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ln9ilterenin 
Yunanistana 
Yardımı 

Meselesi 
lier hezimet bir hosnutsuzluk do· 
J:unır. İngiliz askerlerinin Yuna
n'standa uğradığı Akıbet de gerek 
İnı.rilterede, gerek Dominyonlarda. 
gerekse fngilterenln miltteflkleri 
arasında bir tnkım şlkAyet ve mü
nakaşalara yol açmıştır. Bu mese
le, Yunan ceph~indf!n dönl'n A
merikalı muhabirlerin ajansları 

ve gazeteleri vasıtasiyle yaptık

ları ifşaattan çıkmıştır. Önümüz
deki hafta lt'lnde Avam Kamara
smda etraflı olarak eöriiwlecek
tir. 

-----------------------M. Zekeriya SERTb'L 

1 ngilterenin Yunanistana yar
dımı, hakikaten bugün yaırıız 

Ingiltere ve Yunanistanı değıl. 
bütün dünyayı işgal eden mü:1im 
bir mesele oldu. 

ispanya Hariciye Nazın 
Serrano Sunt'r 

AFRiKA CEPHESi 

• 1 

Almanların ı 
Taarruz 1 

Hedefleri 
lngiliz Gazetelerinin 
Tahminleri Şöyledir: 

ilk 
B ir 

Ö n c e T ürkiy e 

Kıskaç i ç ine 

Al1na~akmı§ 1 

_
1 

c;üveyı _o __ z_erine de 

Suriye ve Liby adan 

B ir T aarru z Hare~.eti 

Hazırlanacakmı§ l 

toe-taama ttttbilttdinlz en kıymetli hediye 
YALNJZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Ot,bilir. Cttnktl hfttiln hediyeler anatulabflir. Fakat 
ÇOCtJK ANSİKLOPEDiSi Cocutnn ~Utün hayatın· 

da ıztnf bırakır. 
r-ıv A'M on r m AOTR.. 

FinlCinda'ya 
Nazi Kıtaatı 
Çıkarıldı 

Pravda Gazetesi 
Şu Haberi Veriyor: -- ' 
''Abo 11 Limanına 12 

Bin Alman Askeri 

İhracs Edilmiştir 

Moskovan:n Kararı 

SovyetT opraklarmdan 

Harp Malzemesi 

G ecsirilmiyecektir 

Avusturalya ve Yeni Zelanda
da bu yardımın fena bir şekilde 
yapılmış olmasından dolayı şika
yetler işıtiliyor. 

Almanlar 
Uç Koldan 
İlerliyor 

Londra, 30 CA. A.) - "Daily 
Tele,llraph" ın diplomatik muha· 
biri. Hitlerin büyük fütuhat pli- Akdeniz muharebesinde mühim bir rol oynıyacafı anlaşılan Kıbn s'a Jifer lngiliz lutalarlyle be· 
nının e~aslı hatlarını veriyor. Bu raher ihraç edilen bir nakli'.'·e kol u 

Tallinn. 30 (A. A.) - "Tass": 
ajansı bildiriyor: Pravda 11;azeteı 
si muhabirinin inanılır haberler4 
istinaden bildirdi~ine Jr(ire. 2• 
Nisanda dört Alman nakliye ıze• 
misi Abo -Turku- Finlanda lima• 
nına ızelmiş ve esliha, tank. top. 
cu vesairesi ile takriben 12 buı 
kişilik Alınan kıtalarını karav~ 
cıkarmıstır. 28 Nisanda bu kıta, 
lann Tampere'ye nakli başlamış. 
tır. 

Amerikada matbuat ve efkarı 
umumiye bu mesele ile meşgul 
bulunuyor. 

-o-

6 rit a nya Kuvve tlerin in 

R icat Hattını K e smek 

iste d ikleri Anlaşıl.yor 

planın tahakkuku takdirinde Hit- r ······· .. ····· .. -·····-· .............. "'llllıııı.. 1 
ler bütün Avrupaya ve $imali Af· 'ı Avam Kamarasında ! ----------

Türk matbuatı iki gündenberi 
bu meseleyı münakaşa ediyor. 

rikaya hakim olacaktır. Planın ı, Japonlara Göre . Asker"ı Vaz·ıyet 
birinci safhası Türkıyeyi kıskaç ı 

Ingılterede bile Yunanistana 
yapılan yardımın bir hata te~kil 
edıp etınediğı etrafında müna
kaşalar cereyan ediyor. 

ıcine almak lı?ayesini takip ediyor. , Amen·ka H rb y • t 
Bu kıskacın bir ucu şimalde Ba- a e ı Unan 15 an 
turna. diğer ucu cenupta Suriyeye 1 G U N ÜN ÜÇ 

MÜHiM ASK ERi Her hezimet bır hoşnutsuıluk 
doğurur. Ingiliz askerlerinin Yu
nanıstanda uğradığı akibet de 
gerek Ingilterede, gerek domin -
yanlarda ve gerekse Ingilterenin 
miittef~lerı arasında bir takım 
şıkay ~uere ve münakaşalara se -
bcb .yet vermıştir. 

dayanacaktır. Hitler bu hareketi 
1
1 Hazırlanıyor ı= M 1 • 

Ankara, 30 (Radyo ,Gazetesi)- tayyareler ve muhtelif 1ı?emilerle e 5 e e 51 
Mısırda mihver kuvvetlerinin ha- temin etmeyi düsünüvor. Vaşington, 30 (A.A.) - Deniz 

lfl 011kovanın bir kararı 
Moskova, 30 (A. A.) - Dış ti• 

caret halk komiseri Mikovan'ırı 
dün imzaladıeı bir emimamevt 
ıtöre. her türlü ham mal'lemesh 
nin Sovvetler Birli.Ri anzisinde11 
tl"3nsit olarak ızecmes! yasak edıl. 
mektedir. Transiti meıedıleıq 
malzeme arasında mühimmat 
tavnre. mühimmat imaline van. 
"1111Cak aletler ve petla'f!Cl mad· 
deler de vardır. Ditter mallant'I 
transit tariki ile So'rvetler arazi· 
~inden eecmesi serbesttir. Fakat 
bunun \cin de mevcut ticuPt an• 
lasmalarına istinaden veri1Pbile. 
cek hususi bir müsaade istihsall 
lazımdır. 

rekatı hakkında her iki tarafca İ)cjnci safha, Süveyş kanalına harekatı şubesi reisi Amiral 
pek tafsilat verilmemektedir. Yal taarruuiur. Bu taarruz hareketi Stark, Amerika tarafından yapı - Konucu 1 a c ak 
nız Mısır hududunda tot>lanmıs Libyadan ve Suiryeden yapılacak lan bitaraflık devriyelerinin A - 3' 

S U ALi N E CEV AP 

olan mihvercilerin üc koldan Mı- ve bir kısım kuvvetler Hartuma merikan sahillerinden üç bin ki-
sıra harekat yaptıkları İn,lliliz r.ıd doiiru sarkacaktır. lometre mesafede bulunan nokta C hurchilf 1 

yosu tarafından bildiriliyor: Üçüncü safha. şimali Afrikayı lara kadar teşmil edildiğini söy-
Müzakere 

itimat 

(Aıkırf MUtıh••••mız Y•zıyor) 

Son ıünlerde askerlikle alAkası 
olmıyan birçok okuyucularm ka
fasında bir takım sualler dolası
yor. Gazetelerde. aldrtrm mek
ttl.Plarda 9Ql"ulan bu ıuaUerin ba
:alanna l)urada cevap vermek lı
tiyonım. 

.ôu mesele, Yunan harbi cephe
~ .Jnden donen Amerikalı muha -
b rlct:m ajansları ve gazeteleri 
'asıtasiyle y&ptıkları ifşaattan 
ç~mıştır. 

1 - Sotlum'dan Sidi Barranl ele 1ı?ecirmek ~ayesini istihdaf et- !emiştir. 
istikametinde sahili takiben. mektedir. Bu hareket İsoanyanın Amiral Stark, devriye gemile-

2 -Sollum'un cenu')unda dıal- \$gali v~ ta1)8nyol kuvvetleri ile min A"8ntiğin yar1SU1a kadar 
Wt arazide ortaya dOlru- ras kıtalaniiln d• 1'\iraldyle te- h~ekit sahalarını _genişlettikleri-

3 -Daha cenupta. mın "'"na<"Alrtır. nf ve urrımruyet itibariyle Ame -

Amcrıkan radyolarının verdiği 
msllımata göre, Yunan harp Ct!p

tıesınden donen Amerıkalı muha
bırl~r şu ifşaatta bulunmu~laıdır: 

Sahili takip eden kuvvetler. t- Tazyik artıgormutl rikan deniz devriye kollarının ge 
talyandır. Diğer kollardan Alman Londra, 30 (A.A.) - "Afi,, Ak rek Pasifikte gerekse Atlantıkte 
motörize kuvvetleri harekat yap- denizin iki ucuna karşı Alman hattıüstüvadan kutup mıntaka -
maktadır. •.. \ (Devamı: Sa. 5, Sii. 5) (De\'amı: Sa. 5, Sii. 4) 

··y unanıstana çıkarılan Jngilız 
askeılerini, yeni bir Dunkerque 
ikibeti bekliyor. Çünkü lngili:t.le.c 
l unanistana kafi del'ecede kuv -
\'et ıönderınemişlerdir. Yunanis
tandaki lngiliz kuvvetlerinin mec 
muu 60 bin kadardır. Gene -
ral Wavel Afrikadaki ordusun -
dan Yunanistana asker gönderil· 
mesine muhalefet etmiştir. l'a -
kat Londradaki harp kabint-si, as· 
keri bir muvaffakıyet olmasa da· 
hi, Inıiliz şerefini kurtarmak 
nıccburiyetiyle, sembolik mahi -
yette olsun, Afrika kuvvetlerin • 
den bir kısmının Yunanistana 
sevkine "-arar vermiştir. ilk sev
ki düşünülen kuvvet 150 bin kişi 
olacaktı. Arkadan daha 100 hin 
kişilik bir iktiyat kuvvet ıcönde
rilecekti. Fakat Yunan topraklan 
na henüz daha 70 bin kişi çıkrm
labilmişken, Alman ordulan Bın
gazide taarruza ıeçtiler. llunun 
üzerine mütebaki kunetlerin 
sevkinden vazıeçildi. Hatta n
velce çıkmış bulunan kuvvetle • 
rin bir kısmı da geri döndüriildü. 
Yunan orduıtu zaten Arnavutluk
ta ltalyan kuvvetleriyle meşgul 
olduğu için bu 70 bin kişilik 
kuvvet Alman kuvvetlerini dur • 
dunmazdı. Bahusus bu ordunun 
eınnnde ancak 150 tayyare ,·ardı. 
Almanlar ise bu cephede ,·ü:ılcr
ce tayyare kullanıyorlardı. Kafi 
kuvvet gönderilememesi, o sıl'a· 
da Ingili:ı Başvekilinin yapılacak 
,·ardınım mahdut olacağını bildir
inesi, Yunan halk \'e ordusunun 
da nıinc,·iyata üzerinde fena hir 
tesir bıraktL Bununla beraber )'u
nanlılar kahramanca çarpışınak
ta devam ettiler, hatta ıngiliz 
kuv' etlcrıni kurtarmak için •.pir 
cephesinde tecrit edilerek esir ol· 
ma) ı göze aldılar ..... ,, 

(Devamı: Sa. 5, Su. Z) -----------------------------

Şimali Afrikada, So Hum civanndaki harekat sahnesi ni ıösterir bari.ta 

Atinada Yeni 
Bir Hükumet 

Kuruldu 

Başveka l etiı E p i r 

C e phesi Kumandanı 

D er uht e E t ti 

Hükumet Almanlarla 
lşbirDği Yapıyor 
Ankara, 30 (Radvo Gazetesi)-* * Atinada yeni bir hUklımet kurııl-

B 
u ifşaat evvela Amerik:ıda, muştur. Hükumeti Yunanistanın 
sonra da dominyonl-irda eski Epir cephesi kumandanı Ge- ' 

fevkalade fena bir tesir yaptı. A- neral Solako~lu kurmustur. Bu 
vustralyalılar kendi evlatlarının ~dam. vaktiyle Kral. hükun:ıe~ ve 
öldürülmek ·,çın mi Yunanistana Başkumandanın muvafakatını al
sevkedildıklerını sormıya ballla - ~adan ordusunu Almanlara teS
dılar. Bunun uzerine evveli A- tim ed~n kuma~dandır. . . 
vustralya Başvekili efkarı unıu _

1 
Yenı basv~kıl. nesrettı~ı be

miyeyı tatmın ihtiyacını duyar~ vaıı~amede z~mnen Almanvantn 
radyo ıle vatandaşlarınl talınıne kahır kuvvetı ka~.st~da ??dlılp ~ 

-

... .... ~ -
Akdenizde: 

Neticesinde 

Reyi lstiyecek 
Türk elkArı umumfyesinf bl-

Ankara, 30 (Radyo gazetesi) - rincl derecede megul eden mese-
Balkanlardaki askeri hal't3katın le sudur: 
son inkişafı, lngilterede hafif ter İngiliz donanmasının Akdenlze 
tip bir siyasi buhran meyda11a ne· hAkım olduğunu söy!Oyorsunuz. 
tirmiş gıbı gorünüyor. Mister Halbuki Almanlar alelAde geml-
Churchill vazıyetin izahı içın ba- lerle Akdeniz ıe Eie deniılndekl 
zı mebuslar tarafından tazyik e- Yunan adalarını isgal ediyorlar, 
dilmiş, fakat Başvekıl. Avam Ka· İngiliz donanması bu i~eallere 
marasında miızakerelerin geri bı· mAnl olamaz mıydı? 

Eski A t ina Valisl 
Koçias Ankarada Bu suali soran okuyucular şu-

rakılmasını istemiştir. Bu ı~wk nu düşünmüyorlar ki. Jneiliz do
o gün için yerine getirilmekle lıe-1 nanması Akdenize hAkimdir, de
raber Başvekilin bu meseleyi an-ı mek. Akdenizin her köşe bucağın- Allkara. 30 (TAN Muhabirın-
latması arzu edildiğinden nih:ı - da hazır ve nazrrdu-, demek de- den) - Atinanın eski valisi olan 
yet Churchill, pazar akşamı rad- iıldir. ve son zamanlarda Yunan kabıne-. 
yoda bir hitabede bulunmuştur. il• Akdeniz donanmasının ılmdi sini teşkile memur edilmis bulu 
Gerçi bu nutuk efkarı umumıycyi 1 iki büyfik işi vardrr ki, bunları nan Kocias. ailesi. coculdRrı v 
tatmin etmiştır. Lakin bir kısını ihmal edip baıka işlere bakmaSt- doktor damadivle beraber halen 
mebuslar meselenin bir defa · da 1 na lmkln yoktur. Bu işlerden bl- Ankarada bulunmaktadır. Koc 
parlimentoda müzakere edilmesi rlncisi Yunanlstandan çekilen bu,lliin öjlleden sonra Büvük Mıl-
ni istemiş olduğundan hükümet İngiliz kuvvetlerinin ve yaralı- let Meclisine ~lerek Haricıv 
buna da muvafakat eylemiştir. larının Glride veya Mısıra naklini Vekilini zivaret etmis ve bir mud 
Ancak, Mister Churchill, Avam (Devamı: Sa. 5 SU. ~) det. sefi:le_r locasın~an ~araco~-
Kamarasında Balkan ve Orta 1 ' .) lu ıle bırlıkte Mechs muzakere-
Şark vaziyetine ait müzakereyi I '"'"--- w_..... : lerini ta kin etmistir. ! 
açarken bir takrir vererek itimat ıl 
meselesini ortaya atacak. ondan. 

(Devamı: Sa. 5, SU. 3) (~ER 
Modern Bir 

GECERKEN 

''Alkibia d, 
Yazan: Refik Halid 

A Jkibiad, General, hatip \'e de\•let adanu idi; onu meşh 
Peri.idea büyütmüştü; yine meşhur Sokrat'tan ders ok-. 

muştu. Çok güzel, çok cazibeli, çok zarif, çok zenıindi. Fa 
kendini beğenmiş, töhrete düşkün, ad, san uğurunda her tür 
delilikleri yapnuya hazır yüksek sniyede, yüksek kabiliyetli 
yilbek sosyete. serserisi idi. Tarihin ancak basit tarafına bilen 
onu büytik bir bedelJe aldığı kendi kadar şöhretli köpeğinin, 1 
sinden de daha töhretli kuyrutunu kesmiş olmasından dolayı b 
tırlannda tutmuşlardır. O kuyruiu, unutulmıya yüz tutan şobi 
retini tazelemek için makaslaml§tı! 

Bupuün de bir Alkibiad'ı vardır: Amerikalı Lindber1-•• 
senç adam 1927 de tayyareaiyle Atlantik ummanını 33 ~a11tte ~ 
~ek ilk defa Amerıkadan Fransaya kondu; şöhreti afaka ~mlot 
tı. işte o bu şöhretle sarhoş oldu; şöhretini mu~afa~8: ~tnıe~, adaıq 
unutturmamak için her işe baıvurdu. Hatti dıyebıhrım ki, daW 
süt emen yavrusunun bir haydut tarafından aşırıhp öldürJlm"-s 
katilin muhakemesi ve idamı sıralannda, isminin ara vernaccl 
dillerde dolaşmasından ötürü - yürek sızısma nimen - için ir 
sevindi; fÖhret dtişkunluğuauın morfin ve kokain zebirle~mele 
andıran imansız saralariyle kendinden geçti. Sonra, bu ıı dur 
layınca allimelite kalklfb; Doktor Aleksi Karrel ile beraber 
kavanoz içinde tavuk yüreii yaşatmak ıibi dikkat ve merakı il 
ken fenni tecrübelere, denizaltındaki sıcak ve litOİuk su 1&ynnıhtrial 
daa kuvvet istihsaline kallufta. 

Şimdi Amerikadal, Avrupa.la cihanclrlerin hınk deyicisld 

alıc:tı. Arkasından Ingik8ttnftı · olun~una ve hukumeh ku~-
vç ~ t sefirı ı..o~a~~ mak aska care olmadı~ına ı-
aşıng on ~et ektedir 

gAmazet~re b=~~r~ttau ini ~eni Atina ~ii~u~~ti Alman~ 
er an ._._ ile tamameQ ışbırlıgı yapmakta-

mevamı: S a.-.. Sil. IJ "• ' 

Almanya - Arkadq, ıenin hayal.in kuvvetlidir •. Söyle bakalım zaferi niluıille 
11aklaıı11or muguı! 

sarf iami her tanka ,liylenain, matbuat sayfalannda yer alsın cm 
ye! Kaynanua bu modern Alldbiad hakkında: "O bir ha:.~ 
diyormut fÖ)ıret hastası... Bütün hareketlerini dünyaıun dıklyf 
tini kencU üzerine çekmek için yapllllftlr. Bayatta böyle adam 
çoktur!., Evet, bayatta nualaa bir muvaff~y~te erdikten M>h 

töhretini yürütmek için bin türlü hatalar ışlıyen ve - tıpkı Al 
biad Jibi - heder olup (iden kabiliyetli adamlar ~k~ur. Bızd:~ 
bir hürriyet kahnmam vardı ki, kapıldıiı hesapsız p>lıret ıptı 
nın bedelini bir İmparatorlukla ödedik? 



2 T A N 

Yardım 
Sevenler 
Cemiyeti 

Yazan: ULUNAY No: 59 
-0-

Halkevleri Bu Yıl 

A hmet ağa, felaketin o haf- ğu gibi kiremitleri şeker, kaldı - Tatil y apmıyacaklar 
. _. . ta içinde geleceğini ciğren rımları altın diye nakledilen lıu 

dıgı ıçin apartımanı büsbütiin a~tı şehrin hakiki hüviyetiyle karşı Yardım Sevenler Cemiyetinin 
Odasına kapandı. Kulağı ki.rışte karşıya kalınca işi anladı. Hemen Pazartesi günü yapılan ilk top
bekliyordu. Merdivende bir gü- dönüş için bir yol parası birik - lantısında, Cemiyet nizamnamesi 
rültti işittiği zaman delik arıvan tirmiye gayret etti. Fakat buna haricinde kalan bir cok islerle de 
bır fare gibi der top oluy1Jr, ~ a- bir türlü muvaffak olamadı. meşgul olmak arzusu izhar edil
yak sesleri uzaklaşıncıya kadar Bedri boğazını çok seviyor, bu- diğ'i icin öne sürülen dilfl.kler An
o vaziyette ortalığı dinliyordu. tün kazandığını gırtlağına veri- karadaki merkeze bildirilmişti. 
Gelen gideni daha iyi anlamak yordu Karnı aldığı gıda ile mü - .:gu dilekler tasvip edildiği icin 
ıçin kapısının üstüne u!ak bir tenasip surette büyüdüğü ic·in şube bugünden itibaren Halkev
pencere açtırdı. Şayet kapısını vu- günler, aylar, seneler geçtiği lerinin sosyal yardım şubeleri a
ran olursa evvela bu pencen~den halde daima acıkan ve doymak zası ve Basın birliğine mensup 
bakacak ondan sonra .kapıyı aça- 1 bilmiyen midesinin ihtiyacına ye bayanlarla işbirli.i!ine baslıvacak 
c~tı. Odasına ufak bır havagazı tişmekten para arttırmıya jmka,n tır. Halkevlerinin Hcızirandan iti
tesısatı yaptırdığı için yemeğini bulamıyordu. haren haslıvan normal tatil dev
orada pişi~iyor fakat iştansızlık- Evvela tahsiline göre bir iş a- resi. bu sene vapılmıyacak ve 
tan yıyemıyordu. Tanıdıkları me- radı. Fakat her münasebetle: fla1kevleri bu mi.iddet zarfında 
rak ettiler. Zi~·aretine geldiler. "Güneş, herkes içindir. Burdda mesailerini Yardım Sevenler Ce
Mad~m Evar bır doktor bile gön- ecnebi yoktur: insan vardır,, na- miyetinin hizmetine hasredecek
derdı. zariyelerını tekrar eden l•'ransa- lardir. Cemiyet bu devrede Hal

A Ahmet ağa ziyaretçilere C!vve- da müthiş bir milliyetperv~rli"in kevlerinden azami istifade ede-
ln ufak pencereden baktıktan son- hüküm sürdüğünü derhal anladı. cektir. 

Göıtepe kız orta mektebinde m odel uçak müsabakası yapılmış ve 
kazananlara hediyeleri tevzi olunmuşcur. Yukarıki r esimde miısa

bakaya iştirak edenlerden bir grupu göriiyoruz. 

ra ~apıyı açıyordu. Nereye baş vursa şu suale ına- 2 Mavısta Ankarada açılacak 
Bır evd~ ar~ştırma yapılacak ruz kalıyordu: olan gönüllü hastabakıcılık kur- Anadoluya i I< 

Kafile Bugün 
Hareket Ediıor 

olu'rsa polıslerın o eve gayet er - - Fransız mısınız? sunun faalivet pro2ramı şehri-
ken gittiklerini öğrendiği ıçin her - Hayır. mizdeki subeve bildirilecek ve 
sabah saat a~tı~ uyanıyor, ona - O halde çok teessüf ederiz. burada da bu kabil sivil kurslar 
kadar etrafı dınlıyordu. Şimdılik kadromuz tamamdır. teskili için hazırlıklar yapılacak-

Gece geç vakitlere kadar dü - . Ecnebilere göre iş yok değildi. trr. 
şun~ek sabah erken kalkmak Fakat bunlar mesela cam iıile - Yardım Sevenler Cemiveti ilk 
) uzu~d~~ uy~~~un~. tamum ala - mek, fırın karşısında çırçıplak iş olarak Bayan Mevhibe İnönü
ınadıgı ıçın butun gun baş ağrıla- gramofon plağı pişırmek taban - nün beyannamesini tabettirecek 
r1~!e. kıvran.ay~:~~· Bazan süıjr- ca denilen aletle boya boyamak, ve evlere dağıtacaktır. 
lcı ının gergınlıgını kırarak oldu- maske ile muhnik gaz fabrıkala- 0 

---

g~ yer~e sızarcasına kabııslar rında çalışmak gibi Fransızların Kartalda 
ıçındc hır uy~uya dalıyorc:ı..u. IIe- yapmak ıstcmedikleri işleı·di. 
men hem~n ruyası.z .u?"udug~ yok Fransada bu kabil işler için 
u. ~~senya ken~ısını koltugun. - ya ecnebiler yah\ıt da Cezairli -

da ~ı vazo o~d~g~ ~alde takıp leri çalıştırırlardı. En sağbın a
.dılı~ormuş gıb~ ~oruyor_ vazola- dam üç dört ay zarfında, tık ne-

11 kıımamak şaıtı)_'l~ takıp ed_en- fes, verem olur yahut da t;özle
lerden kurtulmak ıçın derelerı a- rini kaybederdi. 
arak, tepelerden sıçrıyarak, uçu- Bedri bunu bilmediği için i!k 

ı umfarı atlayarak koşuyor, kan ağızda Paris civarında bir şişe 
ter içınde uyandığı zaman hala fabrikasına gırdi. Buradan bir 
vazolıırı koltuklar~nın altına ~ı - tanıdığının ihtariyle tam zama -
kıştırdığını zannedıyordu. Böyle nında yakasını kurtardı. Arka -

abuslara ehemmiyet vermiyor - daşı: 
du. Fakat ehemmiyetli bir rüya - Sen çıldırdın mı? Dedi. Böy-

örecek olursa, Prenseslerden bi· le işlere kendilerini öldfu·mek is
ı nin evinde bulunan ihtiyar bir tiyenler girerler. 
Cl rkcs kalfaya koşarak anlatı - - Oy le amma yaşam<ık için 
yordu. çalışmak lazım. 

-: Hayırdı~ i'.'şallah! (Rcı~bi - (Haşet) e gir. 
vessır ve la tuassır rabbı temmım - Kimden tavsiye alayım. 
~!hayı:.!) ~un akşam acayip lıir - Hacet yok. Kimi olsa alır -

ruya gordıım. Allah hayırlara Iar. 
t bdil etsin! Kocaman bir . yılan Ertesi gün müstahdemin mii -
c.ıyaklarıma dolanmış. Haddın var dürünü gördü. Iş istedi. Müdür 
sa kımıldan. Ba_şını bana doğru dosyayı yokladıktan sonra: 
uzatıyor. Ikı elımle kafasını ya- - Koli postal şubesinde hir a-
nladım .. ; O aralık _penc:re tara.- dama ihtiyaç var. Giınde 24 fnınk 
ndan b~~ ~.cyaz .~uvercın geldı. On saat iş mecburi. Ondan ziya

Başımın ustunde uç defa dolaş~~; desi için ekstra verılir. Şu pus!a-

Korunma 
Tecrübeleri 

Dün sabah Kartalda Pasif ko
runma ve parasütçülere karşı mü
dafaa tecrübeleri yapılmıştır. D e
nemelerde vilayet seferberlik mü 
düri~ Ekrem Gönen de bulun
mustur. Alarm işareti tam saat 
10.30 da verilmiş 11,30 da sona 
ermiştir. 

Denemede, Kartalın muhtelif 
y~rlerinde yangınlar cıktığ"ı, çö
küntüler olduğu farzedilmis ve 
ekipler bunları önlemek ici~ fa
aliyete ,gecmiş1erdir. Mefruz ,gaz 
bombalarımn düstüğü sahn ~az 
ekipleri tarafından derhal temiz
lenmiştir. 

Kartaldaki cimento fabrikasın
da da bu şekilde te'*'.übeler ya
pıl m1ştır . 

İndiği farzedilen parasütc;;,üler 
silahlı halk tarafından kısa bir 
zaman zarfında zararsız hale ;{e
tirilmiştir. Kartaldaki denemeler 
de muvaffakıyetli olmuştur. ' ıln~~n halkaları .. yava_ş '!avc;ş ~?: yı alın, hemen işe başlayın. 

ıldu ... Beyaz guvercının gırdızı Bir hademe Bedrınin önüne ADLİYEDE: 
encere birdenbire geni~ledi... düştü. Mektep sınıfı gibi sıı alar 

Oyle _uyandım. . konmuş bır kalem odasına götlir-
lh~ıyar kalfa ?emen t~bmıa - dü. Müdür bir mubassır vaziye

meyı ı:lıyor ve ~·uyayı daım~. Ah- tiyle tek başına bir masada otu
me~ aga~ın lehıne olmak uzere ruyordu. Puslayı uzattı. .i\fiidür 
tabır cdıyord~. . parmağiyle boş bir yer göstereli. 

- l'.:ılan du~~andır, senı sım Bedri yeni mektebe başlıyan bir 
ıkı baglamak ıstıyor. Fakat um- çocuk sık ılganlığiyle sıraya otur
adığın yerden bir ferahlık ge - du. 
cek. Bu sıkıntıdan kwtulacak - Hım hım olduğu için sözü an-
ın! laşılmıyan müdür bir şeyler mı-

Ahmet ağa ayaklarına dolaşan rıldandı. Yanındaki önüne bir ıis
ılanın halkaları çözülse de yil - te koydu. 
·ğini sıkan korku ve endişe yı - - Kurşun kalemle şu isimle -
<1nının halkalarını çözemiyordu. rin kenarına bir işaret yapacak

Bir sabah her günkü gibi er • sınız. 
en kalkmı~, yatağının içinde or- Konuşmasından onun da ı?cne-
alığı dinliyordu. bi, olduğu anlaşılıyordu. Yavaşça 

Koridorda ayak sesleri işitti. sordu: 
Kapıcının sesı geldi: - Ecnebi misiniz? 

- Mösyö Amcd! Mösyö Amed! - Evet! Siz? 
Yataktan fırladı. Hemen ufak _ Ben de öyle. Nerelisiniz? 

pencereyi araladı. Kapıda bir res _ Ermeniyim .. 
i, iki de sivil polis duruyordu. - Ben de Türküm. 
Ahmet ağanın rengi sap'sarı Bundan sonra türkçe konuştu-

esıldi. Artık korktuğu başına ıar. 
elmiştı. Gözleri kararıyor, kn - _Bütün iş bundan ibaret mi? 
kları uğulduyordu. Kapıcının _Ne gezer. Yarım saat sonra 
oylediği sözlerin hiçbirini anlıya görürsünüz. (Arkası var) 
madı . Hemen pencereyi kapadı. 
Ayakları biribirinc dolaşa dula -
a sandığına doğru koştu; vaz".> - POLİSTE: 
an çıkardı. Dışarıdan kapıyı vu- - - - - -
anlar birbirini takip eden jkj Bir Ta h 5 i 1 da r 21 
angırtı işittiler! 
Odanın kapısı açıldığı zaman 

Ahmet ağa vazo kırıklarının c;ra- Gündür Ortada yok 
ında şaşkın bir tavırla aycılda 

duruyordu. 
Kapıcı polislere: 
- Vah! Vah! Dedi. Acele ile 

bu güzel vazoları düşürımiş, kır
nış! 

Sonra kiracısına döndü: 
- Ecnebilenn ikamet tezkere
rini teftiş ediyorlar! Sizi de o-

nun içın rahatsız ettik. 
Ahmet ağa, ışi anladı; bir keli

me konuşmadan uykuda yürüyen 
er gibi elbisesinin asılı olduğu 
ere gitti. Cebinden tezkereyi al
ı. polislere uzattı. 
Muayeneden sonra teşek!<:iır et-

1.!N. Kapıyı çekip gittiler. 
Ahmet ağa bir dakika durdu, 

allandı, yere saçılan vazo kırık
rının üstüne bir kütük gibi döş. , u. 

Şişman Bedrinin Aşkı 

P arıse neye geldiğini ken -
disi de bilmiyordu. Giinün 

ırinde aklına hükmetmiş h~men 
ır yol parası tedarik ederek va
ura atlamıştı . .Masallarda oldu -

Belediyenin Eminönü tahsil 
şubesinde çalışmakta olan Nazmi 
Nakip yirmi gündenberi kavıptır. 
Tahsildar. Nisanın sekizinci günü 
tahsilatını vezneye yatırmış ve 
ertesi günü t:ıhsilata cıkmak üze
re mührünü ve makbuzlarını al
mıştır. O gün Nişantaşındaki e
vine gitmemis, ertesi günü ailesi 
tarafından Eminönü şubesinden 
aranmıştır. O gündenberi ortada 
yoktur. Polis, kendisini aramrya 
baslamıştır. 

İki Ceset Bulundu - Feneryo
lu sahillerinde bir erkek cesedi 
bulunarak karava çıkarılmıştır . 
Yapılan tahkikatta cesedin Arap 
camiinde Osmana aıt olduğu an
laşılmıştır. * Bundan başka Tarabyada da 
denizden bir haf talık bir kız ço
cu~u cesedi cıkarılmıştır. 

Çuva llar Altında Kaldı - 19 
vaşında Ömer adında bir hamal 
dün Ayvansarayda Güven çeltik 
fabrikasında çalışırken üzerine 
<'eltik cuvalları vıkılmıs ve derhal 

Para Sakhyanlar 
Adliyeye Verildi 

Darphanede y;ıpılan bir kon
trolde 4 torba ;{Ümüş paranın 
kayboldu~u anhıs1lmıs. yaptlan 
tahkikat neticesinde torbalardan 
ücü kullanılmıyan bir motörün 
r.ltrnda saklı olarak bulunmuş. 
biri bulunamamıştır. 

Bundan dolayı tadat, tartı, tas
nif müstahdemlerinden Hasan. 
Şerü, Kenan. Hulusi, Abdullah, 
Sulfamıhmet birinci sulh ceza ha
kimliğine verilmiş, tahkikata de
vam edilmek üzere suçlular ser
best brrakıJmıstır. 

Havale Sahtekarlığı - D ün İ
kinci sulh ceza mahkemeftinde 
resmi bir mühri.i ve bir başkası
nın imzasını taklit ederek posta
haneden havale ile bir başkası na· 
mına gelen parayı almaktan suç
lu Sahabettin, Orh an, Turgut is
mindeki üc gencin muhakemesi 
vapılmıstır. Muhakeme neticesin
de Turgudun tevkifine ve Orhan 
ile Sahabettinin serbes bırakıla
rak muhakemelerinin devamimı 
karar verilmiştir. 

:\IÜTEFERRIK: 

Tarihi Evrak 
imha Edilmiyor 

Bazı vilayetler, lüzumsuz olan 
evrakı imha etmek icin evrak a
rasında tasnifler yapmışlar ve 
bunları imhaya karar vermişler
dir. Ancak bu gibi evrak arasın
da tarihi kıymeti haiz vazı ve e
serlerin bulunduğu haber alınmış 
tır. Bunun üzerine Vekiller He
yeti imhasına karar verilen evra
kın iyice tasnifini temin icin b ir 
izahname hazırlamıstır. Bu izah
name vilayetlere tebliğ edilmiş
tir. Bu izahnameye RÖre imhası 
kararlaştırılan evrak arasınd-a 
veni baştan tetkikat yapılmış ve 
tarihi kıymeti haiz bir çok vesaik 
bulunriıustur . 

Esnaf' Muayenesi - Esnaf ce
miyetlerine kayıtlı azaya Hazi
randan itibaren veni cüzdan tev
"'ii"P h::ıc:l::ırı:ır::ıkt1r . 

ölmüştür. Ömerin cesedi cuval
ların altından cıkarılarak tahki
kata baslanmıstır 

Tırhan Vapuru Saat 14 teı Aksu Vapuru da 

Saat 18 de Galata Rıhtımından Kalkacak 

Kendi arzulariyle İstanbulu ı tarifesine göre taşınacaktır. Bu 
ter kedenlerden ilk k afilenin sev- eşyalar vapurlarda ambarlara 
kine bugün saat 14 te kalkacak :verlestirilecek, ve yolcular gü
Tırhan vapuru ile başlanacaktır. vertede seyahat edeceklerdir. An
Saat 18 de de Aksu vapuru Zon- cak. vapur doktoru tanıfından 
guldağa gidecek olanları alacak- hasta oldukları tesbit edilenler 
tır. kamaraya alınacak ve tedaviye 

Bu suretle bugün İneboluya ve tabi tutulacaklardır. Gidecekier 
Zon,ııuldağa gitmek istiyenlerin arasında hamile olanların da bu
sevki tamamlanacaktır. Vapurla- lunacağl tahmin edildiği icin hem 
rın yolcularından Karabük. Fil- Tırhan, hem de Aksu vapurlan
yos, ve İsmet Pasa istasyonlarına na ebeler alınmış ve doğum iş
gidecek olanlara vapur biletinden lerinden anlıvan doktorlar ang-a
başk:a ayrıca kırmızı renkteki de- ie edilmiştir. 
miryolu bileti de tevzi edilmis Vapurların mutbakları hasta 
bulunmaktadır. İlk kafile ile git- yiyeceklerine tıöre hazırlanmış
miye mecbur olanlardan bir kaçı. tır. Doktorların verece,ği yemek 
bulundukları mmtakanın kayma- listesine göre mutbakta yemek 
kamlarına müracaat etmisler ve hazırlanacaktır. Hazırlanacak ye
mazeret beyan eylemislerdir. Ma meklerden para ile istifade edi
zereti mesru g;örülenlerin en son lebilecektir. Zongu1daktan ve 
sevkivata kadar şehrimizde kala- Samsundan trenle dahile gidecek 
bilecekleri kendilerine bildiriUnis ler için hususi trenler hazırlan
tir. Mazereti kabul edilmiyenlere mıştır. Vapurlar bu iskelelere va
emniyet memurları vasıtasivlc sıl olduktan sonra iç taraflara gi
gitmeleri lüzumu teblii?; edilmiş- decekler saat 18 de hazır bulu
tir. Bu,ı:?ün gidecekler yolculuk nan trenlere bineceklerdir. Tren
müddetince kendilerine lazım o- lerdf' mevki fark1 gözetilmivecek
Ian yiyecek maddelerini kendileri tir. Trak ve Kadeş vapurlariyle 
temin ~deceklerdir. Vapur kanti- Bcınd1rma ve Mudanyava sevke
ninde de bedeli mukabilinde kon- dilecek lerin hareket günleri varın 
serve. peynir ve ekmek alabile- vilayete bildirilecektir. Devlet 
ceklerdir. demiryolları idaresi Konya yolu 

Bunlar beraberlerinde p;öti.ire- ile Adanaya kadar olan istasvon
cekleri eşyaya bilet numaralarını lara ineceklerin tren seferlerini 
yazmıslar ve denklerini hazırla- tanzime baslamıstır. Bun~:.r da 
mıslardır. Esyalar liman idaresi- pek vakında vilayete bildirile
nin hazırladığı yeni hammali:ve cektir. 

Beşiktaş Cinayeti 
Failleri Dün 

Adliyeye Verildi 
Suçlulardan Bir 

Ediyorlar, Fakat. 

Kısmı Hadiseyi 

5 ide Tevkif 

İnkar 

Edil.di 

Bir müddet evvel Beşiktaşta 
Abbasağa parkında bulunan k e
sik kol ve bacaklar cinayetinin 
failleri dün adliyeye teslim edil
mişlerdir. Suçlu oldukları zan -
nedilen Kazım ve Mustafa Şev. 
ket isminde iki erkekle Ayşe. 
Zehra ve Sahih ismindeki üc ka
dın ikinci sulh ceza mahkeme
sinde isticvap edilmiş ve hepsi 
tevkif olunmuşlardır. 

Suçlulardan Kazımın verdiği 
ifadeye göre maktul, Ahmet is. 
minde bir adamdır. Ahmet bir 
müddet evvel Mustafa Şevketin 
karısını kacırmıs. bu vüzden 
Mustafa $evket Ahmede kin bes. 
lemistir. Bunun üzerine Musta
fa Şevket Ahmedi bir rakı ale_ 
mine davet etmiş, bu dnveti ka
bul eden maktul ile birlikti' iki
c;inin d e ark;ıdasları olan Kazı • 
mm evine eidip icmive baslamıs
lardır. Bu arada Ahmcdi fazla 
sarhos etmek kin kadehine si · 
gara külü atmışlardır. Ahmet bir 
tarafa sızınca Mustafa evvelce 
hazırladı~ı bıçağını alarak üze • 
rine atılmıs ve elleriyle boğmak 
istemiştir. Buna muvaffak ola -
.mayınca Kazımdan ip istemiş ve 
ipi onunl;ı beraber A hmcnin bo
ğazına gecirmistir. Ahmet. ada
makıllı sarhoş oldu~u icin bütün 
bunları duymamıstır. Kazım ile 
Mustafa Scvket biraz sonra Ah-

medi iple boğmuşlardır. 
Mustafa, cesedi sırtına alarak 

evin taşlığına indirmiş ve bü -
yük bir bıçakla başını, kollarını 
ve b?-caklarını ,göğdcden ayırmış_ 
tır. lki arkadas. cinayeti sakla -
mak için Ahmedin göğdesi ile 
başını bir cuvala koymuslar, ay
rıca bir de büyük tas bağl.rımıs. 
lardır. Bacaklarla kollar bir çi
mento torbasına konulmustur. 
Mustafa, büyük çuvalı sırtlıya -
rak Beşiktaşa götürmüs ve de -
nize atmıstır. Eve dönünce. çi -
mento torbasının işini de Kazı
ma bırakmış. ve bunları da de -
nize atmasını söylemi~tir. Ka
zım, b u teklife evvela itiraz. 
sonra muvafakat ctmistir. Fa
kat yola cıkıp Abbasağa parkı 
civarına gelince. bir gölgeden ür
kerek torbaVl olduğu yere bırak
mıs ve kacmıstır. 

Ertesi e:ün · Mustafa, ölünün 
elbisesini bir bucuk liraya sat -
mış ve bu para ile de içki iciL 
miştir. 

Kazımın bu ifadesine suclu ka. 
dınlardan Ayşe de iştirak etmek
tedir. Fakat Mustafa Şevket bü. 
tün bunları inkar etmekte ve: 

"Bana iftira ediyor, hicbir sev
den haberim vok,, demekt!'rlir. 

Suçlu olduklan iddia edilen 
Zehra ile Sahih de sadece ken
dilerinin Kazımın evinde kira ile 
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Şehir Meclisi 
Son Toplantısını 
Dün Yaptı ! Balkanların 

-o--

Dört İmar Planım 

Tetkik ve Kabul Etti 

Küçük Büyüğü 
Yazan: Naci Sadullah 

Sehir meclisi dün yaptığı fev
k;ılade toplantı ile Nisan devresi 
ictima1anna son vermistir. Vali 
ve belediye r eisi Dr. Liıtfi Kırdar 
bu münasebetle bir nutuk ~övle
m is ve meclisin mesaisini hüİasa 
ilı• a7.anın ve encümenlerin ı~ös
terdij!i mesaive tc ekkür etmis
tir. Meclis dünkü toplantısrnda. 
Eyüp. ve civarı. Cihangir. Avaz
oac-a ve civan. Bo~azici Anadolu 
sahili ve Anadolu Marmara sahi
linin imar :planlarmı tetkik ve 
kabul etmiştir. Bundan başka 
Kandillideki Amca Hüseyin P:lS<ı 
köşkünün istimlaki icin ·bütçede 
t>ıes bin liralık bir münakale :va
mlmıs. Merzifonl u Mustafa paşa 
ve Mehmet ağa m edreselerinin 
Cocuk Esir~eme K urumuna tah
sisi için makamın tetkikat icrası
na karar verilmiı:tir. 

Biraz evvel elime geçen bir 
mektubu yazan vatandaş: 

"- Doğrusu, diyor. artık, Yu-
nan zaferini sişiren yazılar bana 
usanç verdi. Hangi gazf'teyi aç· 
sam, Yunan mukavemetini gök 
lere çıkaran bir kaç yazıya ras
lıyorum: Artık tadı kacınlan bu 
mevzua bir nihayet ,·erilse olmaz 
mı?'' 

Ne yalan söy1iyeyim: Ben, bu 
şatırları yazan vatandaşın lıiisnii 
niyetinden şüphe etmekten keu
diıni hfıla kurtarabilmi~ değilim. 
Çünkü Yunan zaferinin giilerce, 
haftalarca, aylarca değil, yıllar
ta, ve asırlarca takdir \"e tebcil 
edilmesinden usanç duymak, an. 
cak, o çapta zaferler kazanmak 
kabiliyetinden mahrum bulunan 
acizlerin gösterebilecekleri bir 
kıskançhktır. Eğer böyle değilse, 
o bıkkınlığı duyanların dimağla
rında, sinsi maksatlar aramak la
zımdır. Çiinkü, sinsi duygularla 
kirlenmemi~ bir yiireği.n, şu aza
metli Yunan destanı öniinde, ha
rikulade uzun ömiirlii hi'r heye
can duymaması mümkün değildir. 
Harikulade asil bir kavgada akı· 
tllm ış olan Yunan kanının tarih 
sayfalarında bırakacağı şerefli izt 
bir vapurun arkasında kalan su 
yolu kadar siiratle kaybolall}AZ• 

I nı6r plô.nları 
Kabul edilen imar planlarına 

RÖre; Ayazpaşa - Dolmabahçe yo
lu 20 metre olarak kalacaktır. 

Eyüpte, Balattan Ayvansaraya 
kad ar olan yol 30 metre olacak. 
Feshaneden itibaren Kurukavak 
istikametine doğru yeniden 15 
metre eninde bir yol açılacaktır. 
Dökmeciler caddesi ile İslambey 
caddesi ve Dere sokağı arasındaki 
sahada insaat yaptınlmıyacaktır. 
Balattan A:vvansaraya kadar olan 
saha kücük sanayie, Ayvansaray
dan Eyübe kadar olan saha orta 
sanayie tahsis edilecektir. 

Eyüp İskele caddesi ve Kalen
der hanı soka.i{ı, Bahariye cadde
siyle sahil 'arasındaki mıntaka 
"tarihi eserler" mıntakası olarak 
muhafaza edilecektir. Kurukavak 
Babahaydar ve Eyüp iskelesi ci
varında hükumet müesseı;eleri i
cin yerler ayrıfacaktır. Bahariye 
sırtlarınd~fd mezarlıklar aynen 
ipka edilecek ve ağaçlandırılacak
tır. 

Beykowa Üsküdar - Beykoz. 
Beykoz - Şile, Beykoz - Akbaba 
yolları esas ittihaz edilecek, di,ğer 
yollar ikinci derecede bırakıla
caktır. Yalı mahallesinin mezar
lık yeri park haline getirilecektir. 
Beykozun çarşı mmtakası. yol ü
zerindı>ki evlerin zemin katının 
Mcarethane olarak kullanılması 
karakterini muhafaza edecektir. 
Ahmet Mithat efendi yalısı Hal
kevi binası olacak, gerek bu bi
nada, gerek ileride yapılacak 
Halkevi binasında Ahmet Mithat 
efendinin hatırasını yaşatmak i
cin birer köse ayrılacaktır. Gü
müssuyu bayırı üzerinde bir has
tahane insa edilecektir. Bevkoz 
mesire sahaları avnen bırakıla
caktır. Yalı mahallesinin garbin
deki mezarlık ta kaldmlac:ıktır. 

Pasabahcedeki Sel petrol mü
essesesinin bulunduğu yerde bir 
isciler hastahanesi vücude ,geti
rilecektir. Pasabahçedeki Sulta
niye cayınnda bir sı:>or sahası 
yapılacaktır. 

Anadoluhis:mndaki plaiın ar
kac:mcblci saha kumla rloldurnla
cak, plaj genişletilecektir. Kan-
dillideki kız lisesi yanında bina 
inşa edilmiyecek ve mektebin 
cenup tarafı mektep talebesinin 
tenezzüh yeri ol?r.·ktır. Lisenin 
simal tarafındaki kaldırım konsol 
seklinde genişletilebilecektir. 

Hazin Bir Yıldönümü 
Uzun seneler matbuat alemin

de hizmet eden ve telif ettiği Si
yah Gözler romaniyle şöhret ka
zanan Dr. Cemil Süleyman Al
yanakoğlu gecen sene MayJsın 
birinde vefat etmis ve Topkaoı 
aile mezarlığına defnedilmisti. Bu 
gün muharririn vefatımn senei 
devriyesi münasebetiyle ailesi 
kabri başında bir toplantı yapa
caktır. 

Bugün Bahar Bayramı 
Bugün 1 Mayıs bahar bavramı

dır. Bu münasebetle bütün res
mi daireler ve henüz imtihanla
rım bitirmemis olan mektepler 
•rıtildir. 

oturduklarını ve anlatılanlardan 
hic haberdar olmadıklarım söy _ 
lemekterlirler. Yalnız kadınlar
dan Sahih Kazımla Ayşeye Ab
basağa parkı civarında rastladı
ğını: 

- Hayrola. buralarda ne arı
yorsunuz? diye sorduğunu, bun. 
ların da: 

- El imi2den bir kaza çıktı. 
bir Acfarn öldürdük, karadan ka
rar.ağız. aman kirnc:eve hir sev 
c:övlt-me,, dediklerini ifade et -
mistir. 
Kazım ise, Zehra ile Sahihin 

cinayet islendiği esnada kendile. 
rine lamba tuttuklannı ve yar -
dım ettiklerini iddia etmiştir. 

Hakim. bütün su'tluların tev
~fine karar vermiştir. Dosva. 
ni?ır ceza mahkı>mesine sevke -
dilmek üzere müddeiumumili~c 
iade edilmiştir. 

"Preveze" yi asırlarca teren
niim eden, "Plevne" yi unutma· 
sı mümkiin olmryan, "Çanakka
le" yi, on bin sene sonra da ayni 
taze hiim1etle anmıya ve istiklal 
kavgasının şerefli destanı karşı
sında, kıyamete kadar, ihtiyar ve 
terbiyeli bir uşak gibi selam dur. 
mıya mecbur bulunan tarih, Yu
nan zaferini bir kac; gi.inUn, bir 
kaç yılın, hatta bir kaç asrın için
de unutuverecek derecede buna
:ramaz! 

Yann, icap ederse, biz de dö
vüşeceğiz. Ve o ikinci istiklal 
kavgasında ölenlerin kazana
cakları zafer şerefine varis olan
larımız, söylenecek ve yazılacak 
her sözii az hulacaklardn. Bunun 
içindir ki, Yunan zafeı·ini en çok, 

.ve en iyi takdir etmek. adına za-
fer denilen cevherin kn"tnetini, 
diinvanın biitün milletlerinden i
yi bilen Ti.irk milletine diiser. 
Bilmem, hana o mektubu :vaznn 
vatanda~. sağ eli, evvela ~kalb, 
sonra dudak, sonra da bas üzerine 
götiirınek suretiyle '\erilen ala -
turkn selamın manasını bilir mi? 

Bilirsiniz ki, bu: 

"- Her zaman kalbimdesin, 
her zaman dilimdesin, her zaman 
başımdasın!" demektir .• 

Ben de, o okuyucumun bana 
verdiği vesileden miistefit olarak, 
hugün Yunan milletine, bir defa 
daha, bir alaturka selaın veriyo
ı·um: 

"- Merhaba, Balkanlann kii
<;iik büyüğü!'' 

BELEDİYEDE 

Temaşa Mevzuunda 
Bir Sergi Açllıyor 
İnkilB.p müzesi ve küti.iohanc

si müdi.irlüği.i, hazırlamakta ol
duğu sergilerin onuncusunu "te
maşa" ya hasretmiştir. Yakında 
açılac•k olan "temasa ser~isi" 
Türk temaşasının gecirdiği safha
ları gösterecek ve bilhassa kara
göz mevzuu üzerinde mühim ve
sikaları ihtiva edecektir. Son ser
giyi teşkil eden "şehir sergisi" 
1201 i bavan olmak üzere 12 bin 
kisi taraf;ndan gezilmiştir. 

İnkilap müze ve kütüphanesin
de bir seref levhası hazırlanmak· 
tadır. Bu lfıvhaya küti.iphaneye 
500 den fazla kitap tebcrrü eden
lerin adları yazılacaktır. Şimdilik 
lavhaya ismi yazılacaklar alnız 
Muallim M.. Cevdet ile Emıroğlu 
Zivndır. 

Üniversitede okuyan talebeler
den tez hazırlıvanların klitüpha
neden istifadelerini fazlasiyle te 
min icin kütüphane memurları 
nın birer <Rehber - Adam) vasfı 
nı kazanmalarına calışılacaktır. 
Memurlar tez h~z1rlıyacak tale
benin mesaisi ile meş,Rul olacak 
ve onlara istifade edecekleri eser
leri söyliyecek ve icabında o mev 
zuda ansiklopedik mahiyette ma
lıimat verecektir. 

$ark Kalwehanesi - Belediye 
veni Kabataş iskelesinde bir kah 
vehane vücude ~ctirmiye karar 
vermiştir. Bu yeni kahvenin ev
safı tayin edilmiş ve: <;la.ha cok 
sarkkari olması üzerinde ciurd
mustur. 

Yeni Yolcu Salonu - Devlet 
limanları iı;letme umum müdür
lüJW tanfından modern bir hale 
Retirilcn Galatadaki cs.1d yolcu 
salonu \"e isçi servisi buglin saat 
11 de merasimle açılacaktır 

-
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1 - Şimdıye kadar bitaraf vazi
yette kalan ve harbin yayılması
na \•e b lhassa Yakın Şarka sira
yetine mılni olmıya çalışmış olan 
Sıvyetlcrin, daha musbct bir siya
set takibine başladıldarını zannet
tirecek bazı emareler vardır. 

2 - Ghni.in diğer mühim hfldise
si de, Sovyetlerin topraklarından 
trmısit olarak miih'mmat ve her 
nevi h::ırp levazuru geçmesini ya
sak etmelcridır. 
3 - Atinada General Solakoğlu
nun rıyasctinde kurulan yeni hü
kumetin, Giridın tahliyesini talep 
etmesi beklenebilir. 

S. Rusyada: 

Sovyet radyoları tarafmdan 
bugün ·erilen bir haber, 

bütün dünyada derin akisler u
'.'"andırını~tır. Tass ajansı, 26 Ni
sanda Finlandanın Aho limanı
na Almanların dört nakliye va· 
puriyle piyade, topçu ve motör
Jil 12.000 askerle beraber ~-üz
leıce tank ve miihim mikdarda 
harp malzemesi çıkardıklarını 
,.e bu kıtaların 28 Nisanda ha
J"ekete geçtiklerini bildirmiştir. 

On giin kadar ev\'el Alman
yanın Mosko\'a ekisi Berline ça
~ırılmıştı. Bugün de So\'yetlerin 
Berlin elçisinin bir l\Iayıs bay
nmunı gccirmek iizere ::\tosko
,.a'.\·a gittiği haber \'eriliyor. 

Almanvanm Balkanlarda ve 
Afrikarlaki son muvaffakıyetle
ri Ü7.erine yakın şarkta hasıl o
lan ''c So,·)·etleri yakından ala· 
kadar eden reni vaziyet hakkın
da l\loskO\'a ile Bcrlin arasında 
~öriismeler yapıldığı tahmin e
dilchilir. 
Şimdiye knd:ır harp karsısın

da bitaraf bir vaziyette kalan 
\'e harbin .\'llYılınasına ,.e bilhas 
sa yakın şarka sirn:retine mani 
olmıya çalısmış olan Sovyetle
rin, daha mii ·het bir si,\·asct ta
Jdhin<> lıa~lnıfıklnrını zannetti
rert-k ha11 emıH"der mevcuttur. 

So\'yctlcr Birliği hiikumeti
'l'in, he,·nl'lmilel amele bayramı 
olan 1 Ma,\·ıs l!iinii. biitiin dün
.\ a iizcrinc gittikı:e fazla cökmi
.\'C haslı)•an harp kahusıma ni
havet verdirmek maksadiyle u
mumi hir sulh teklifi yapması 
ilıtiınııli akl:ı gelebilir. Böyle bir 
1eklifin hiitiln memlekr~lerde 
clcrin \'e "~mp:ıtik :ıldsler uyan
dırması ihtimali pek çoktur. 

~ğer Mühim Hadise 

G iiniin en mühim diğer bir 
haıliscsi de. Son·etler 

Rirli~i hiikiınıetinin, mÜhinı
mnt, tayyare. her nevi harp le
vazımı ve bunları imale yanyan 
makinelerin So,·yetlcr toprakla. 
rmdan transit olarak geçmesini 
meneden bir kanun nesretınesi-
c!ir. · 

Londra mahnfilince, çok müp
hf'm ı:röriilen hu karar hakkın-

SARIM SAK 

J 
da tefsirlerde bulunulmamalda· 
dır. 

Şangha)·dan gl'len haherlere 
göre bu karar, .Tarwn askeri ma· 
hafilinde dt•rin bir hoo;;nutsuzluk 
tevlit etmistir. Çünkü hu karar 
Alınan tayyarelerinin .Japon)·a· 
ya gönderilmesine mani olacak
tır. 

Hatırlardadır ki, Sovyet _ Ja
pon paktının imzalanma"ından 
bir kaç gün sonra, Japonya ile 
Almanva ara,.ında hususi bir 
anlasma )'apıldığı rh·ın-eti orta
ya cıkmıstı. Bu anlasma mnci· 
hince .Japon:rn Alman\'aya bü
yiik, kii<·=:}; bir cok ha~p· gemi· 
lcri. huna mukabil Almanya da 
J:mon:ra:rn tav,·are vcrıne~·i ta-
ahJıiit etınf"kt<'dirler. · 

Japol'>va ile A1nwnva Arnsm· 
ela hrıkikatcn höy]e hir anlnc:nıa 
:rnnılmıssa, So,•:retlt>r Rirliif 
lıiikfımctinin hu veni lrnrari\·I(' 
hu anlasmanın .Tarıony;:rnm ~lf'ıı 
faatine o1an kısmının tatbik e 
dilemi~·eceği anlasılı:vor. 

Sovyetler Rh·liJ!i hiikfınırl i 
nin ne makc::ıthı hıı kamınu ı·r 
kardırmı tahii bileml"viz. /\ n 
cak Japonvnnın. •ınık 'sarkt:ıld 
emnenalist f'mf'llf'rirıin folı "k 
kuku icin sidtfetle mnhtnc- olılıı 
ğu tavyare kuvvetlPrini temirı 
etmesine st>t rf''kPn hn kar:ırır• 
avni 7::ıınanda Sov"eflPre lm7.1 
faydalar tı-miı.ini istihdaf etti 
ii de diisiiniilebilir. 

Amerikada İn~iltcrerlen chhrı 
fazla menfi tesirler :vaııtıfö ııu 
laşılan Sovyet - Japon ı>ald.ınııı 
imzasından sonra, Sov;\'eth•riıı 
Amerikadan almakta oldukları 
ba7.ı ham maddelerin ve maki 
nelerin ihracı ii7.erine Amerikıı 
hiikumetinin bazı tahditler koy 
mı:ra hasladıj!ını aianslar haber 
\'ermislerdi. Şimdi. Sovyet hü
kumetinin hu yeni kararından 
memnun oJ:ıcaj!'ı "iinhesiz hulu· 
nan Amerika hliklİıllf'tinin bu 
tahdidattım vazgeçecezi tahmin 
edilebilir. 

Yunanistanda: 

Almanyanın askNI isgali 
altına rrl'rmi<; olan Vıına

nistanıfa. me .. kezini Girit adası
na nakletmek Dlf.'('hıırh·etinde 
kalan mesru Kra 1 hiikfımctin· 
den h"c;J<a ikinci hir hiikfımetin 
tesekkiil erleceO-i hakkıml:t ki tal• 
minlcrimizin teeyyüt etti~i an· 
lac:ılıvor. 

Bu..,.iin :ıjı>rslRr, ı\tinada. kral 
Yf.' hiikfımetin hnberi \'C mu,·a
fakati olmnk<:ızın Almanlara 
(eslim olan Enir cenlH•si kuman 
Clanı Gt'llPral Solako«Jnnnn ve
ni hir hiikfıın"t te~kil ettiğini 
haher verh·m·lar. 

Yeni hiikuınet reisi. Yunan 
mi11etine hitaben nesrettiği bir 
beyannamede: "Alınanlara karsı 
muka\'eınette devamın memle
ket i1;in mm:ir ve tehlikeli oldu
ğunu ve '.\'ah::ıncı menfaatlerin 
tesiri altında kalmaksı7.ın elbir
lil:::i:vle memlekt'ti y«>ı \len can
landırmı.va rnlısmak lazım gel· 
diğ-ini sövlemistir. 

Bu hiikıimctin. Alınan ta7.vik; 
altında, İngiltere ile miinast>het. 
leri resmen ke"<'eği ve İngiliz 
kıtalarının Girit adasından <'1-
karılmasını talep edeceği pek 
tahüdir. 

JJ-1. ANTEN 

KOKUSU 
Sabahleyin tramvayla işinize ]arını i:ri etmek iimidi:r1f.' sarım· 

giderken, tram\"aydaki yoldaşlar- sak yut~rlar. Onları a;\ ;)>lamama· 
dan biri kah\'altısında pastırma hsınız. Sanmc:ak kokusunun vii
~ emiş olup ta o giizel sarımsak cudün içerı.indeki \'Crem mikrop
J,;okusunu buram buram salıve- larrnı telef ettiği bilinmese bile 
rirı.e hemen inerek yaya gitmiye sarımsak ~·utmak hastaya hiç ol· 
ı·azı olacağınız şiiııhesizdir. mazsa teselli verir.. 

Bununla beraber sarrmsak ko- Sarımsak kokusunun, mikrop-
Joısunuıı faydalarını da teslim et-1 lan t~lef et~~1ck l~assa~ı~ı göstc
'°' ınek haksızlık olur. Vaktiyle. ren, hı~ d~ onemlı tarıhı vardır. 
h~.}'az tülbentten ba-ı iiı'tiisi:rle 1 On y~d.ın~ı as.rın yi~~'~.nci ~ılında 
gezen annelerin c:ocukları hasta· l\farsıJ~ e şehrnıde buyuk hır ve~a 
landığı vakit sanmsağ"ı yoğurda ha~talıgı, ı;ık~r. Şehir halkının hır 
karı~tırarak cocuğun ,·iieudiinc ~ogu lıastalıı;:a tu~ulul'lar. Tutul· 
c:iirdiikleri 7.aınan sarımsak ko- mıyanların hı~ cogu da hastaları· 
kusunun ne ise yaradı~ı simdi nı \'e ondan gıdenlel'i bulurıdukla 
pek te ivi iznh edilcıne7sc de rı ~:erlerde bıı·nkarak kacarlar ... 
bu zamu~da da kan damarların- Şehırdc hı.~s.~7.ln~ peyda olur. has-

. . .. . taları \"e olulerı soyarlar. Sonra 
cln~ı tansıyonun ) ukselınesınden da, tabii, tutulurlar. Onları muha· 
ıka.ret eden yaslru bayanlar o keme eden hakim hırsı l ı ·· _ 
"k 1 . d 1 k .. k ~ ara, >ov 

~ u se mıye C\'a 0 ma uzere sı le kendileri hastalığa hıtulmad~n 
s k ve de\ an;lı surette sarımsak hastaların aralarında nasıl dolaş
yutarlar ... Vakrn sarımsak koku- t kl rının sırrını if"a ed 1 . .. .. . . t . r J l ~ 1 a ,,. er eı sc 
u ~~. ~-u~ ıçr; kaı~sıyon k11~. a 1.~ı- kendilerini sadece astıracağını 
~ d uşurur. 11~ ad anc; ~·~ıc;gun. vaadedcr, s(ivlcmezlerse ateı:?tc 

0 tn ~oııra. ~~:v ası . egı (a~a- ~·aktıracağını ila,·e cdt>r. lhrsız-
.. ıv o ur. mm ıcın tansıyon az a- lar sırlarını bildirirler: Meğer sa
uın~ karşı dcv~n~lı ~uret~e sarım rımsaklı sirke si.iriiniirler ve öyle 

!lk ~utmanın fa~ dasına ınanma· ce hastalıktan kendilerini korur. 
ualısınız... larmıs ... Sarımsaklı sirke hekim· 

Bunn karşılık sa .. ımsnk koku- likte de u111n zaman "dfüt ha· 
-ıunun mıkropları tdef etmek ha.<; ramiler sirkesi" adiyle tanınmıs
• nsı olduğu doğrudur. Sarımsak tı. Vakıa onun icinde sarımsak
veniJdikten sonra koknsu nefes tan haska on ikitiirlii ilaç daha 
voIJarından geçtiği icin \'Cremli varsa da en hiiyiik tesiri sarıın
İlastalardan bazıları da hastalık- saktan gelirdi. 

TA N 
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' Askeri Bahisler 
'-----------------·· 

Stratejik Kıymeti Haiz 
A tlantik Adalarının 

Mühim Rolle • 
rı 

· bağlanmıştır. Bu adalar halen ............. ~•M•••• .. • Jn~iliz1erin bir müstemlekesi

Atlantikte 1lonanmanın himayesinde seyreden bir İngili z ticaret gemi kafilesi 

N evyork Herald Tribune 
gazetesinin askeri muhar. 

riri yazdığı bir makelede: Atlan. 
tik denizinde strate1lk oırer mı:ıv 
ki olan Atlantik adalarının Al
man iktısadi ablokasının daha 
müessir olmasına yardım ettiği
ni ve bu adaların Alman nüfuzu 
altına ,!!E'Cmesine mani olmak İ. 
çin simdiden İngiliz veyahut A
merikan kuvvetleri tarafından 
üs olarak kullanılmasının lazım 
E!eldiğini sövliyerek. Bermuda. 
.\.zor, Mad!'ira ve Yesilhurun a
dalarının diplomatik yollarla el. 
de edilmesi liizumuna isaret et
mekteciir. Muharrir, bu suretle 
muvaffak olunamadıjh takdirde 
bu adaların zorla alınmasının 
cok verincie bir hareket olacaih
nı ilave ediyor. Bu smıda bir A. 
merika hı:ıhe,.-i Bermıırla adaları
na Amerikıın knvvet.lcrinin sev
kerl ildiğini bildirmektedir. 

Bunci::ın anhısılan sudur ki. 
A tlantiktf"ki stratE'iik mevkile. 
rin birer birer İnl.7iliz ve AmPri
ka kuvvPtlPri tarafınclan üs ola
rak lnıll:ınılmasına bac:Jan:clr::ık. 

tır. Bu isin bir an evvel halli. 
cok yerinde bir harckcıt olacak
tır ve bu. l!Ünün en mühim me
selesidir. Cünkii. bu mühim mev 
kilerin bitaraf devletlerin e1in. 
de bulunması. Almanyanm At
lantiktcki faa livetini kolavlaş
tırmaktariır. Almanvanın bütün 
kıs hazırlandığı AtJantik harbi 

İngiltere Başveki1inin 

Bir Günlük Hayatı 

Bundan bir kaç hafta ev
vel İngiltere üzerine ya-

pılan düşman a
kınlarında Kra
lın ikamet etti
ği Buckin~ham 
sarayına bazı i
sabetler vaki ol-

duğunu ve ayni zamanda başve
kil konağına da isabet vaki ol
muşsa da hic bir zarar ika edi
lemediğini bir gazete havadisi 
olarak okumuştuk. 

Bu vakanın ertesi günü kral 
George ve başvekil Churchill 
birbirlerini bundan böyle baş
ka bir yere nakle teşvik ediyor
lardı. Her ikisi de birbirlerini 
İngilterede mevcut 1 numaralı 
askeri hedef telakki ediyordu. 
Kısa bir konuşmadan sonra 

her ikisi de ihtiyatlı bulunmak 
icap ettiğine ve hakikaten ted
birli davranmanın doğru olaca
ğına kani oldular. 

O zamana kadar Mösvö Chur
chill ile dairesi ve ailesi erkanı 
bombardımanlar esnasında baş
vekil konağının sığınnğına iltica 
ediyorlardı. Başvekil alarmlar 
calar calmaz, bütün konak hal
kının derhal sığınağa inmesi i
çin kat'i emir vermişti. 

Bu sığınakta başvekilin husu
si odası olan bölme. bir telefon, 
bü:vük bir yazı masası ve iskem
le ile dös.e'nmistir. İcabında ha
zan vekiller içtimaı burada ya
pılır. 

Alarm çalınca Bavan Chur
chill kızları Diana . .l\fary ve bir 

için bu mıntakada dayanak nok. 
taları bulması, ablokanın tesirini 
çoğaltmaktadır. Çünkü bu ada
ların coğrafi vaziyeti, bir ablo
kanın müessir olabilmesi icin la. 
zım olan bütün evsafı haizdir ve 
bu itibarla vaziyeti Almanyanın 
lehine çevirmektedir. Ablokanın 
tatbik edildiği ve müessir oldu· 
ğu sahalarda bitaraf devletlere 
ait limanların bulunması; ablo
kayr, abloka yapan devlet hesa. 
bına faydalandırır ve tesirini ço-
ğaltır. Zira, böyle limanların ab
loka sahasında mevcut olması, 
ablokayı yarmak için uğraşan dL 
ğer taraf deniz kuvvetlerinin ha
rekatını tahdit eder ve bilakis 
ablokayı yapan, ahlaka kuvvet -
lerinin harekatını daha serbest 
bir hale sokar. Atıantikte devam 
etmekte olan mücadelede Alman 
ablokasının Pn müesir silahı olan 
denizaltılar İngiliz nakliye ı:ı:emi 
kafilelerini himaye eden deniz 
üstü kuvvetlerinin tazyik ve ta
kibinden bu bitaraf adaların ka
ra sularına girmek ve buralara 
sığınmak suretiyle kurtulmakta. 
dır. Bu hareket. her ne kadar 
devletlerarası hukukuna muga
yir ise de. denizaltıların görün. 
memek hassaları böyle bir hare-

Yazan : 

de gelini ile birlikte sığınağa i
ner. Bulabildikleri vakit kedi
leri Nelson'u da beraberlerinde 
getirirler. Fakat Nelson bütün 
tehlikesine rağmen açık havayı 
tercih etmektedir. Nitekim ko
nağa isabet vaki olduğu gün de 
bu kıymetli kedi bahçede diğer 
kedilerle kovalamaca oynuyor
du. Fakat hiç bir kazaya uğra
madı. 

Alarmlar esnasında Bayan 
Churchill ve beraberindeki d1-
it.'!r bayanlar askerlere yün ör
mekle vakit geçirirler. 

Mösyö Churchill hususi ka
tipleri Bracken, Eric ve Mis 
Watson ile birlikte sığınaktaki 
odasında işlerine devam eder. 

** 
Yeni İkametgahta 

Fakat bu isabet gününden 
itibaren bir ihtiyati ted

bir olmak üzere M başvekil ailesi ve 
. . maiyeti erkam ile 
·· birlikte adresi her 

.. : . . ı .~ kesçe mechul bir 
Londra mahalle-

sine taşınmışlardır. 
Her sabah saat yedide baş

vekil bir otomobille bu meçhul 
küçük eve gelir. Burada da her 

ketin gizlice tatbikın9. im.kan 
vermektedir. 

Bu suretle Azor, Madeiro ve 
Yeşilburun adalarına sığınan AL 
man denizaltılarının hava kuv -
vetlerinden aldıkları keşif rapor. 
lariyle zamanında nakliye gemi 
kafilelerine hücumlarının muvaf
fakıyetle neticelenmesine yar • 
dım etmekte oldukları çok muh
temeldir. Bu hususta sayın oku
yucularımıza esaslı bir fikir ve
rebilmek için bu adalar hakkın. 
da biraz malumat vermek fay -
dalı olacaktır: 

Bermuda Adaları: 

B u adalar Amerika Birleşik 
devletlerinin sark sahi

linden 580 mil mesııfede Atlan. 
tik denizine serpilmiş 360 kadar 
küçük adalardan mürekkeptir. 
Fakat 360 parçadan teşekkül e
den bu takım adanın ancak yir
misi meskurı1ur. Buradaki ikli. 
min cok mutedil ve manzarası -
nın fevkalade şirin ve ı?Üzel ol
ması, yazın bircok Amerikalıları 
buraya çekmektedir. Adaların 
nüfusu 31000 kisidir. En mühim 
sehri ve limanı ·Hamilton şehri. 
dir. Ve bu şehir telefon ve tel
graf kablolariyle bütün dünyaya 

şey sığınak içinde kurulmuştur. 
Bu küçük evin srğınaf/ nda 

her rahatı ihtiva eden bir yatak 
odası vardır. Başvekil soyunur 
ve soluksuz bir uyku uyur. U
yanınca gazete ve mektuplarını 
okur. Sonra bir taraftan vatakta 
kahvaltısını ederken bir yan
dan da katiplerine mektuplarını 
dikte eder. 

İşte bu bir kaç saatlik sabah 
uykusu Britanya başvekilinin 
yegane istirahatidir. Saat onda 
giyinerek harp kabinesinin gün
lük ictimaına gider. Kabine, 
şimdi kat'iyyen başvekil kona
ğında toplanmamaktadır. 

Öğleden sonra başvekalet ko
nağına uğrıyan başvekil burada 
bir kaç ziyaret kabul ettikten 
sonra saat altıda yarım saat ka
dar tekrar istirahate çekilir. 

Sonra sabahın ikisine, ücüne, 
kadar muhtelif vekillerle görü
şür, vaka mahallerine gelir, he
men her yerde hazır bulunur ve 
ancak şafakla l;ıeraber mechul 
yuvasına bir iki saatlik istirahat 
için döner. 

İşte düşmanını yenmek için 
büyük bir azimle çırpınan Bü
yük Britanya imparatorluğunun 
basvekili böyle yılmadan çalış
maktadır. 

dir. Kanada ile Antil adalarının 
arasındaki mesafenin tam varı • 
sında olduğundan İngiliz donan
ması kin Atlantik denizinde mü
him hir üs vazifesi !!'Örmektedir. 

St. Geor~e adasmda tahkim e. 
dilmis askni bir liman vardır. 
<İreland) adasında ise. sahih bir 
havuz ve bir de tershane vardır. 
Panama kanalının tam karsısın
da bulunması. bu adaların kıy
met ve ehemmivetinLbir kat da. 
ha arttımı~ktadır. 
A:1.0r Adalan: 

S imali Amerika ile Avrupa 
arasındaki rnf>safı>nin he. 

mf'n varısındadır. Ve dokuz a
dada~ mürekkeptir. Bunlardan 
en g-arptaki Tlores adası Simali 
Amerikanın New Foundlaud a
dasmdan 2000 kilomı>tre mesafe. 
df'dir. En şarktaki St. Michee1 
ada<:1, ?v.'tekiz sahillninden 
1360 kilometre mesafededir. 
1919 Mavısında Atlas Okyanusu-
4ı!u aşan ·tayyareler Azar adalar~
nın yarı yclda bulunmasmdan ıs 
tifade ederek buraya inmistir.Bu 
hadise, bu adaların ehemmiyet 
ve strateiik krvmetini arttırmıs
tır. Mesahası 23000 metre ve nü. 
fusu 245000 kadar olan bu ada
lar, Portekizin bir eyaletidiı:. 
Kanarya Adalan: 

A frikamn garbında ve bü
yük sahra sahillerinin 60 

mil açİğında Atlantik denizine 
vayılrnış Kanarya takım adaları 
İspanvanın bir eyaletidir. Nüfu
su 500.000 kadardır. Bu adaların 
en mühim limanları Laspalunts . 
Santa Cruz'dür. Las rıalus lima
nı Cebelitarıktan 700 mil Ma
deiro adaları ise. Cebelitarıktan 
610 mil mesafededi;. 

* * A dalar hakkında bu kısa ma-
llımatı verdikten sonra e. 

sas mevzuumuzu tetkik edelim: 
Bermuda adalarına buı;rün Ame

rikan kuvvetl~ri vönf!Pri1mistir. 
Esasen bu adalar İnıtilizlerin e
linde olduğundan. Alman deni. 
zaltılarının muvaffakıyetini ko
lavlashrmaz. Fakat hilh::ıc:;sa A -
zor adalan ticaret yolu üzerinde 
olduğundan. buraila saklanacak 
olan denizaltılar TnEtiliz nakliye 
kafilelerine mııvaff:ıkıyetli dar. 
beler indirebilir. Bu adıı larcia 
Alman hava üssü te.,kil erlildiği 
takdirde. vaziyet büsbütün va
hamet keı;beder. Kanarya ve Ma
deira adalarına 11elince. bu ı:ın:l. 

(Arkası 4 ünciide) 

Sığınak Kaideleri 

Her umumi yerin, parkların 
sinemaların ilah.. Ken-

sığınaklardır. 

dilerine mahsus 
bir takım kaidele
ri vardır. Harp i
le birlikte mevda. 
na cılrnn dH!'er bir 
"umumi yer" de 

Burada birlesen halkın birbir
lerine karsı vazifeleri oldıığunu 
nazarı dikkate alan belediveler 
İngilterede sığınaklara giren 
halkın riayet etmesi ican edPn 
noktaları tesbit etmislerdir. İş
te bunların bashcaları: 

1 - Sığınaklara girip crkar
ken birbirini itmek, yasaktır. 

Erkekler daima. evvela kadın ve 
cocukJann ııecmesine müsaade 
edeceklerdir. 

2 - Sarhoşlar sığınaklara ka
bu I olunmazlar. 

3 - Sığınaklarda siı:?ara iç
mek kat'iyetle memnudur. 

4 - Sarkı söyliyerek veyahut 
çalgı çalarak halkın istirahatine 
mani olunamaz. 

5 - Patlangaç, kapsül taban
cası, öksürük tozu gibi başkala
rını iz'aç edecek ve korkutacak 
eşya ve maddelerin sığınaklara 
ithali yasaktır. 

6 - Sığmak dahilinde ö~be
ri satanlar, dilenmek suretiyle 
halkı rahatsız edenler derhal 
tevkif edileceklerdir. 

İşte bu gibi kaideleriyle bele
diyeler yer üzerinde oldu~u gi
bi Yl?r altında da mümkün <.'1-
du~u kadar halkın istirahatini 
rahatını temine çalışmaktadır. 

~tfan:rt 
~ -
Baht ile Fazilet 

Bir gün (Baht) mükellef tah
tırevanında, altın ve elmasa 

müstağrak, kendisini aJkışlıyan 
kölelerinin arasında ihtisam ilt• 
giderken. t.-miz fakat ·yamalı kaf. 
tanlı, vakur simalı birine rasgel
miş. 

Kölelerinin değnek darbelerine 
maruz kalmamak icin hir kenara 
cekilcn bu şahıs dikkatini celbet· 
mis .• 

Bir isaret~ AJay durmuş; 
- Merhaba arkadaş! 
- Merhaba. 
- Bana "Baht" derler. Sana 

·im derler? 
- Bana da "Fazilet" derler. 
- Demek şimdi:n' kadar ismin 

cok işittii!im "Fazilet" sensin 
Bu kadar şöhrete ra~men kılık 
kıyafE"tinden hayatta muvaffal 
olmadıihn anlaşılı~·or. 

- Neden? 
- Neden olacak? Palnspareıeı 

içindesfo. Halbuki babalar çocul 
!arına seni tavsiye ederler. Biri 
sini methetmek isterlerse "Fazi 
letli adam" derler. O halde hı 
fakrınla bana nasıl tefe''''tıJ, 
ediyorsun? Anlamadım. Bend 
"an var, seref var, servet vat 
Sokakta hir dilench·e haksan 
''geda" lıktan çıkar "gani" olur 
İstediğimi servete, rrfaha kon 
dururum, istediğimi beladan 
kurtarırım. Benim ufak hir hiın. 
metimle bir "hic" hir "hep" o
lur. Harbeden iki orduda hangi 
tarafa mevle<lf.'rsem o ka7anır. 
Tarih heni.m lfıtufdidelerimle do 
ludur. istersem bir Korsikalı mii· 
lazimi cihangir yaparım. Bir c:o
hnna taht veririm, bir baskası 
benim savemde ülkeler ci!tner .. 

Dur! Sana kuvvetimi.· kudreti
mi daha yakında" e:ö .. terevim de 
ne olduj!'umu daha b'i anla. 

Baht, hemen pırlantalı tahtıre· 
vandan inmis. o cil·arda bir vira
neve atılan bir merkep iskeletinin 
kafasına girmis. Beş on dakika 
sonra oradan geçen bir papas 
merkebin iskeletini göriinceı 

- Aman! Demi!l. Bu na!;ıl ol
muş da buraya atılmış? Bu mer
kep İsanın bindiği ınerktbin nes
linrlendir!. 

Hemen koşmus. Di~er papas
lara haber ''ermiş. Hepsi allı ye
silli, indli sırmalı cübbelerini 
gi~·mişler. Kuru kafa:n git] su· 
lariyle yıkamı!5lar, üstüne ziim
rütler, yakutlar yapıştırarak mii· 
kellef bir sedyeye ko.'·muslar. 
Buhurdanlarda amberler, öd •
~açları, günlükler yakarak, ilahi 
ler arasında schri dolaştırmıya 
başlamışlar. Ahali kuru kafanın 
gec:tiği '.'·erde yerlere kapanarak 
secde etmisler, soka!!ın tozlarını 
~özlerine sürme gibi cekmisler. 
Kadınlar cocuklarını alayın önii
ne atmıslar! .. Her taraf feryat. Ci
~an ile kuru kafadan ".:?efaat!" is· 
tem iş. 

Bu alay, ilahilerle "Fazilet" in 
yanından gererken "Baht" hemen 
ırirdiği kuru kafadan başını ~ı
karmıs: 

- Fazilet arkadas! Demis. Na
sıl? Bir eşek kafasına Jrirdim. Bak 
ne oldu? ı 

Fazilet rolmiic:;: 
- Haklısın! Demis. Fakat ben 

o kafalara giremem! 

Takvimci 

PİYASADA: 

Fazla Şeker 
Alanlar Hakkında 

Tahkikat Y apıhyor 
Fiyatları mürakabe bürosu, Vl 

belediye iktısat mıidiırlüğü mc: 
murlan piyasada şeker vazıye 
hakkında tetkikat yapmaktadı 
Şimdiye kadar şeker ticareti yaı: 
mıyan bazı kımselerın bol nıik 
tarda şeker aldıkları anlaşılmı~ 
tır. Memurlar, şeker ticareti ' 
imalatı ile alakaları olmadığı ha 
de şeker alanlar hakkında tahk 
kat yapmaktadırlar. Mim Kornn 
ma kanununa göre. şimdiye k::. 
dar bir ticaret mevzuu ile altık 
dar olmıyanlann spekfüasyor 
maksadiyle, ticarete karışmalar 
memnudur. Kanunun bu hükmü 
ne göre, ticaret kasdiyle ~eker a 
tanlar hakkında takibat yapıla 
caktır. Şekeı şirketi, piyasaya heı 
zamankinden ziyade şeker veı 
mektedir. Bu itibarla piyasada 
bol miktarda şeker vardır. Ge 
çen sene memleketimizin şekeı 
istihsaliltı 90 bin tondu, şimdiyE 
kadar bu derece bol miktarda ıs· 
tihsal yapılmamıştı. 

Dünkü Ihracat - Dün muhte· 
lif memleketlere 377 bin ltralık 
ihracat olmuştur. En ziyade Al -
manyaya kum darı, lakerda Ro
manyaya zeytin, Isviçreye fın

dık, Italyaya tuzlu balık gönde -
rilrniştir . 
Ayakkabı Ihtikan - Fiyatları 

günlerde Alman fabrikaları tara
fından Türk iyeye mal satma~ t( in 
yenı teklifler yapılma\ tall.Jr. 
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rınnış. Bu2ün. o kesafet yok! 1 
Bilmeliyiz ki, :Mersin ile Silifke 
arası. ideal bir iskan sahasıdır. 
Tabii servetlerin bir teki kafi: 

ASKERLİK 
BAHİSLERİ 

/sPoR: ', Adliyede Yeni 
Galatasaray ve Tayinler 

Güzellik itibarile 
Şaheser Bir Yol: 
Mersin - Silij-ke 

Bu mmtakadn köyliiler ~·a de,·e terin sırtın'da, yahut koyun siirü-
1crinin ba~ında,lır ... Koyunların kuzguni siyah sıı·Lları ı:öz alıyor 

D elediyclerimiz, ekseriyetle 
iki şeye ehemmiyet ver -

mezler: Su ve mezarlık. 
Mersinde, bunun aksine şahit 

oldum. 
l\limari üshibu giizel. tesisa

tı mükemmel bir fabrika, şehrin 
ivı suvunu temin ediyor. 

Mezarlık ise, henüz, uzun 
yıllar ile yo,ğurulmuş bir mazive 
sahip olmadığı için, yapılması ta
mamlanmı.van bir bahçeyi andı
rıyor. Etrafı, servi ve çamlar ile 
cevrıli, içinde, ne yosunlu taşlar. 
ne de okunamıyan kitabeler var. 
İtiraf ederim ki öHım. bana. l\.Ier
sinın asri mezarlığında, pek kor
kunç ,gelmedi.! :\faamafih. bu 
şempntinin. güzel bir kadının te
besslımiinii. de andırdığını zan
:netmevin ... 

Sehrin, ti pik yerlerinden biri 
de hal. Çok yüksek tavanlı bir 
ı?~rı andırıyor. Orada dolaşırken, 
gözlerim, . muz yığınlarına ilişti. 
Hayret! Istanbulda, ateş bahası
na satılan bu meyvenin kilosu 30 
kuruş değil mi? 

Bir had is eye daha işaret ede
ceğim: Şehir, denize dargınlıktan 
vaz1reçmiş. Evet, Mersin. suya 
darJ?ın! Sahilde, ne küçücük bir 
rıhtım, ne de tek bir sandal var. 
Fakat, bir itilaf başlan~ıcı olmak 
üzere, deniz kenarında 'Park ya
pılmış. 

Schdn civarr, hep portakal, 
mandalinc.ı ve limon bahresi. Bu 
saha, ta Toroslıırn kadar uzanı
vor. Amma, namütenahi kilo -
metreler aşılacak sanmavın. De
rinliği az bir vadiden sonra, kar
lı sahikalar yükseliyor. 

Bir peyzaj ki onun dış ahen
~ini ifade edebilmek için, tered
dutsüz ve mlibalagasız, şunu 
soyleyebiliriz: Guzel, çok ,gü
zel. 

Fakat, bu güzellik, Mersin ile 
Silıfke arasında bir şaheser ha
lini almaktadır. 

Kilometrelerce uzannn bir yol 
tasavvur ediniz ki hep aydınlık 

bir deniz kenarında ,gitmektedir. 
Toprak, çam ormanh,rı, vabani 
zeytin ağaçları ile öı'ti.ilü. ' Hava, 
ılık bir recine kokusu ile dolu. 

Karvansarny devrinde Silif -
keden kalkılır, aksam üstü. yarı 
yolda bulunan bir handa konak
lanırmış. Bu binanın. şimdi, yal
nız methali kalmış. Üstlinde bir 
kitabe var amma, okunmuyor. 
Ertesi sabah, tekrar yola cıkan 
kafile, ikindi zamam Mersine 
varırmış! Halbuki, şimdi, mo
törlü nakil vasıtaları ile, bir gün
de, Mersinden Silifkcye yahut 
Silifkedcn !\tersine hem gitmek, 
hem de ~elmek müınkiin. 

Yol. işlek. Yolcuların en ka -
rakteristik olanları da köylüler: 
Ya. develerin sırtında görünü -
vorlar, yahut da koyun sürüle
rinin basında ... 

Hele, kuzu zamanı, bu kafile
ler pek :;evimli. Parlak Akdeniz 
~üneşi altında, kuzguni siyah 
sırtları adeta gözi.i alıyor!. 

** Mersin - Silifke yolu üzerin-
de en iri, en sulu limonla

rm vatanı mevcut: Leymos kö
yü. 

Fakat, bu mıntakamn asıl 
kıymeti bir eski eserler müzesi 
olmasında: Romalılar devrinden 
kalma su kemerleri. sarav baki
yeleri, kayalara hakkedilen hev
keller. Selçukiler zamanını di
le ,getiren anıtlar. meselfı Sinan 
Bey türbesi, höyükler, sahile va
kın bir adacığın üsti.inde yükse
len sato harabeleri ve ~aire ... ve 
saire ... 

Bu yığınlar ve yı~ınlar rlolusu 
eski eserler, arkeoloji mer::ıklı
ları için bir hazinedir. Onl~rın 
dilinden anlıyanl&r İ"in, bu ha
zine. kimbilir kaç neslin ömrü
nü tüketecek bir değerdedir! 

Lakin, ne yazık ki bizler. sa
dece yüzlerine bile bakma.Eh akıl 
etmivoruz. Eski medrniyet de
virlerinde. bu mmtaka, milvon -
larca insanı, koynunda barındı-

Zeytin ağaçları. Onlara bir aşı 
vurulsa, yeter. 

Silifk.eye varmadan. sağa kıv
rılan şosaya bir saparsanız, Ata
türk'ün ihya ettiği Tekir çiftliği
ne relirsiniz. 

Şimdi devlet ziraat isletmele
ri kurumu tarafından idare olu
nan bu müessese. o mıntakanın 
iktisadi hayatı üzerinde mühim 
bir rol oynuyor. Bi.ıyi.ik olclide 
ziraat yapılan ciftlikte bütün 
köylülere iş vermek kabil oluyor. 
Ayni zamanda, hayvan nesl;nin 
ıstıfası cihetine gidilmekte: Ha
lep bo.l{aları. ırki tesaHip davası
nın elemanları!. 

Bu kabadayılar görülmeğe de
ğer: Heybetleri müthiş, fakat 
hiddetleri öyle değil. Amma, 
dölleri pek toraman oluyormuş! 

Tekir çiftliginde celtik ziraati 
ihmal edilmemiş; bundan başka , 
bütün hububat nevileri de ... 

** Maamafih, müessesenin en 
şirin köşesi, zirai mesele

ler ile meşgul olmıyanlar için, 
süt kuzuları ile dolu ağıllar. Saz
dan kulübelerinin altından övle 
hasarıca bir fırlayışları var ki... 

Çiftlikte, su bol: Hem yazın 
kurumıyan bir dere var. hem de 
arazinin bütün c:evresinde tath 
su bulmak kabil. Gözlerimin ö
nünde bir sondaj yaptılar: Ertesi 
günü, soğuk ve tatlı bir suyu fış
k1rtan arteziyen kuyusu açılmış
tı! 

Fakat. ben, orada en cok neye 
saştım. biliyor musunuz?Tabiaiın 
harikulade bir sürprizine! 

Ekin yığınlarının arasında ha
rikulade zakkumlar yetişmemiş 
mi? 

İşte bir hadise ki bütün klasik 
nebatat bil~ilerimizi şaşırtıyor! 

Hayretime. tebessüm ile muka
bele eden çiftlik müc):.irü Bay 
Sırrı: 
"- Unutmayınız kı bütün me

deniyetleı1i'1 beşiği olan Akdeniz 
kıyılarında bulunuyorsunuz!,. 

Dedi. 
Amma. ne yazık ki Silifke ka

sabası. tabiatin bu ciyadet ve ve
lı'.ldiyetine ayak uyduramamrs: 
Harap ve bakımsızr · 

İtiraf ederim ki orada beni kar
sılıyan, bir hayal inkisarı oldu. 

TOPLANTILAR 

lstanbul Öd retmenlerl Yardım Ce

m lyetlnden: Cemiyetimizin 1941 yılı 

kongresi müzakeratma dev:ım edil -
mek üzere azanın 3 Mayıs cumartesi 
E?ilnti saat 15 de İstanbul Kız !.isesi 
konferans salonuna teşrifleri rlc:ı o
lunur. 

Istanhul Dördiincii icra ,;\Je
murluğundan: 

940/2688 numaralı dosya ile 
kira bedelınden dolayı rehnin pa
raya çevrilmesi yoliyle :;atılma -
sına karar verilen 50 parçadan 
ibaret ve 696 lira kıymdinde 
muhtelif elektrik lamba ve avize
leri ve ayrıca likör takıın!J.rı kris
tal çiçeklik ve su kadeh lcri 
3/5/ 941 cumartesi günü saat 9 da 
Beyoğlunda Kamerhatun mahal
lesi Kalyoncu kulluk caddesi Du
du çıkmaz sokak 10/ 3 numat'<llı 
mağazada birinci açık arttırma 
ile yapılacak ve teklif edilen be -
del muhammen kıymetin % 75 i
ni bulursa müşterisine satılacağı 
ve aksi halde 5/5/941 salı günü 
ayni saatte ve aynı yerde ikinci 
arttırma suretiyle satılacağı ılan 
olunur. 

- Kemer çok fazla dar! diye tekrarladı Madam 
Thorp. Zaten burada bütün kemerler fazla dar. 
Bende Fransız endamı var. Paris'in büti.in elbi • 
selcri bana iy,i gelir. 

Yazan : V icki Baum 

Lilian bu müşteriden, bu Madam Thorp'tcın, 
bütün diğerlerinden de çok nefret ediyordu. O, 
mağazalara sırf içleri sıkıldığı için devam eden, 
kadınlar cinsindendi: Kendisine saatlerce elbise 
giydirtir çıkartır. ve sinirli sinirli. uzun zaman 
prova ederdi. Nihayet aynanın karşısında, 20 ya
!andaki, genç bir kız viicudi.inü beğenmek ını>c - disine müşkülatla bir yol aralıyarak: 
buriyetinde kalan, kırklık bir kadının yei5i içir.e - Şimdi aktarma etmeliyim, dedi. 
düşerdi • - Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. 

Bu daracık geyinme yerinin bunaltıcı havasın- - Me,r.;elenin nasıl bittiğini merak ettim. Ba-
da çok zaman, fırtınalı bir hal vardı: Lilian ınii~- na kalırsa üzerinizi öyle kolay kolay aratma
terilerin zenginliğini kıskanır, müşterileri Lilian'ın ı malıydmız. 
vür;udiine haset ederlerdi. Duyulan kıskançlığın Ve tren delice hızı ve kulakları sağır eden 'gü-
acılığı, karşılıklı tebessi.imlerde keskinleşirdi; ha- rülti.isiylc yoluna devam etti. 
\'cı, ter, esans ve kadın kokardı; kıyamet her an Şimdi madam Brodley'in yerinde Lilian'ın <·li 
kopacakmış gibiydi! yanında, kayışa bir erkek tutunmuştu. Bu Li-

Mamafih o gün· Madam Thorp. Margo modeli, lian'ın peşine takılmış ve hala da takılmakta 
samur kürklü bir gece mantosunu nasılsa ala~ildi.. olan yüzlerce erkekten bir tanesiydi. Sıcak nefe

Tunelde eve dönerlerken, Lilian Madam Brud- sini onun nefesine üflüyor, ve sanki kalal>alık 
ley'e: onu mecbur ediyormuş gibi dizlerini onun 

- Bu musibet karı bugün akşama kadnr canı- diz oluklarına sokuşturuyordu. Kayışa kuvvetle 
m• çrkarttı , diyordu. asılan Lilian. bütün vücudunda mantosunun za-

Her ıkisinin dc- yolları. 72 nci sokağa knclar vallılığını hissediyor. kol astarlarının yırtıklığını 
aynıydı ; Madam Brodley·in yolu oradan ayrılırdı. biliyordu. Işte görüyordu ki. kolları havlanmış, 
Her ikisi de ayni knyışa tutunmuşlar, vagonun dikiş yerleri beyazlaşmıştı. Bütün ucuz cins ku
hareketiylc iki yana sallanıyorlardı. Vag011 tık- maşların akibeti buydu. 
lım tıklımdı : Oturacak tek boş ye~· yoktt~... Lilian sinirliydi. Bütün gün durmadan çalışmış 

- Ah şu paskalya satışı hır bıtse! ctıyordu, ve sonra da onu. bir hırsız gibi üstünü başını 
madaın Brodley: aramak için, daha bir saat alıkoymuşlardı!. 

- Ece, yn. ben!. Ya ben ne söyliyeyim!.. Bu Nevmit bir hiddet içinde kendi kendine: 
sırada neler c:ektiğimizı bir bilseniz!... - Bütün bunların hesabını size, bir gün gele-

Solgun yiizü baştan başa çillerle örtülü bulu- cek ödeteceğim. diye düşündü. Kendisini yaralı, 
nan ınadam Drodley: kırılmı§ ve müdafa~sız hissediyor, içinde onu kö-

- Evet ama, siz ... Siz gençsiniz, dedi. tülüğe sürükliyen acayip hislerin biriktigini du-
Lilian bahsi burada kesmek istedi: yar gibi oluyordu. Adama döndü: 
- Bakalım saçımı ne zaman yaptırabileceğim. - Eeeh, rahat bıraksanıza beni! Yoksa lıır 
Bu bütun satıcıların e;ı;eli derdiydi. Iyi ve te- çıkar!. 

miz görunmeleri lazımdı. Fakat tam ~ten cık- Sanki ateşi varmış gibiydi. Madam T'ıorp'un 
tıkları anda berber diıkkiinlarının kapıları da satın aldığı mantoya içi yanıyordu. Şehrin göbe
ftı?Jerine kapanmış bulunuyordu. ğinde, bu yeraltı treninde, kendisi gibi daha bin-

l\1adam Brodley, vagonun kapısına kaclar ken- lerce yorgun insanla yanyana süruklenip gıdcr-

(Başı 3 ünciidcı 
ların Cebelitarık boğazına yakın 
olmaları, bu geçidin kontrolünü 
kolaylaştıracağı ,gibi, gerek A -
merikadan kalkacak ve gerek 
İn,giltereden Akdenize gönderi -
iecek nakliye kafilelerinin bu a. 
daların yakınından ı;?eçmek mec
buriyetinde oluşu, buralara ha
reket yapan denizaltıların işle_ 
rini kolavlaştırır. 

Amerika ile İngiltere arasın
daki vasati bir haftalık deniz 
volculuğu, bu adalardan kalka -
cak hava kuvvetleri ve deniza l. 
tılar vasıtasiyle her zaman teh
likeli bir vazivete düser. Görü -
lüyor ki. abloka sahasında Por_ 
tekize ve İspanyaya ait adaların 
bulunması. Alman denizaltıları
nın faaliyetinin artmasına imkan 
vermekte ve muvaffakıyet ihti
mallerini çoğaltmaktadır. Clinkli 
bir naklive kafilesine hücum et. 
mis olan ·bir denizaltı birliiii, İn
giÜz refakat gemilerinin -takip 
ve taı:vikından bu bitaraf devlet
lerin elinde bulunan adaların ka. 
ra sularına sokul;ı.rak kurtul
maktadır. 

İste bu mahzuru önlemek ve 
buralarda Alman niifuzunu kır -
mak ve bu stratelik mevkileri 
herhangi bir sekilde olursa olsun 
Almanlara kaptırmamak ıçın, 

Atlantikte ikinci bir mücadele a. 
cılmıs bulunmaktadır. Amerika
nrn Groenland adasından sonra 
bu adalarda üsler vücude ,1?;etir
mek istemesi. hep bu sebepler -
den Heri ızelmektedir. Buralı:tra 
yapılacak Amerikan üsleri bil
hassa hava kuvvetlerinin İngil -
tereye yardım hususundaki işi 
kolaylastıracağı gibi. her geçen 
gün harbe yaklasan Amerikanın 
bu adalara askeri :>ebepler dola
yısiyle ihtiyacı vardır. 

Bu sebeple. bıı adalara sahip 
devletlerin merkezlerinde bu 
husus etrafında sivasi bircok .ızö
rüsmeler v.e tazyikler yaoılmAk
tadır. Bu uğrasmal::ırrn ne sekil. 
de sona ereceği bilinmemekle 
beraber. er~ec Amerikalıların 
buralarda iisler tesisine> muvaf
fak olacağı ve bundan sonra 
da Amerikan yardımının aksak
sız bir surette muvaff:ıkıvetle 
devam edeceih kuvvetli bir ihti
mal dahilindedir. 

* * 
H arbin neticesinin At1antik 

muharebesinin kazanıl
masına bağlı olduğu en saliıhi
vctli İnı::ı;iliz ve Amerika ricali 
·tarafından tekrar' edilmekte ve 
hatta diğer bütün harekat saha
larının harbin neticesi iizerine 
yaparağı tesirlerin mühim olmı
yacağı ısrarla söylenmektedir. 

Bunun böyle .ii'lduğu muhak · 
kak olduğuna göre. yukarıda 
saydığımı-:: adaların tamamiyle 
İngiliz ve Amerikalıların eline 
gecmesi, Atlantik muharebesi ~ 
nin kazanılması icin elzemdir. 
Cüııkü. Amerikadan kalkan ~emi kafilelerini himave eden İn -
giliz gemileri, bu ad.alardan isti. 
fade ederek ikmal işlerini kolay
ca temin ederek binlerce mil 
mesafe katederek anavatana ~it· 
mek ihtiyacını chıymıyacaktır. 
Bundan başka .Amerikalıların 
buralarda tesis edecekleri fahri. 
ka ve tez!!ahlarda İngiliz ~emi
lefinin ufaktefek arızıılarını ıı;i· 
dermiye de imkan verecektir ki, 
bu da İn,giliz gemilerinin hare -

Çeviren: Ha - Ça 

Fener Ankarava . Anka~a. 3~ ı.TA.N).-:-- Yeni ad. 
lıye tayınlerını bıldırıyorum: 

BUGÜNKÜ t>ROGRA.M 

G•ıd•ıyor 35 lira maaşla Iğdır hakim mua
vinliğine hakim namzetlerinden Tev-

8.00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzik (Pl.) 
9.00 Ev kadını 

18,40 fncesaz 
19.10 Konuşma 
19.30 Haberler 

Milli kümenin deplasman maç
larını yapmak üzere Galatasaray 
ile Fer.!erbahçe takımlan yarın 
sabah Ankaraya hareket edecek
lerdir. Cumartesi _günü Fenerb::ıh. 
ce Maskespor ile, Galatasarav da 
Harbiye ile oynıvacaktır. Pazar 
günü Harbiye Fenerbahc;e ile 
Maskespor da Galatasaray ile 
l<arsılasacaktır. 

Deplasman maclarının büyük 
ehemmiyetini gözönünde tutan 
Galatasarav ve Fenerbahce takım 
ları bu seyahate azami geniıı bir 
kadro ile istirak etmektedir. 

Dört şelıir atletizm 
müsabakası 

Atletizm federasyonunun An
kara, İzmir. Balıkes.ir ve İstanbul 
atletleri arasında tertip ettiği 
dört şehir birinciliği Pazar gi.inü 
öğleden sonra Fenerbahce stad
vomunda va'Pıbcaktır. Memleke
tin en müterakki dört böl_gesi
nin yarısması olan bü müsabaka
lar saat 14,30 da başlıvacaktır. 

Güreş mii.8abakası 

Pazar günü Fatihteki Güre~ 
klübü salonunda amatörler ara
sında güreş müsabakaları yapıla- j 
caktır. Bu müsabakalar oriiinal 
bir şekilde tertip edilmiştir~ Ü r 1 
ağır güreşçimiz birer takım yap-

1 mıştır. Böylece, Çoban Mehme
din yapttğı takım ile, Samsunh
Ahmet ve Adnanın yaptıkları ta- 1 

kımlar arasında karşılaşmalar ya- 1 

pılacak. neticede puan hesabiyle 
kazanan ekip birinci olacaktır 

Profesyonel giireşler 
Bu hafta şehrimizde futboİ mac 

lan yapılmamasından bilistifadf' 
Sref stadında Profesyonel pehli
Seref stadında serbes güreş mü
sabakaları yapılacaktır. Bu ara-• 
da yeni profesvonel olan Mersin
li Ahmet ile Tekirdağlı Hüseyin 
de karşılaşacaktır. 

Samsun Valiliği 
Ankara. 30 <TAN) - Dahili

ye Vekaleti Müsteşarı Ethem 
Avkut. açık bulunan Samsun va
liliğine tayin edilmiştir. 

kat sahalarını çok geniş!etı>cek
tir. 

fik Kendi , Manavgat müddeiumumi 
muavinliğine Selim Öztan, Mus ha -

kim muavinliğine Reşat Arat, Palo 
müddeiumumi muavinliğine Hayali 

Ülgün. Cihanbeyli müddeiumumi mu 
avinliğine Münip Zafir, Bünyan mlid-

delumurni muavinliğine Şerafettln 

Münim, Gürün müddeiumumi mu~
\'lnliğine Ferit Alp İskender, Mardin 
müddeiumumi muaYinliğine Adil GU
leroğlu, Gülnar müddeiumumi mua
vinliğine Safa AiHarcı, Arapgir mild
deiumumt muavinliğine Cevdet Ko -
caman. Sorgun hakim muavinliğ ine 

Haydar Ocakçıoğlu, Hopa müddeiu-

mumi muavinliğine Celal Çalgüner, 
Kars hakim muavinliğine l\!ustafa 
Cıılgüner. Ovacık müddeiumumi mu 
avinliğine Adnan Apak, Airı hi\k im 
muavinliğine Edio Asya, Mıızgirt 

müddeiumumi muavinliğine Tcnıii 

Sızan, Acrpayan müddeiumumi mua
vinliğine Yaşar Kuşoğlu. Silifke müd 
deumumi muavinliğine TalQt Hınc:ııl, 

Doğu Beyazıt müddeiumumi mue -
vinliğine Muzaffer Alpukhan, A n tak
ya müddeiumumi mua,·lnliğine l\.Tem 

12.30 Saat ayarı 
12,33 Şarkılar 
12.50 Haberler 

13.05 Şarkılar 
H.00 Müzik (Pl.) 

'!!!' 

18.00 Saat ayarı 
18.03 Cazbant 

19.45 Konuşma 
19.50 Şarkılar 
20,15 Radyo ga-

zetesi 

20.45 Mi.ızik (Pl. ) 
21.00 Dilekler 
21,30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pl.) 
23,30 Kapanış 

l)arü1aceze l\ıJenfaatine 
Şehir Tiyatrosu Komedi K. da 

8 l\fayıs Perşembe günii akşamı 
SP.at 21 de 

1 - Feyha Talay tarafındnn Viyo
lonsel Resitııli, Piyanoda Madam Hege 

2 - Bedia, Hazım. Vasfi tarafından 
(Saz - Caz) Opereti. 

duh Tuncer, Van hakim muavinliği

ne Hüseyin Atalay, Lice müddeiu
mumi muavinliğine Hikmet Aksu 
işkir müddeiumumi muavinliğine 
İbı·ahim Omay tayin edllm~tlr. 

BU AKŞAM 

SARAY SINEMASI 
Biiyi.ik artist L İ O N E L B A R R Y M O R'a mesleği-

nin Zafer tacını ka:ıa ndıran ve kiiçiik artist 

BOB W ATSON ile beraber ~ aratı1an 

ÖLÜM A G A C 1 
Şaheserini takdim edecektir. 

Saadet nerede başlar. Hayat ve aşk. .. Hayatın hisleri ... 

~--·-·----------·' , ' LAL E'nln 
2 Müstesna filmle hazırladığı Muaz:ıam Programlarının 

ÜÇÜNCÜ VE EN l\ıJÜKEl\ıJMELİ 
Bir zafet· destanı ... Bir kahramanlık menkıbesi 

1 • Türkçe 
RANDOLF 

YILDIRIM 
SCOT - JEAN 

ALAYI 
BEN NET 

En ıne~hur PUjlarda., En modern barlarda geçen büyük A~k romanı 

2 ·PLAJ YOSMALARI 
Bugün matineler den itibaren : 

LALE SiNEMASINDA 
Diğer taraftan buraları kendi- Seanslar: Yıldırım Alayı: Saat 2.15 - 5.15 ve 8 de 

!erine üs ittihaz eden destrover. Plaj Yosmaları: 3.30 - 6.30 ve 9.10 da 

ler. Amerikadan harp levazımı . ı '•••••••••••••••••-----•' 
ham madde ve gıda maddelE>ri r ' 
taşıyacak nakliye kafilelerini hit; 
bir suretle himayesiz bırakmıya. 
caktır.Ve yine bu adalardaki ha
va mE>.vdanlarından kalkacak tay 
yareler de kafilelerin hava cmni. 
yetini müessir bir surette temin r 
edebilecektir. 

Görülüyor ki, bu adalardan 
Alman denizaltılarının ve hatla 
korsan gemilerinin istifade im -
kanlarının ortadan kaldırılışı ve 
buna mukabil bunlardan İn~iliz-

Yarı n Matinelerden itibaren: 

TAKSİM SINEMASINDA 
En büyük macera filmleı·inin 2 Yıldızı 

JACKİE COOPER ve FREDDIE BARTHOLOMEW 
tarafmdan yaratılan 

Kara Altın Mücadelesi 
lerin faydalanabilmeleri bütün Petrol M;iicadelesinin Süper filmi... Ateş 
ümidini Atlantik meydan muha-
rebesinin neticesine bağlamış o- l\Iaceraları ... Alevler arasında 2 Çocuk ..• 
lan İngiliz İmparatorluğunun Büyük ve Hissi bir mevzu ... 
zaferi kazanmasında mühim ve ~ 

müessir birer vasıta olacaktır. '••••-ı•••••••••••••••••••f'.-

de birden bire Bengtson'un hayali canlandı. llal- B 
No. 6 buki onu aklına bile getirmemişti, ve bu sırf hır 

tesadüf eseriydi. Ona aşık değildi. Zaten na..cııl 
O.şık olabilirdi ki! .. 

u 
2 

L 
3 

M A c ~ 
4 6 8 !I 

Bengtson şu haliyle hiç hoşuna gitmiyordu. 
Onun hoşuna gidebilecek adam tipi tamamiy!e h<ış 
kaydı. Evvela otomobili, şık elbiseleri, parası ye 
bilhassa parasının ona verebileceği her şeyıle 

;:---_,_,_ --ı;ı 

=•===-· __ ı - · 
ken hala: 

- Bekleyin. Biraz bekleyin. 
yin ... diye söyleniyordu. 

Tren, evlerinin bulunduğu 
başında durdu. 

zengin olmalıydı. Kendi kendine: .. .. , . 
- Havyar yemeğe alışık birisi!. diye du~unu~. 
Alacalı bir kedi bacaklarına sürünüyord•ı. Lı

Bekleyin, bekle-J Han aldırmadı, eğilmedi bile ve yer _altı. katının 
basamakları önünde durakladı. Gözlen evın kapı-

125 inci sokağın sı önündeki sokak fenerinin ışığına dikiliy~i ... 

~-·-·--·· -.. .. 
ı±ii====-:j 

Sokağın dörtte biri, Italyan ve Meksikalılarla 
meskundu. Buraya nasıl taşındıklarını hatırhımı· 
yordu. Yalnız bu muhitin kendisini hiç te sarma
dığını ve bir gün, yakında, mümkün oldngu ı~a
dar çabuk buradan çıkıp gideceğini biliyordu. 
Kapısı üzerinde İspanyolca bir elektrik reklamı 
yanan bir sinemanın kapısı önünde, büyiik bir 
kalabalık toplanmıştı. Adi bir mahalle barındnn 
bir piyano sesi geliyor, sokakta çocuklar ve kö
pekler oynuyordu; dere çöple örtülüydü. Kapıla -
rın önünde pörsümüş, geniş vücutlu kadınlar ve 
o gün bir ilkbahar akşamıymış gibi, henüz serin 
olduğu halde erkekler gömlekleriyle dolaşıyor
lardı. 

Hemen arkasında, bir erkek sesi: 
- Yalnız mı geziyorsun, sevgilim! diye sordu. 
Onun ne biçim adam olduğunu anlamak için 

kendisini arkasına bakmağa zorladı. Onda hE>r 
halde Meksikalıların esmer teni, dar pantolunu 
sarımsak kokusu olacaktı. Adımlarını sıkla~tıcdı, 
o peşinden geliyordu. 

Başını çevirmeden yavaşça: 
- Polis mi çağırmak lazım. dedi. 
O hazin bir sesle: 
~ Kalpsiz! .. Ah ne kalpsiz! .. diye cevap verdi. 

ve peşindeki adımlar yavaşladı. 
Evlerinin önündeydi. Kapıdan önceki üç b::ı.sa

mağa ayak atmadan evvel bir dakika dur~kl~dı. 
Evde duramıyacağını daha şımdiden biliyordu. 

Bu sırada hiç düşünmediği halde, gözleri önün-

Erile onun cigarasını yakmıştı... Onu as!lnsorle 
aşağıya kadar indirmişti... Onun tanıdığı erkekler 
den aynlan başka bir hali vardı ... 

Kendi kendine: 
- Yazık ki pal'ası yok. diye düşündü ve ya-

zık ki Nina ile evlenmek istiyor ... 
Bunu niçin istediğini hiç anlıyamıyordu. 
Birdenbire: 
- Yazık ki çalmadım, diye hayıflandı. 
Bu fikir, bir anda gelip geçen, yakıcı ve uyuş

turucu bir ateş gibiydi. 
Lilian dişlerini sıkarak kapıyı itti ve içeri girdı. 

ye yoktu. 
Lilian "aşağı,, tabakadan geliyordu. Fakat göz

leri yi;!<:seklerdeydi. M~da ?alonunun mankı:~1l!Ji
ne yükselmekle daha şımdıden, yokuşun mııhım
ce bir kısmını atlatmış bulunuyordu. Madam 
Brodley'e gelince, onunkisi tamamiyle tersintydi. 
O- "yukarı,, dan geliyor, ve ister istemez yokuş 
aşağı yuvarlanıyordu. 47 yaşında, büyük bir ·ma
ğazanın ambalaj servisinde paket işlerinde çalı
şan bir kadının, artık hayattan ümit edebileceği 
fazla bir şey olamazdı. Çünkü kendisine yalnız 
bir sürü borç, iflas ve hazin bir hayat sonu ka
zandıran buhran sıralarında bir fabrikatör olan 
kocası, kendisini öldürdükten sonra, paket işi 
Madam Brodley'in öğrenebileceği tek işti. Bir 
kaç kuvvetli iltimasla yerleştirildiği Merkez Ma
ğazasının bu elişleri kısmında, Madam E,rodley'in 
yerini kaybetmek korkusiyle titremediği tek sa
niye .voktll (Arkası var) 

Soldan Sağa: 1 - Sayılar 2 -
Umumiyetle 3 - Bir peygam -
her - Çırak değil 4 - Tasa - T(•n 
okunursa: Çok değil 5 - Meyil 
lı - Basit bir maden 6 - Oymak 
tan emir - Bir hayvan - Siz 7 -
Ters okunursa: Görenek 8 -- Lı 
yakat sahibi 9 - Bir renk - Ta 
rakla yapılan şey. 
Yukarıdan Aşağı: 1 - Pısırık 

2 - Bir muharririmiz - Memle
ket, vilayet 3 - Bir isim - Bn 
hitap edatı 4 - Bir renk - Ilan 
olunan şeyler, ilan işleri 5 -Ten 
okunursa: konsians, ne yaptıgını 
bilmek - Denizde bulunur 6 -
Harflerin yerleri değişirse: E· 
sami olur - Bir meyva 7 - füı 
Göl - Cet 8 - Amerilcada bir ııe· 
hir - Bir harfl değişirse: Bir no 
ta olur 9 - Cet - Bir harfi değ 
şirse: Bir nota olur. 

EVVELKi BULMACA - Sol 
dan Sağa: 1 - Kara kurum 2 -
Alamamak 3 - Lamah (hamal) 
4 - Aka - Vefat 5 - Bazzek 
(Kezzab) - lı 6 - Asa - Hes 7 -
Un - Arıza 8 - Iz - Nel 9 -
Petal. 
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ANA KUC AGI 
•• -..... Alcksandr KORD.\'dan. Çeviren: Ha • Ça ......... 

"Alcksandr Korda. meshur bir sinema rejisörüdUr. Londrn film 
sanayilnln en beJli başlı sahs lyetlcrindcndir. Bılhııssa. son za
manlarda çevirdiği .. Henry vın., ve ''RAMBRANT'ın Hııyatı,. 
tanınmıştır, Bu hikfıye, 27 sene evvel, Korda henUz yarı aç, yarı 
tok kuçük bir gazeteciyken yazdığı. ilk hikayesidir.,. 

E vimlzde, annemin yanındaydım. 
Öğleden sonraydı. Dışarıda 

kar yağıyordu, her scy sessiz ve sa
kındi. 

Annem, tatlı bakışlı, yumuşak bir 
kadmdı. Ateşin önünde oturmuş, ço
rap öniyordu. Kız kardeşim, bir şey
ler işliyor, babam bir köşede ıazete 
okuyordu. 

Ben, solgun benizli, cılız, küçük ço
cuk, kız kardesimln dizleri dibinde, 
bücür bir iskemleye oturmuş, onun 
hazin şarkısını dinliyordum. 

Dışarıda kar yağıyordu, Her şey 
beyaz, her şey hazin ve sessizdi ... 

Vakit hayli gecikmi~ti. İki sevgili 
ihtiyar, yavaş yavas uyukluyor, kız 
kardeşim sakin ve rahat bir emniyet 
içinde, komşunun genç oğlunu beJdi
Yordu. 

A radan yıllar geçıyl~U. Uzun. 
karmakarışık yıllar ... 

Benim bütün çocukluğumu doldu -
ran o oda, yine ayni odaydı. 
, Dşırıda kar yağıyordu. İçeride, 
ihtiyar annem, oturmuş çorap örü -
Yor, kız kardeşim bir şeyler dikiyor. 
babam - o sevgili babam - bir 
mektup yazıyordu; ben buyük oğlu -
na ... 

Her sev eskisi gibiydi. 
Değışen yalnız bendim, Şimdi ar -

tık, o sarı başlı, kı.içük oğlanm yerin
de, gözleri içine çökmüş, harap, bit
kin, bir başka insan duruyordu. Yarı 
ölü, yan d:rı... 

İçeri girdiğim vakit, oturma oda -
smd:ıydılar. 

şey söylemeden, hnyran hayran yü -
ziime bakıyordu. Göz.leri Yaslı .ıı:l
biydi. 

Bir ara babam: 
- Oğlum, dedi, Belediye reisine 

gitmeliyiz. Ceylfın gibi bir de kızı 

var. Sen böyle yüksek, yakışıklı kos
koca bir adam olurken o yumurcak 
da serpildi, buyüdii. Haydi, kalk, gi
delim! .. 

Biz kapıdan çıkarken. annem be
ni, kalın bir kürk paltoya sardı ve 
gözlerimin içine bnkarak: 

- Akşama, sana nl'ler pişireyim? 
Ne istersin? diye sordu. 
Artık ağlamıyor, iftiharla gözleri

"lin ici gillilyordu. 
Karla örtülil daracık yollardan ses

siz evlerin arasından gcçeı-ken, pen
cerelerden meraklı genç kız başlnrı 
uzanıp çekiliyordu. 

Burada herkes beni tanırdı! Biitiin 
görduklerimiz, durup durup arkamız
dan bakıyor ve fısıldasıyorlardr. 

- Allah nazardan saklasın! Ne bü
yümüş, ne serpilmiş, rnoşaallah .. As
lan albl delikanlı! .. 

Bel@diye reisinin e\•indeydik. Kızı 

tara!ından karşılanmıştık. O dn ay
nen kız kardeşim boyundaydı: Öyle 
sat, öyle temiz. Beni görünce kızardı 
ve çekingen, ınahçup bir sesle sordu: 

- Ne zaman geldiniz? Ne kadar 
kalacaksmız? 

Ona bir9<Jk tatlı şeyler fısıldadım 
ve uzun müddet beraber kaldık. Hat
Ui bir ara, hiç kimseye sezdırmeden 
elini bile tuttum, 

Avam 
Kamarasında 

(Baş tarafı 1 incıde) 
sonra müzakerelere girişecektir . 
Bu suretle Avam Kamarasında 
Churchill'in bir yıllık faaliyet bi-
lançosu da tetkik edilmiş olacak 
ve bu izahat tasvip edilirse - ki, 
edileceğinı zannediyoruz - bun -
dan sonra Başvekil yine ayni e -
nerji ile siyasetine ve faliy"?tine 
devam edecektir. 

Mister Churchill Avam Kama -
rasında cevap vermeyi kabul et
melde mıhver politikasına da ce
vap vermiş oluyor. Filh:ık1ka, 
mihver, Churchill'in artık ('(!kil -
miye mahkum olduğunu id.dia e
dip duruyorlar. Halbuki, zaman 
zaman meclisten itimat reyi al
mak ise bir hukumeti takviye e
der. 

Mihver İn~iltere ile dominyon
hır arasına da tefrika sokmıya ça
hsıvor. Mihverciler. müşkül va
zifelere Avustralyalıların sokul -
duğunu, halis Ingilizlerin kırdı -
rılmadığını ortaya atmıslardır. Do 
minyonlar da buna cevap olarak 
Ingiliz Imparatorluğuna olan bağ 
lılıklarını bir kere daha teyit et
mislerdir ki, bu suretle. mihveri 
sukutu hayale uğratmıslardır. 

}' e11i Zelii11danzn kararı 
Wellington, 30 (A.A.) - Yeni 

Zelanda harp kabinesi dün aldığı 
bir k:ırarla hükumetin Yunanis· 
tana Yeni Zelfında kıtaları gC.in -
dermiş olmasını tasvip etmiştir. 

Başvekil Fraser'in Yunanista -
na Yeni Zelanda kuvvetleri gön
derilmesini icabettiren hadiseler 
hakkında verdiği izahat üzerine 
alınan bu k11rardn "vaziyet tama· 
mivle takdir edilecek" bu hare
kete tevessül edildiği tasrih edil
mi:;tir. 

Londra matbuatında 
Londra, 30 (A. A.) - "Daily 

Mail.. gazetesi Yunanistan mu -
harebelerinden şu dersleri çıkar. 
maktadır: 

"l - Kfıfi derecede tav.yare ve 
zırhlı kuvvet ,göndermeden piya
deyi hhrekete geçirmek deliliktir. 

- Elin1zl öpeyim sevgili annecijlm. t:,. özlerinden uyku akan ıhtiyar 2 - Alman ordularının taar -
~bir garson, omuzlarımdnn tut- ruz kabiliyetini bundan sonra - Hos geldin, sevgili oğlum. 

Sonra, sıcak bir kahve ve taze ek
m k getirildi. Sofraya oturduk ve biz. 
nnem, babam, kız kardeşim ve ben, 
n·ve ü!live kahvemizi içtik. 

muş sarsıyordu. '\Sla istis{rnr etmemeliyiz. Alman 

YemP'kten sonra, babanım neşeyle 

r ırıurdul!u ninolar tüttürüldü ve şu
r ,,an, buradan konu~ıya başladık. 

f. nl"em v nıbaşımda oturmuı, hiçbir 

Harap ve bitkin yüzümü kaldırdım ların ciddi zayiata uğradıkları 
ve bu ~asık, dumanlı kahvede, yaşlı rloğrudur. Fakat bu zaviatı izam 
gö:ılerle etrafıma bakındım. Dışarıda E>~mek budalaca ve .co~ tehlikeli 
kar yağıyordu! Şafağın alacakaranlı- hır har0ket olur. Cıddı surette 
i!ında. zayıf ve halsiz vücudilmO. çıp- hırpafa~dı.i!ı haber verilen . "A. 
lak, feci, bir odanın, kirli yatağına ri?.lf Hıtler.. fırkası~ın .b~rkaç 
sermek üzere yola çıktım. 1 gun sonra Korent korfezıru 2e

qerek Patrası zaptedE>Cek kadar 
=--==-=======================;=;===== ln:tvvetlt olduthtnu gördü~ümü-

A frika Cephesi zü unutmamalıyız.,, lngiliz Tayyareleri 

Mannheim'e 

Hüc um Etti 
Londra. 30 CA.A.) - lngiliz ha 

11a kuvvetlerinin bu gece Mann
heım'daki hedeflere hücu m etti
ği haber alınmıştır. 

I ngütere üzerinde 
Londra, 30 (A.A.) - "Tebliğ., 

Duşman tayyareleri bu gece In
gilterenin cenubu garbisinde bir 
şehre hücum etmiş ve bazı yangın 
lar çıkarmıştır. Fazla insan Ol -
ınüş olınasından endişe edilmek
tedir. Bundan başka Ingilterenin 
cenubu garbisiyle, şimalinde, şar 
kında ve Galles mıntakasınm ce
nubunda diğer bazı yerlerde de 
bombalar atılmıştır. Buralarda ba 
zı hasarlar olmuştur. Cenubi 
Galles'de bir yerde birkaç k~i öl 
ınüş ve yaralanmıştır. 

· Batırılan vapurlar 
Londra, 30 (A.A.) - 17 Nisan

dan 23 nisana kadar devam eden 
hafta zarfında Norveçten Fran -
saya kadar uzanan sahiller açık
lannda cem'an 42 bin ton hac -
ıninde düşman vapuru batırılmış
tır. 

r~------------~ 
TAN Gnetesi 1 

ııan fiyatları 

(Baş tarafı 1 incide) 
Almanlar Britanya kuvvetleri

nin süratle _gerilerine inip ricat 
hattını kesmek ve bu kuvvetleri 
süratle denize dökmek istiyor. 
Fakat muktedir bir kumandan 
oldullu şimdiye kadarki icraatın
dan anlaşılan Wavell'in bövle bir 
akıbete kendisini düşüreceğini 
düşünmek çok J?Üçtür. 

Ancak. kum fırtınası yüzünden 
mihverciler hareketlerinde bir 
muvaffakıyet temin edememiş
tir. 

/talyan tebliğine göre 
Roma, 30 (A. A.) - "Teblig": 

Alman ve İtalyan hava teşekkül
leri Ak.denizde düşman cüzütam
larını bombardıman etmi:?lerdir. 
Alınan hava kuvvetlerine mensup 
tayyareler Maltada hava üssi.i.nü 
bombardıman etmişler ve Valette 
limanında düşman gemilerine 
mermilerini isabet ettirmislerdir. 
Bir hava muharebesi neticesinde 
iki düşman tayyaresi düşürül
müştür. Sirenaik'de Tobruk cep
hesinde İn,giliz kuvvetlerinin mu 
hasarasma devam edilmektedir. 

Sollum cephesinde, Alman - İ
talyan kuvvetleri tarafından ya
pılan taarruzlar neticesinde mah
süs zayiata uğrıyan düşman bir 
kaç noktada gerilemiştir. Alman 
ve İtalyan hava teşekkülleri Tob· 
ruk limanını ve istihkamlarını 
bombardımana devam etmişler
dir. Bataryalara ve mevzilere isa
betler kaydedilmiştir. İnıtiliz mo
törlü arabaları mitralyöz ateşi 
altına alınmıştır. "Blenheim" ti
pinde bir tayyare düşürülmüştür 
29 Nisan ~esi, düşman tayyare.. 

Daily Hcrald gazetesi. Yunan 
islerine Libya hareketlerinden 
daha az Phemmivet vermekte ve 
Avam Kamarasında vaoılacak 
mii:7.akerell'rin bircok noktaları 
nvdınlatacat!:ını ümit etmekte. 
dir. Bu ı:?azcte. mecliste su sual
lere cPvan verileceğini tahmin 
ny]pmektcdir. 

"Kurmay erkanımız neden do
layı Almanların Libya harekatı. 
na pek _gec miidahale edebilecek
leri kanaatinde ısrar etmişler -
dir? Denizlere hakim olduğumuz 
haldi" bu kadar kuvvetli ve meb. 
zul kıtaları nasıl 17ecirip ihrac e
debilmişlerdir? İhrac yapıldık -
tan sonra istihbarat servislPri. 
rniz hu kıtaların kuvvC'tini öğ -
renmek hucaısundR niçin bu ka
dar ,geç kalmıştır?,, 

İmalatta _göriilen yavaşlığın 
sebeplerini araştıran "Times,, 
gazetesi bu hususta diyar ki: 

"Bu.l{ünkü hükumet bir sene 
evvel buhranlı bir devirde ale -
lacele kurulmuştur. O vakitten
beri bir iki değişiklik yapılmışsa 
da bunlar tali derecede ehemmi
yetli olmus.tur. Bazı tayinlerde 
isabet edilememiştir. Çünkü bu 
tayinler yapılırken harbin ida. 
mesi hususunda lazım gelen va
sıflar aranmamıştır. Harp tecrü
beli Parlamento azasından ziya. 
de teşebbüs ve otorite saliibi in
sanlara ihtiyaç gösteriyor .,. 

Başlık maktu olnr< ·. 7.~0 leri, Bingaziye taarruz etmiş)er· 
1 inei sayfa 8fllllimi 500 dir. 

Times, Başvekilin ve bütün 
milletin itimadını kazanmış bir 
Nazırın istihsal işlerini tedvire 
memur edilmesini ve bu adamın 
gerek dahili işlerde, gerek ima
lat işlerinde Başvekilin yerini 
tutabilmesini ve resen kararlar 
almasını talep etmektedir. Bütün 
hükumet makinesinin iyi işleme. 
ııi ancak bu suretle kmin oluna
bilir. 

J • ,, ., !()() Şarki Afrikada muhtelif mın-
1 ., ., ., 100 takalarda kıtalarımız topcu ve 
S ., ,, ,, 76 piyade kuvvetleriyle düşmanın 
illin Miyfnsrnda •. 5f1 ' tazyikini aüçleştirmiye devam 

1 • etmektedirler. 
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Maltaua hava akını 
Malta, 30 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre düşman hava 
kuvvetleri Pazartesi ıtecesi yaptı
~ı başlıca iki hücumunu adadaki 
limanlara tevcih etmiştir. Geniş 
bir mıntaka üzerine de bombalar 
atılmıştır. Sivillere ait emlak 
mühim hasara uğramıştır. Halk 
arasında bir kaç kişi ölmi.is ve ya
ralanmıştır. Dün sabah diişman 
tayyareleri ada üzerinde iki ke
şif "uçuşu yapmışlarsa da bomba 
atmamıshırdır. 

TAN 

Japonlara Göre , 

Amerika Harbe 

Hazırlanıyor 
(Baş tarah 1 incide) 

sına kadar olan arz dairelerini 
kontrol etmekte bulunduklarını 
ve birkaç hafta evvelisine rıaza
ran Atlantikte kontrol sahasının 
hissedilır derecede şarka uzadı~ı
nı ve faaliyetin artması nisbetın· 
de de bu işe daha fazla miktarda 
gemi tahsis edilmekte bulundu -
ğunu i7.ah etmiştir. 

Yeui harp gemüeri 
Vaşington, 30 (A.A.) - Deniz 

harekatı şubesi reisi Amiral 
Stark Amerikan ticaret odasın · 
da söylediğı bir nutukta deniz 
programının tasavvur edildiği.o . -
den büyük bir süratle ilerledığı
ni ve Amerikanın emniyeti ile ka 
bili telif olacak raddeye k&dar 
menbalarını demokrasilerle pay • 
}aşacağını söylemiştir. Amiralin 
bu beyanatı bazı tahminlere yol 
açmış ve bu meyanda Ingilte • 
reye bir miktar daha harp gemi 
si verilmesi ihtimali ortaya atıl
mıştır. 

Japon gazetelerine göre 
Tokyo, 30 (A.A.) - Amerika -

nın, deniz devriyesini garp yarı 
küresini çeviren sularda daha u
zaklara götürmek karanm bugün 
en büyük iki Japon gazetesi A -
merikanm harbe girişine doblfU 
ilk merhale suretinde tefsir edi
yorlar. 

"Bu harbe . ı· . ' gırme ıyız.,, 

Nevyork, 30 (A.A.) - Nev
yorkta çıkan P. M. gazetesi baş.. 
makalesinde şunları yazıyor: 
"Eğer harbin yeJ.?ime ~ayesi to

taliterlerin gittikçe büyüyen 
kuvvetlerini imha etmek ise. bu 
harbe girmeliyiz. Biz dünyada 
dövüşmiye değer şeyler bulun -
du.i!una kaniiz. Amerikanın bu 
mefhumlar uiirunda harbe gir • 
mesi meşru bir hareket olacak
tır ... 

Bir anketin neticesi 
Nevyork. 30 (A.A.) - Ameri

kan Fortune mecmuası tarafın. 
darı maruf Amerikan iş adamla
rı ara~ında yapılan bir anket ne
ticesinde reye iştirak edenlerin 
vüzde 84.1 i Amerikanın ne pa. 
hasına olursa olsun Almanvanın 
harbi kazanmasına mani olması 
icap etti~i mütalaasında bulun -
muşlardır. Yalnız yüzde 13,8 nis
betinde rey Alman.ya galip ~el -
di_ği takdirde dünyanın artık teh 
likeden masun kalacağı ve hic 
olmazsa Amerika için fazla si
Iahlanmıya lüzum kalmaksızın 
iktısaden kabili tahammül bir 
manzara arzedf'Ceği düşüncesini 
ifade etmektedir. 

Tayyare motörü imalatı 

Hartford, 30 (A.A.) - United 
Aireraft Corporation Reisi WiL 
son şu beyanatta bulunmuştur: 

"Tayyare motöril imalatı ev -
velce hazırlanan plitnlara naza
ran yüzlerce fazlasiyle ilerlemek 
tedir. Amerika ve İngiltere he. 
sabına yaptl~n ta_yyare motör le
ri ayda 1.200 zil, pervaneler de 
iki bini bulmuştur. 1941 senesi
nin ilk üç ayına ait raporumuz. 
da 13 milyon sterlin kıvmetinde 
motör ve teferrüatı imal edildi
ği bildirilmiştir. Bu miktar 1940 
senesi zarfındaki imalatın yarı
sına tekabül etmektedir.,, 

* Vaşington, 30 (A.A.) - Roo. 
ııevelt, demokrasileri müdafaa i
cin Amerikadan satın alınabile
cek ne kadar sivil tayyare bulun. 
duğunun tesbit edilmesini em
retmiştir. 

Lindberg'in iltifaşı 
Vaşington, 30 (A.A.) - Hıır

biye Nezareti Albay Lindberg'. 
in istifasını kabul etmi~tir. 

Amerika 

Tazyik 

Almanların 
Taarruz 

Hedefleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

tazyiki gittikçe artmaktadır. Garp 
kısmında, Fransa ile cereyan e
den mi.ızakerelere süratli bir tem
po ile devam edilmektedir. Ai -
manlar Fransanın fillen harbe iş
tirakinden ziyade Cebelitarak'a 
doğru geçirilecek kıtalara göz 
yummak suretiyle Fransamn pa 
sif olarak müzaheret etmesini is
tiyorlar. ispanyada ıse kargaşa -
hk çıkarmak ve bunu bahane e
derek Asayişi tesis etmek vesıle
siy le mutat müdahalelerini yap -
mak istiyorlar. Alman radyosu 
dünkü neşriyatında, devlet emni
yetine karşı hareketlerinden do
layı 31 lngilızin Valence'da tev -
kif edildiğini bildirmiştir. 

Ingiliz resmi mahfillerindekı 
kanaata göre şayet bu tevkif U
disesi vaki ise bu yeni bir şey de
ğildir. Evvelce de bazı Ingiliz te
baası tevkif edilmişlerdi. Fransa 
ve ispanya şimdiye kadar tesli
miyet göstennemişlerse de Al -
maıilar tazyiklerini gevşetmemiş 
!erdir. Şarki Akdeniz havzasına 
gelince, bilhassa Türkiye tazyık 
edilmektedir. Almanların Ingılız· 
lerle ittifakını bozması için 'l ür -
kiyeye teklülerdc bulundukları 
zannolunmaktadar. Hitleri umu -
mi karargfilıında ziyaret ettıkten 
sonra Berline giden Von Papen'in 
Ankaraya son Alman te.kliflermi 
hamilen dönmesi muhtemeldir. 

Bu arada, Türkiye sahilleri bo
yunca Yunan adalarının iggaiirıe 
bir usul dairesinde devam edil -
mektedir ve Türkiyenin sanlınası 
tamamlanmaktadır. 

Iran'a mutat hilafında seyyah 
akanı vardır. 

Harp, tevakkuf vakfesi 
geçirmeden ıitldetlenecek mi 

Berne, 30 (A.A.) - "Ofi,, "Na
tional Zeitung,, ve "Tribune de 
Geneve,. gazetelerinin Berlin mu 
habirinin bildirdiğine göre, Al -
man başkumandanlığı Yunanis -
tan muharebesine bitmiş nazarjy
le bakmaktadır. Muhabir şunlurı 
ilave etmektedir: 

''Harbin bir tevakkuf vakfı•si 
geçirmiyeceği bilakis şiddetlene
ceği hususunda ısrar edilmekte -
dir. Zannedildiğine göre, önümüz 
deki birkaç gün içinde harp bnzı 
yerlerde her zamankinden daha 
büyük bir şiddetle patlak vere
cektir. Berlinin nazarında Akde -
nizin heyeti umumiyesi tek bir 
cephedir. Alman müstemleke kı
talarınan şimali Afrikada daima 
artan bir şiddetle hücumlar yap
ması, Alman hava kuvvetlerinin 
Sicilya ile Afrika arasında akın -
!arını şiddetlendirmesi, hedefi Ak 
denizin fethi olan harekatın birer 
kısmıdır. Bütün Alman hazırlık
ları, kısmi zaferlerle iktifa edil -
miyeccğini ve Berlinin dediği gi
bi nihai muharebe için "tam bır 
iş,, görülmek istenildiğini açıkça 
göstermektedir. Yeni harp sahne
lerinin lngiliz adaları kadar e -
hemmiyetli telakki edileceği söy
lenmektedir . 

"Die Tat,, gazetesinin Roma 
muhabirinin bildirdiğine göre, Ro 
mada da mihver devletlerinin as 
keri harekat yapması beklf'.nmck 
tedir. Bütün nazarlar her şeyden 
evvel Süveyş ve Cebelitımk'a 
çevrilmiştir. Italyan gazeteleri 
Türkiye, Mısır, ispanya ve Pvr -
tekiz gibi doğrudan doğruya a
lakadar memleketlerin durumu 
ile gittikçe daha fazla meşgul o-
luyorlar. . . .. . 

Ayni muhabınn tebaruz ett1r -
diğine göre Libya harekata es -
nasında yapılan tecrübelerde 
Berlin ve Roma, kıtaların ve es
liharun denizden müessir bir su
rette nakledilebildiğini gördük -
lerinden "Küçük Asyada,, hnre
kata tevessül edildiği takdirde 
bunun sessizce ve Türk toprak -
larına dokunmadan yapılabilece
ği söylenmektedir. 

/tıgiliz gazetelerinde 

tNGI L TERENiN 

Yunanistana 

Yardımı Meselesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

teskin etmek ıstedi. Nihayet iki 
gün evvel de Ingiliz Başvekili 
radyo ile bir nutuk vererek In -
gilterede husule gelen hoşnut -
suzluğu izaleye gayret etti. Fa
kat ne Avustralya Başvekilinin 
beyanatı Avustralyalıları tatmıne 
kafi geldi, ne Lord Halıfax'ın, 
"Almanya Balkanlardan iktısa -
den istifade ediyordu. Burada 
harp istemezdi. Fakat onu orada 
biz harbe mecbur ettik. Ve vakit 
kazandık,, tarzındaki garip sözleri 
Amerikalıları kandırdı, ne de In
giliz Başvekilinin imalı, günahı 
başkalanna yüklemek istıyen ıza 
hata lngiliz ve dünya efkarı 1umu
miyesinı tatmine kafi geldi. Bıla
kis her taraftan itıraz ve "ikayet 
sesleri daha ziyade yükseldi. 

Bunun üzerine bu meselentn 
gelecek hafta içinde Avam Kama
rasında açık bir münakaşaya ar
zedilmesı kararlaştı. Bu münase
betle Hariciye Nazırı Mister E
den Yakın ve Orta Şark seyabatı 
hakkında izahat verecek, birçok 
mebuslar söz alacak ve Başvekil 
de vaziyetin iç yüzünü anlatacak· 
tır. 

Harpte galibiyet kadar mağlü
biyet ihtimallerini de hesaba 
katmak lazımdır. Mağlup olma
sını bilmiyen millet galip gelme -
sini de becocernez. Yalnız bu mağ
lCıbiyetler en basit kimselerin bi
le göreceği kadar basit sebeplere 
;.stinat ederse, o vakit bu mağlU
biyetin mesullerini bulup mey -
dana çıkarmak 'zaruridir. Bu de
faki Yunan mağlıibiyetinde va
ziyet Mister Churchill hükume -
tini müşkül vaziyete düşürecek 
kadar nazik ve mühimdir. Çünkiı 
bu hezimet Ingilterenin hem do
minyonlariyle arasını açabilecek, 
hem de müttefiklerinin :kendisme 
karşı bes~lği itimadı sarsacak 
mahiyettedir. 

Onun için gelecek haf ta Avam 
Kamarasında cereyan edecek mii
zakerelerin büyük ehemmiyeti 
vardır. Bu husustaki düşüncek·ri
mizi de bu müzakerelerin sonuna 
bırakmak daha muvafık olur !ık
rindeyiz. 

Bir lspanyol Heyeti 

Berlinde 
Berlin, 30 (A. A.) - ''Stefani": 

Alman iş cephesi ~şekkülleri şe
fi Dr. Ley tarafından vuku bu
lan davet üzerine Salvador Me
riano'nun riyasetinde İspanyol 
Falanjlanndan mürekkep hususi 
bir heyet Berline ~elmiştir. 

Ar jant in Hariciye Nazın 
Madrit, 30 (A. A.) - Arjan

tin hariciye nazırı Ruiz Guinazu 
dün akşam Madritten Lizbona ha 
reket etmiştir. Oradan Arjantine 
~idecektir. 

manda başka Alman kuvvetleri Ce
belitarık üzerine yürüyeceklerdir. 
Binaenaleyh cok ı;etin muharebelere 
intizar etmelidir. Bu muharebelerde 
İngilizler için İngilız donanması mü
him bir rol oynıyacaktır. Almanlar 
tarafından ise Alman hava kuvvet
leri kendilerini mutaUarı veçhile bü
yük tehlikelere maruz bırakarak kati 
limil vazifesini görmiye uğra§acak -
lardır. Maamafıh İngiliz kuvvetleri 
karada adetçe Ustun olmadıkların -
dan Azami ıhUyatla hareket edecek
lerdir. 

"Tlmes.. diyor ki: 
"Düşman, bir adadan öbürüne at

lamak suretiyle, planının icrası için 
lüzdmu olan Çanakkale boğazına ynk 
laşmıya yanyncak noktaları kontrolü 
3ltma almnk üzere icap eden bütün 
ıdaları işgal etmiye, Türkiyeyi taz
yik etmek ve hatUi bu memlekete hü
cum edebilmek için sevkulceyş ba
kımından ehemmiyetli olan mevkile
ri zapt ve Onlkiada ile irtibat tesis 

.. . A ) "La S Londra, 30 (A.A.) - "Afi,, : Bu etmiye ve belki de Suriye yolunu fş-
Z~rıch, 30. (~. : - ~- sabahki gazeteler, İngiliz kıtalarınm onl ederek Türkiyeyi sımnıya gayret 

ı~se ~~zetesının Vıchy ~uhab~- tahliyelerine dair tafsilat vermiye i- edecektir. Bu hareket hava kuvvetle
rıne gore,, M~reşal Petaın. Amı- ı zin alarak Yunanistan muharebesi rinln deniz kuvvetlerine bu deniz 
ral Darlan ~n ış~al altındakı Fra~ hakkında hükum yilrütmiye fnUzaren kuvvetlerinin bazı üstünlükleri bulu
~'lya :ya?tı~ı zıyaret hakkındakı sevkulceyş vaziyetini, bilhassa Akde- rıan sularda meydan okuması demek
ızahatmı dın1ed~t~!' ısan~a. Am~- niz meselesini hararetle bahis mev- r 
r1kanm Vichy buyuk elçısı Amı- zuu ediyorlar. ırN~ws Chronlcle gazetesinde Vemon 
ral Leahy ile uzur.. bir mülakatta Balkanlarda inkAr edilemez bir ~artlett ve Daily Mail gazetesindı> 
bulunmuştur. muvaffakıyet kazanan HıUerin vakit vuzbnşı Liddel Hart. ayni planı izah 

Bu muhabirin zannettiğine gö- geçlrmeden taan-uzuna devam edece- ile Almanların Cebelitnrığa karşı bir 
re, Amiral Leahy eıter Fransa /\- ğine hiç kimse şiıphe etmemektedir. 11km yapmaları tehlikesi nzerinde ıq
merikadan yeni iaşe maddelE}ri Hiiler pllinınm ne olduiu slmdlden .-ar ediyorlnr. Yil7.başı Liddel Hart di-

t almak istiyorsa, bitaraf vaziyeti- belli olmaktadır: vor ki: 
ni muhafaza ve Almanlarla mü- Bu plAn Süveys ve Irak ;petrolleri- "Cebelitarık, İspanyol sahillerindel" 
Zakerelerin tazammun etti_IYi İn- nf kontrol etmek üzere Mısırı bir kıs- ve havadan mütemadiyen bombardı-
e:iliz düşmanlığından tevek ki ey- kaç arasına sıkışlırmnk ve Elcezircyl "nan cdildiiii tııkdirde. hakiki kıy -
]emesi lüzumunda ısrar etmiştir ve belki de Tancayı işgal ederek Ak- metini teşkil eden. ~emi uitrak üssiı 

Amerikan Şirketleri Sigorta 
Ücretlerini Arttırdı 

Nevyork, 30 (A. A.) - "Stefa
ni": Amerikan si~orta k umpan
yaları büyük okyanusa ve bilhas. 
sa Binnanyaya ~idecek esvanrıı 
siı?orta iicretini arttrrmısludır. 

Kumpanvalar Yunanistan, S u
riye, Türkiye ve :Filistin liman
larına giderek eşyayı sigorta et
memektedir. 

denizin öbür ucunda bulunan Cebe- ..,lmnktan çıkmak tehlikesine maru1 
lltarağı istifade edilemez bir hale koy- .. alacaktır. Buna 'karşı en müessir 
maktır. ~:ıre. Afrika !ahilind,. derhal dii<''" 

Asker! mütehassısların çoğunun "ir üs işıral etmektir Bövle bir ha-
!ikrine göre Hltler, Türkiyeyi c:evi- Meket şüphesiz J{{lçtar ve donanma !IP 
rerek esasen birço~u elinde bulunan beraber bir kara kuvvetinin de iş -
Ege adalarından ve Oniki dadan Kıb- "irllli yapmasını icap etllrecektlr ... 
rıs yoliyle Surlyl'ye atlnmıya gayret 1Jmıım!vrt itibarivle vilzbası Liddel 
edecektir. ':t<ırt , fnırllter<'nin kU\ \•etil bir ordıı 

General Rommel'ln emrinde bulu- verini' büyük bir ordu mevdrıııa 1?<'
nan kuv\etler Mısıra knr.ı ynptık- tirmek istemls olm:ısınn leessüf e'
lan harek5tı tesri ederken nyni za - mekt<'dir. 
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lng iliz O rdusu 

lstiJaya Karıı Büyük 

Manevralar Yaptı 
Londra, 30 (A. A.) - Reutel 

ajansının askeri muharriri yazı• 
yor: Dunkerque'denberi ingıliı 
ordusu muazzam bir hızla inkışal 
etmiştir. Doğu İngilteresinde nı. 
hayet bulan manevralar terakki· 
lerin ne kadar sürat ve muvaffa. 
kıyeUe elde edilmiş oldu~·Jilı 
-'!Östermektedir. Doğu kumandan. 
lıj!ına mensup 75 binden fazla er 
mevzuu tanklarla ihraç edildigl 
farzedilen mühim bir Alman kuv. 
vetinin süratle tahsit edilen in. 
E?Hiz kuvvetleri tarafından evvel: 
seri bir surette durdunılması 
sonra da denize dökülınesi olar. 
bu talimlere iştirak etmiştir. Mu· 
hafız kıtaları mühim bir rol oy. 
namıştlr. 

Manevraların en mühim cihet 
ıhtiyat tutulmuş olan büyük bn 
İngiliz zırhlı kıtasının kullanıl· 
ması olmuştur. Bu kıta _geçid 
zapta calışan "düsman" tankları· 
nın üzerine atılınıştır. 

Askeri Vaziyet 
temınd"r. A l m a n ta7yarelcr 
bu nakliyatı guçlc. tırmek ıçır 
mütemadi bir faalıyet halındedir. Bu
Lun sahıller Alman tayyareler nın 
kontrolu \ e bombardımanı altmd -
dır. Bu mutemadı ate,s ıçınde bınler
cc İngıliz askermi ve yaralısını kur~ 
tarmak icln Akdeniz donunmnsmm 
milhım bır kısmı bu sulardan a;>Tı
lamaz. Akdcnız donanma ının ıkıncl 
işi de, Trnblusta başlıyan Alman ta
arruzuna karşı Mı..ır sahıllerinı h m.ı
ye, ve oradaki İngilız kuvvetlcı m ın 
hareklıtma milznherct 'l.C Tobrtıkt~ 
muhasara edilen kuvveUcre yardım
dır. lngılız donanması bu IJlnı b r:ı
kıp Yunan adalarında bekçilik ede
mez. Almanlar, lngillz donanmasının 
bu me.guliyetlnden istifade edere}( 
sahayı boş bulmu lnr ve bu sayedcı 
b:.rkaç Yunan ad sını l,gale mu\ nf
fnk olmu~lardır. 

* * Almanya ve İtaly.:ınm Şimali Afri-
kaya mutcınndiyerı yeni kuv\el, mal
zeme vesaire gon:ierdlklerJ haber ve
rıliyor. İngıliz donanması bu nakliya
ta niçin ~tini Olmuyor Neden Alman 
ve İtalyanlarm mütemadiyen kuv -
vetlenmclerine mü aade ediyor? 

Almanlar ve İtalyanlar Şimali Af
rikaya Sıcılya adalarından kuvvet 'e 
malzeme naklediyorlar. Sicı.lya ad.ı
slyle Afrika sahilleri arasındaki me
safe 70 mildir. Alman .ve İt.alyan ge
mıleri bu yoldan geceleyin geçiyor 
ve düşmana görıinmilyorlar. İngili;ı 
donanmasırun bu sevkiyata mflni o
labılmesi içın, istifade edebileceği 1kf 
Us \•ardır: Cebelitank ve t.kenderi
ye. Bu iki üssün de Sicilya7a uznk
lı.,ı 2500 - 3000 mildır. Donanma -
nın bu mesafeyi katedip gitmesi 
günler ister. Fazla olarak Sıcil -
yadaki Alman hava üslerinden knl
kan Alman tayyareleri bu denızlcrj 
miltcmadiyen kontrolleri altında bu
lundurmaktadırlar. Buraya donanm:ı 
göndermek Alman hava kuvvetlerlna 
av gondermetıııten farklı değildir. O
nun için İngıliz donanmasının bu sev~ 
klyata mAni olmasına imklın yoktur. 
Yalnız İngiliz tayyareleri ihraç iske
lc.lerlni arada sırada bombardım n 
etmekte ve bu suretle naklıyatı boz
mıya çalışmaktadır. 

* * Bir başmuharrlrin sorduğu üçüncü 
sual de şudur: 

Brest limanında iki Alman zn-hlısı 
v,ar. İngiliz tnyyareleri on beş giln -
dur bu ıeınilere hücum ediyorlar. 
Fakat şimdiye kadar, hattd bu gemi
leri yerinden oynatmıya bile mukte
di:- olduklarına dair bir haber çak -
madı. Neden İngiliz hava kuweUerl 
bu gemileri bntıramıyorlar? 

Bu suale tayyare ile gemilerin 
hıırpte1d karşılıklı vaziyetlerini bıl -
mlyenler cevap veremezler. Bu hıırp, 
tayyarelerin deniz harp gemilerine 
büyük zararlar verebileceğini isbat 
etmiştir. Fakat bu tesir ancak pike 
uçuş yapan tayyarelerle ve gündüz 
hücum edildiği zaman yapılabiliyor. 
Yuksekten atılan bir bombanın deniz
de bir nokta gibi küçuk bir hcdcl 
teşkil eden bir gemiye isabet etmesi 
bir tesadUf eseridir. Saniyen bom -
balar buyuk zırhlılara isabet et e 
blle, muhim rahneler açamıyor. Bu
yuk harp gemilerine karşı ancak ha
va torpılleri ile hücum edildiği uı

mıın müsbet netice alınabiliyor. in
cilizler Taranto limanında İtalyan do
nanmasına bu torpiller sayesinde bü
yük zararlar vermislerdir. 

İngiliz tayyareleri Brcst limanın:ı 
ancak geceleri gldebillyorlar. Aş ğı 
inemedikleri için de bombalnrmı yük
sekten atıyorlar. Torpille, limanda 
bulunan bir gemiye hücum guçtilr 
Çiınkü torpil atabilmek için geminin 
açıkta bulunması lfızım /;r, Brest lı
mnnma iltica eden ve etrafı de tro
yerlerle çevrilmiş bulunan Alm n 
gemilerine hava torpilleri atmak da 
mümkün değildir. Onun için İngil 1 
hava kuvveUerı mütemadi bombar -
dırnanlarma rağmen Brest'teki Alman 
harp gemilerine mühim zararlar ika 
edememişlerdir. 

Bitlerin Bir Nutku 
Berlin. 30 (A. A.) - "Stefani" 

')rdu başkumandanı Hitler. kRra 
~eniz ve hava ordusiyle hücunı 
ntalarına zabit olarak ı?idecek 
namzetleri nasıplanndan bir gün 
evvel yeniden Sports Palast'ta 
•oplamıştır. 

Hitler. mühevyiç bir hit.ıbe i
t at ederek gencleri !rnsvonnl sos
yalist ordularında beklı\ en vazi
feleri hatırl:ıtm;ştır. 
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Temiz Hava ... iyi Bakım • .: 

TAN 

1 
Kendime beyhude ye- ı 
re eziyet edigoraunuz. 

NEVROZIN 
Varken Iztırap 

Ç kilir. ., 
e mı. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP ve ilfümekten 

J • 5. 1941 

KÖYLU ve ÇiFTÇiLERiN NAZARI DiKKATiNE 

Çocuğu Gürbüzleştinneğe Kili iki Mühim Unsurdur. mütevellit bütün ağn, 
Henuz elelctri1c ceryanı mevcut olmiyan küçük kasaba ve 

köylerin halkı ve bilhassa çiftqilenn. Ankara radyosu y~nf 

Ziraat arvisi Desrl)'abndan istıf•de etmeleri İCİI\. Memleketimizin Saf Havası, Feyizli Topraklan, İş Verimi Türk aızı, aancılarla nezle 
Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır. ve romatizmaya karıı 

~--Daima ÇAPAMARKA ~~,!~~%~ ı 
İcabında Günde 3 j 

------------------------•' Kaşe Alınabilir. , _____ , 
COCUGUNUZA YERECEGINIZ 

EN GUZEL HEDiYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~ kıymetli bir hedİ)'e vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Cünldi: Çocuk Ar .. •ildopedisi A Çünkü: Çocuk An.c;ikloı:;.E>disl 
çocutun mektepte bünü dünya çocukla. 
mektep dışında, hatti nna yılbap ve bay· 
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç oUutu en kıy- en cok verilen eaerd.ir. 
metli eserdir. 

:nnktı: Rtt ~ kırılıp kay
bolabWır veyahut u. 
nutulablllr. Fakat Çe>
cuk Amildopedllıi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bil. 
tün hayatınca iz bın. 
kaCak bir eserdir. • 

ÇQ.nkü: ~OC'lk A.ts'klopedist 
çocUjUDUza faydah ve 
blllili bir arkadq va
zifesini göl"Or.Ona J)of 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

, .. AN Nesı·iv<_ıt ı::.vi 
" -

Çocuk Anaildopetllal iki 
cllttir. M~mmel feltillh 
teclit edUmif olarak lld cil
di birden (1) Uratlır. lsfanbui 

Adres: lıtcn.lcla TAN McrtbaaSI Takbe oe muallimlere 
lenzilMlı (6) Ural/O JJerUir. 
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ı 
"'T. lı Bankası 

lisii Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
j Ketideln 4 $abat 2 lla719. ı ,.,.._ 

1 
o.. S lkıncıtetrlD tarilılerillde ya
pılır 

; 1941 ikramiyeleri 
1 1 adet 2000 Liralık .:: 2000.-Llre 
: S • 1000 • cSOOO.- • 
1 ı • 750 • cısoo- • 

1 
4 • 500 • clOOO.- • 
ı • ıso • •2008. • 

3S • 100 • r.SSOO.- • 

1 llO • so • c:4000.- • 1 
lOO • 20 • =6000- • 

ı ..... .._..__. .................... -
i L A N 

Bahar Bayramı münasebetiyle. 
Osmanlı Bankasının Galata mer. 
kezi ile Yenıcami ve Beve>Alu su
belerı 1 Mayıs 1941 Perşembe 
aunu kapalı bulunacaktır. 

labip •• Netrint m8dtlr8 Smla 
UZMAN.Gu•~ .. Netrint 

T. J-. 1. T •tbusa 

.. ' ... ... .. . 
IDAIUlll lldl IS IAlllCASlllDA 
iKAAMIYELf HESAP- ACAR 

ı- Sıhhat Memuru Aranıyor 
Türk Hava Kurumu bavacdık dairesi için aptıdaki prtlan haiz ol

mak Ozere 7' Ura ilcretle bir ıdlhat memuru almacaktır, Taliplerden 
laaıntıuJda buhman1arm Türk Hava Kurumunda havacılık mOmeuiWll
ne '98 diler mahallerde bulunanların da Ankarada havacılık daireal ıe
nel dlrekt6rlü1Qne müracaatları ilAn olunur, 

1 - Sıhh17e mektebi mezunu olmak, 
2 - YBll fO ~D ;rukan bulunmamak ve faal hizmete elverftli oldu

luna dair tab!p ra~ bulunmak. 
3 - Şimdiye kadar çalqmq olduju yerlerden verilmll iyi hal kllıt· 

larmın bulunmaaı. 
f - Kabul edilecek olan sıhhat memuru fnlSnQ kampmda llUhdam 

edllecekUr. (3313) 

ilanen Tebliğ 
lstanbul 891lncl icra Memurluğuttdan: 

KadıkO)r Osmıuaala mahallesi Kufdlll sokak 9, 11, 1117 No. da otur
makta iken balen adresi bıllnnamıyan Fatma Zehra v~ HüanQ Melek vl· 
rJai Ane Sldı.ka '1•: 

1 - Mu,rialerinlz tarafmdan nlm paralar ldanabıdea ~ alman 
(270) Urıya mukabil ipotek l!Mterilen BakırköyQnde Kartaltepe kabril· 
tan ve ÇuJnarbostan M>kalmda 19 mükerrer 11 mOkerrer No. 1u iki ana
,. .. 12.10 MO da Qç 79Dinll ehliwltuf taratmdaıı U7 lira kı;Jlllet takdir 
ecUbnlttlr. 

2 - Bu hususta dairemizin 941/108 No. lu dosyasında mevcut vaz'ı
:red ve talcdlri kıymet zaptmı okumanız ve bir ltırazınız vana bu llAnın 
Dell'i tarihinden itibaren bir ay zarfında bildırmeniz lüzumu icra hl
kimUİinbı 15.4.941 tarinli kararma tevfikan 103 muhtırası tebllll ma-
kamına kaim olmak üzere tarafınıza Ulnen ıeblil olunur. • (31'19) 

,... Bayanlar! 41m•lııı 
Nişantatındaki BEBNABD 

Perilkar Salonu Mildüril 

140 TIP BATARYALI RADYO 

BAY BERNARD 
Dalma sayın ve sadık milfterl
lerinl memnun etmek emeliyle 
15 Maymta açacatı BÜVÜKA· 
DA fUBE81NDEN başka 8UA• 
DIVE'de Şaşkın Bakkalda 358/1 
de de blr f\lbe açacatını müJde
leT. Tel: Nlpntaş 80202, Büyü
kada 58.22, Suadlye 52.287, 

tavsiye etmekle bahtiyarız. Bu r•dyo her üç dalga uhasmda 
gayet i1i randıman vermekle beraber at cervan urfiyatb. 
atlam ve mükemmel bir radvodur. 

r IJPTll llTll TUi ; ISTANllUL: 8UL TAN HAMAM, HAMDI •· GHEÇIDI No. 4- • .. 

~-----' , .. 
Doktor Hafız Cemal 1 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan baska her ı:Un ıaat 
(2 - 8J ya kadar f ıdanbul 

DivanYolu No. 104. 
T~1· '!~tR 

,_ FLORYA PLAJLARI 
BUGÜN AÇILIYOR 

Yeni ve Lilka Plijlarlyle Gulnosunun açıldıiım sayın 
hallmnıu mfljtleleris. 

FLOBYA PLAJLABI MOD'CBiYETI 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 

Şubesi Müdürlüğünden: 
Beşlktaeta çöp iskelesi civarındaki Afyon depomuz için depoda mev

cut nümuneai ılbı tahta raf ,.apt1rılacajından talip olanların nilmunesini 
de,poda ıörmeleri ve açık pazarlıtı yapılmak üzere 3.5.941 cumartesi 
ıünil saat onda Liman hanmdakl Ofisimize milracaathırı, (W7) ................ ..--..-. ........ ~ 
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Karaluı Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000. 000 Türk Llruı 
Şube ve Ajans adedi : Z85 

Zirai ve ticari her nevi banka maamelelerl 

Para Biriktirenlere 28,880 Lira 

iKRAMiYE YERiYOR 
Zlraet •ankaanda kunıbaNh va lhbal'llZ t .. l't'Uf .... ,ıannda an u t50 
tlraa bu&unanlara "nada 4 defa t•kllacek kur'a ita ..... dakl ptana gl• 

re tkramllf• datıtllaoaıctır. • • 
4 Adet 1.00U Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 1.00'\ • 
4 • 2SO • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • l.000 • 
120 • 40 • 4.IOO • 
160 • ıo • l.JOO • 

DiKKAT: RasaıılarmdaJd paralar tdr ... tclnde IO lndan ..... dOtmt· 
~enlere Ouaml7e çılı:ıstı takdirde " IO fazlul71e ftrilacektlr. ltur'alu 
Hilede t defa. 11 ı;,.ıaı. 11 BlrtnctUnun. 11 ilan " 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

~·· 

KÜTAHYA AZIM ÇiNi FAIRIKASI 
Vazo, saksı, duvar tabaiı; Ev ve a"rtıman _i~ _ve dı, 

tezyinatına mahsus pano, ulama, banyo plaklan, 
izolatör, ve muhtelif çini tipleri ... 

TOPTAN • PERAICENDE 
Beyoğlu - istiklal Caddesi Asmalı Mesçit 

Müeyyed Sokağı No: 4/1 
Kütahya Azim elni fabrikası satış yeri 

Harp Okuluna Havacı SubaJI Yetiıtlrllmek 

Uzer e Sivil Liseden Mezun Olonlann 

KaJlt ve Kabul Şartlan 

ı - Lise otıwıluk imtihanını vermlt bulunmak. 
2 - Aldddan mezuni7et dlplomalanrıdakl kanaat notu 171 """ eok 

171 bulunmak. 
3 - Oı,wııuk diploma tarllılnden bir ıeneden fazla mQddet 19'lJDe-

m.ı, bulunmak, 
f - Sallık dun.unu pllotluk bhmeUne milla!t olma• 
6 - Yqları en yukarı 21 olmak. 

NOT ı 
Blllhare bava muayene JıeyeU tarafmdan ,..pJacak mua,..a. 

nlhk durumlan pilotluk ımıfına mQsalt ıörOlmb-enler llterlene Harp 
Okulunun diler ımlflarma verilmek libl hlçblr mecburiyete tlbl tutul
mazlar. Tam aerbemttirler. K.eııdilertniıı arzulanna ın muameleıe Ubi 
tutulurlar • 

OkuJ tedrlaa;.ı 1& Ma711 Ml de baıbyacalmdan talip olanJann. bu• 
lunduklan ukerWr p•belerlne müracaat edecelı:lerdtr. Aakerlilr IUbelerl. 
~apuracaklan lluhl muayenede müabet netice aJaıılar evraldan U. harp 
okuluna aevkedlleceklerdlr. (2122) 

#• M A 8 V t N lıviere Pnshr:yon saatleri .Altın • lleta1 ~ 
L U X O B Raclyoları Z E T Havaıui eealdan • A E G 1 
o s MA N .... i AKAR~. ŞkL 

TAKSiTLE SATIŞ Galata Bankalar-Beyazıt-Kadıköy , 
lle·viet 9emiryoiları ve Limanları işletme iaaresi :!ar:ı2rı 

Alatrda mikıar, muhammen bedel. ıemlııaı miktarı ile iatllıA1 ma
halli IÖlterilmie olan 1 kalem balast kapalı zarf usuli7le utm aJıMCak· 
tir. Münakasa 10 Mayıs 941 cumartesi ıünü saat 11 de Sirkecide 1 lllet
me binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır, 

İıtı!klilerin teminat ve kanuni veslkalarmı lhtivA edecek bpah 
zarflaruu aynJ ıün saat 10 na kadar komilJ'ona vermeleri IAzmıdır. 

Sartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (1121) 

Ooak Kim. al Mlktan Mu"amman badall Teminat 

188 - 180 10,000 M3 21.000 Ura 1S711 Ura 

T. H. K. 
Hava Geclkl Namzetlerine 

15 - 18 yaımda olup ta muayenede kuaıınut olan hava pd1kl 
narmeilerinin derbal havacdık mümeyilUline müracaatlan. 

(lllt) 


