ler! 
şehit-

"Dağların ardından, denizle. 
rin ikıyısından size J;!eldik. Bu. 
vavlanın üstünde do.bn fecir i
cinde temiz ruhunuzun avdınh
i?ını doya dova seyrettik. Yattı
~ınız topraklara yüz sürmiye, 
havanızı teneffüse j!eldik. Siz de 
biliniz ki. bu vatanda yaşıyanlar 
sizinle doludurlar. Yarının ima
nını temiz hatıraınızdan alıvor-
1 ar. Siz bize nlmesini öltrettiniz. 
tC'imi:r.de bu İnönü basırt)lzda o 
tnönü var. Ve tarih önünde sizi 
utandınnıyacağız.,. 

Profesör Gürkanın nutkunu 
Bursa. Eskişehir, Bilecik. Bozö
yük namına söylenen hitabeler 
t&kip etti. Söz alan bütün hatip
ler, en fena şartlara ra~"'t!n en 
biivük zafer mucizesini yaratan 
Büyük Şef İnönü'ne ve Milli Or
duya !karsı duyulan derin itimat 
ve bdlılıih tebarüz ettirdiler. 
Nutuklardan sonra aziz şehit
lerimizin ruha için birer da
kika sükUt edildi. Müteakıben 
bando matem havası caldı ve bir 
manl!A asker havaya üç el silah 
attı. Bu suretle merasime de ni-
hayet verildi. · 

Sırp KomitecUeri 

Haıa Faaliyette 
Nevyork, 11 (A. A.) - Nev

york Times gazetesinın Budapeş 
teden aldığı bır telgrafa göre 
Sırp komitecileri, Alman ve İ
talyan kıtalarına karşı mukave 
mete devam etmektedir. Bu ko 
miteciler, Karadağda, merkezi ve 
cenubi Sırbistanda ve hatta Bel 
grat civarlarında bile mihverin 
kuriyelerine ve münferit ke if 
kollanna karı:ı bir J(ece harbi ver 
mektedir. Yu~oshvyada beşten 
fazla Alman ve İtalyan fırkasınır 
tahşit edilmiş bulunmasına rağ 
men, Sırplar ve Karadaj!lılar 
yanlarında bir çok mühimmat vf 
hatta bazı dağ toplan olduğu hal 
de komitecilere iltihak i~in da 
cıkmakta ve mücadeleye deva 
eylemektedir. 
Bel~tta, Alman ölü ve v:ırR 

lıları. her l{Ün fazlalaşmaktadır 
Almanlar, öldürülen her Alm 
askeri için on ve hatta baz3:ı yır 
mi Sırbı asmaktadır. Fakat mu 
kavemet, buna rağmen devam et 
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, ......................................................... , 
13 Mayıstan 19 l\fayısa Kadar Muhtelif Hatlara 

Kalkacak Vapurların İsimleri, Kallaş Gün ve 
Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

B•rbn hattın• 

M udany• hattın• 

Bandırma hattına 

Karablga hattın• 

lmroz hattına 
Ayvalık hatbna 

lz:m lr •Drat hattına 
lz:ml r 2. SDrat 
Postası 

Çanakkale lllve 
po.USI 

Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Cum
huriyet) ve Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtı

mmdan. 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (A
nafarta), Sirkeci rıhtımından, 

Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma 16 da (Sus), Cumartesi 14 de (Mara
kaz) ve Pazar 9.50 de (Sus). Per~embe günü 
Tophaneden diğer günler Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Carsamba, Cuma 8.15 de (1\-iara
kaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 
20 de (Anafarta) ve Cumartesi 20 de (Ça
nakkale). Tophane rıhtnnından. 
Salı Ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıh
tunmdan. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıhtnnmdan. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar il de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de (Kadeı). Galata rıhtımından. 

Per&embe 9 da (Seyyar)~ Tophane rıhtımından 
(3672) 

* * NOT: Vapur aeferlerl hakkınd• her tOrlD malOmat aıaöıda tele
fo n numaralan yazılı Acentelerlmlzden ö~renlleblllı-. 

Galata Baı AcentellO,I - Galata rıhtımı, Llmanlar Umum MDdUrlDöü 
bina .. albnda. 42362 

Galata Şube .. - Galata rıhtımı, Mıntıka Liman Relıllğl bi-
na• altında. 40133 

Sirkeci • - SJrkeel, Yolcu Salonu. 22740 

~ ...................................................... , 
lstanbul Elekt rik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 10.000 lira tutan bir senelik pik dökümü ek· 

ıntmeye konu,lm~tur. 
2 - Eksiltme 22.5.941 perşembe gQnQ saat 15 de Metro hanmm 5 

inci katında yapılacaktır 
3 - .Muvakkat teminat (750) liradır. 
4 - İ~teklilerin para5"tZ olarak verilmekte olan $nrtname Ye muka

vele projelerini levaz.ımdan almaları ve kanun.t vesiknlar1 ve muvakkat 
teminallan ile ilfı.n edilen gün ve saalte koml-yonda hazır bulunmalan. 

(3601) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Bilgisine göre 50, 60 lira ücretle bir daktilograf a1macaktır, Talip

lerin memurin kanununda yaz.ılı evsafı haiz olmaları ve makine ile yaz
mak l~ini pek iyi sürat ve dikkatli yapabilıneleı·i şarttır. 

1\-lüsabaka 16/5/941 saat onda yapılacaktır. İ.ı;Uyenlerjn veslkalariy-
le Zat İşleri Amlrliğine müracaatları. (3656) 

Toprak tAahsulleri Ofisi lstanbul 

Şubesinden 
Suben~!zde münhal bulunan muhte1ıf ücretli memuriyetlere asılia

r: "ın &\'dC't;ne kadar mu\'akkat kr.ydlylc memur ıı.lı,~cai:ınrlan talip o
lsııltırm 1~ Mayıs perşembe günü şubemizde yapılacak imtiiana iştir;:tk 
'Yt hu hakkı ikti!'np etmek üzere vesikalJrını 14 günü akşamına kadar 
ıubcn1ize ibraz etmeleri. (3655) 

19 Mayıs 1941 Bayra-
mına Mahsus Fevka-
iade Piyango Planı 

ikramiye İkramiye 
İkramiye nliktarı tutarı 

adedi Lira Lira 

• 1 50.000 50.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

30 2.000 60.000 
60 1.000 60.000 
GO 500 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 
3.000 2 60.000 

33.457 Yekun 360.000 

Tam Bilet 2 Lira 
Yarım Bilet 1 Lira 

lstanbul Mıntaka Liman 

TAN 

Reisliğinden : 
Kız Kulesinde Azami 15 ili 20 ton kadar mahrukat koymak !!zere 

üç adet saç depo imali kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur, 
Tahmin bedeli 6500 lira o/o 7,5 teminatı muvak.kate 487,5 liradır, 

ihale 15 Mayıs 941 perşembe günü saat 16 dadır. Taliplerin bu iş
lerle i5ti,gal ettiklerine dair tüccarl ve mall vesikalarla teminat mak
buz veya banka mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine tevdi etmeleri, şartname ve saireyi almak lstiyen
lerin de Galatada rıhtım üzerinde riyaset idare şubesine milracaaUarı 

ı ilh olunur. (3565) 
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ÇOCUGİJNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ar.siklopcdisı & Çünkü: 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatla 
mektepten sonra muh· 
taç ol.luğu en kıy-
metli eserdir. 

Çocuk Amiklop<>dlsl 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir, 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-

Çocu:t A:ıs'klopedlsl 
çocuğUnUza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Ona boş cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesır yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. ,. 

saatlerinde hocalık v• 
arkadaşlık eder 

Çocuk Ansiklopedi.~i iki 
ilitir. Mükemmel şekilde 

'eclit edilmiş olarak iki cü
li birden (7) liradır 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ı•e muallimlere 

tenzilatlı ( 6) liraya verüir. 

~~PA ~A 
\ RAY&T T&RıŞıNIN 

pqı"7 DİREKSİYONUDUR 

r T. iş Bankası fj 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
• Ketideler 4 Şubat, 2 Mayra, l Afu•
i tos, S İk:incitqrin tarihlerinde 7a
: pılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
s • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 .. =2000. • 

35 • 100 • =3500.- • 
80 " 50 .. =4000.- • 

300 • 20 • = 6000.- • ·····-----········· .. ·-·············-·· 

•• · . • • • 'r· • ··- • ı •\ ' 

, 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanları 
.Muhammen bedeli (571) lira olan beheri 30 gramlık 5000 şişe, be

heri 250 gramlık. 600 şişe veya teneke ve beher! 500 gramlık 200 şişe 
veya teneke maden parlatıcı mayi (26.5.941) Pazartesi günü aaat (10. 
30) on buçukta Haydarpasada Gar binası dahilindeki komisyon tara.tm ... 
dan açık eksiltme usuliyle satın ahnacaktxr. 

Bu işe girmek !stiyenlerin (42) lira (83) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka .. 
dar komisyona müracaattan lAzandır. 

Bu ~e ait sartnamelcr komisyondan parasız olarak dafrtılmaktadır; 
(3553) 

* * Beher kilosuna 30 (Otuz) kuruş muhammen bedel takdir edilen tak
riben 1500 kllo parça hal!ndekl hurda kösele 26/5/1941 PazarU!sl günQ 
saat 15 de Ankarada İdare binasm<Vl pazarlıkla sattlacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikaları hlmllen 
ayni gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lAzımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzr.me dairesinde ve Haydarpasada Tesel-
Ulm ve Sevk Şefliğinde göri!lebilir, (3550) 

ve her yerde Poker traş 
bıçaklan isteyiniz. 

'------------------------,,~---------~ 
in~i,sarlar Umum cMüdürlüğü · · tlcinları 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

Tahmin ilk 
bedeli teminat 

624,00 
3400,00 

2475,00 
1995,78 

46,80 Ha<eki hastanesi için alınacak 480 kilo fdrofil Pamuk 
255,00 Cerrahpaşa hastanesi için alınacak 200 adet Batta

niye ve lofl hasta abası. 
185,63 Haseki hastanesi için alınacak: 141 kalem tıbbt ecza. 
149,69 Haseki hastanesi için almacak 18 kalem Katküt İ

pek ipliği ve tıbbi ecza. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarıda ,..azı1ı i~ler ay

n ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt 
l\1üdürlü~il kaleminde görülebilir. İhale 23/5/941 Cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya · 
mektupları ve 941 yılın~ ait Ticaret Odası vesikaları ile ihale günü mu-
ayyen saatte Daiml Encümende bulunmaları. (3570) 

Beyoğlu ha!rtanesi için alınacak Amerikan Bezi Havlu vesaire açık 
eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 1394 lira ve ilk temi
natı 104 lira 35 Jrunııtur. Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü ka
leminde görülebilir. ihale 19/5/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. (3438) 

:)ahıp ve Neşrıyat mudürü: Emin Uzman Gazetecıluı. ve .Neşrıyat 

T. L. Ş. fAN Matbaası 

1 

Fiyatları 
Krş 

Başlık maktu olarc·. 75() 
1 inci sayfa santimi 500 

2 .. .. .. 300 
1 100 

1.5 : : : 751 
/lan sayfasında .. 50 ._ _____ . 

, ~ 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ha<ka her J?iin saat 
(2 - 6 ) ya kadar İ<tanbul 

Divan:volu No. 104. 
Tel: 22398 

Muhammen B.37,5teminab Eksiltme 
Cins! MOc. Lira Kr. Lira Kr. Şekil saat! 

Vona 10 adet 650 48 75 A. Eksiltme a 
Anidrit 
sülfürü 3020 Kg, Pazarlık 15 

1 - Şartname ve nümune1eri mucibince yukarıda cins ve mikdarlan 
yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alma
caktır. 

2 - 10 adet vonanın muhammen bedeli, muvakkat teminatı blzasın
da yazılıdır . 

3 - Eksiltme 16.5.941 cuma gQnO yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta 
levazun ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır • 

4 - Nilmune ve şartnameler sözü gecen şubede görülebilir, 
5 - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan iÜJJ ve saat

lerde %7,5 güvenme paralariyle birlikte mczkür kimisyona müracaatları. 
(3363) 

Diyarbakır Belediyesinden : 
1 - 31776 lira 37 kuruş keş!! bedelli belediye elektrik fabrlkUJ ba

raj inşaatı 21·4·941 tarihinden Jt!baren 31 gün müddetle kapalı zart u
su.liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihale 22 Mayıs 941 Perıembe gi!nO saat onda belediye encüme-
ninde yapılacaktır 

3 - Muvakkat teminat 2383 lira 2S kuruştur. 
4 - İsteklilerden aranan vesaik: 
A - Evvelce otuz bin liralık. inşaat yaptığma dair resm! bir vesika. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair bfr vesika. 
C - Bu ihaleye girebileceğine dair vilAyet nafı~ müdürlüğünden ve .. 

r'lmiş bir vesika. 
5 - İstekliler 2490 saydı kanun hükümlerine tevfikan tanzim ede

cekleri teklif mektuplarını 22 Mayıs 941 Perşembe günü saat dokuza ka
tla!' imzalı makb•t7 mukabilinde belediye riyasetine vermeleri ve bu sa
atten sonra verilecek kapalı zarfların kabul edilemtyeceği proje ve ke
şiflerin belediye fen müdürlüğünde görQleblleceği ll~n olunur. (3323) 

Gümrük Muhafaza Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan 
14 Mayıs 941 çarşamba gilnil saat 15 de 975 Ura rnuhamm~n bedel

le 40 kalem deniz malzemesi alınacaktır. İlk teminatı 74 liradır. Listesi 
komisyonda her gün görülebilir, İsteklilerin belli gün ve saattinde temi
nat makbuzlariyle Galata Mumhane cadde.si İbrahim Rifat hanındaki 
komisyona gelmeleri. (3e31) 

1 

r 
S A L 1 

13 
MAYIS 

1 

r 

Mil 
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• 
için 
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Ankara, 1Z (A.A.) 
settin Günaltayın baş 
kiye • Almanya arasın 
bunlara ait ted iye ani 
ııin tavzihine, Türkiye 
ınasmın uzatılmasına a 
yet idare kanununun 
3451 numaralı kanunu 
lnazbatanın ikinci mü 

Afrika H 

Bingazi 
Şiddetli 
Akın ya 

Sicilyadaki 

Baskına Uğ 
Kahire, 12 (A. A.l 

hava kuvvetleri umu 
hının dün neşredilen 
re ııore. İngiliz tayyare 
Yısta Sicilyadaki Cata 

hnva meydanlar 
h· lunan düşman ta 
l iyük hasar yapmışla 
<.en sonra yapılan hüc 
fakıvetle neticelenmiş 
için bir sürpriz teşkil 

Catane'de Messersch 
Junkers 88 tipinde tay 
rnurekkep 3 grupa hüc 
tir. Hasarın vüsatini te 
~Jmkün olamamışsa 
çok büyük oldu;:tu mu 
'\'ılmaktadır. Sı;:tınakl 
(.lüşman mürettebatı m 
tesine tu_tulınuştur. 

B ingaziye şiddetli 
Kahire, 12 (A. A.) 

Libyada hava faaliyet 
büyük olmuştur. Bin 
!!etli akınlar yapılmış 
J(emilere hücum edil 
t•mda üç büyük yanı: 
:mıştır. Benina'da, üç 
ve dil:ter bir taynre . 
Berka'da, tayyare yere 
danının şimali ııarbisi 
lara tam isabetler ka 
tir. Elgazalaya da bir 
ırnıstır. Demede. bir m 
:ınan tayyaresinin yerd 
iiu tayyare meydanına 
dilmiş ve civardaki m 

(Devamı : S 

Para 
Hazi 

Faci 
Paşalıda Otur 

ve Gelinini ör 
Verirk 

Avanos, (TAN) -
Kayseri arasındaki Pa 
yonunda ana, baba, o 
linden mürekkep dör 
bir ailenin ölümü ile 
feci bir hlldise olmuş\ 
nin babası, karısını v 
öldürmüş ve ağır su 
ladığı oğlu da babas 
müştür. 

Facianın şu şekild 
ettiği hhmin edilmek 

Vaktiyle memur ik 
11evkedilen baba, iki 


