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Zavallı 

Yugoslavya ! 
Şımdiye kadar hiçbir devletin bi
taraf kalmak siyasetine iltica ede
rek 1ııLik1'Unı kurtannıya muvaf
fax oıdu;unu ıörmedik. Nitekim, 
Yuıoaıav ncali de bu yüzden mü
daiaa tedbirlerlnı almakta ıecik
mişler ve aıemlekeU dilşmana kar
ii adeta müdafaasız bir tıalde bı
ralunJf.lardır. Yuıoslav ordusu &ibi 
ıarihte ukerlit:nı ve kahramanh
tını labat e\miş bir milyonluk bir 
kuvvetl.n on ıünde inhizama ul
ramuı başka türlü izah edilemez. 

M. Zekeri11a SEBTBL 

Geçen sene Şubatta Belgrat
ıa idik. Balkan Antantının 

IOn .konsey içtımaında hazır bu
lunmak üzere BelJ{l'ada, bütün 
Bal.kan memleketlerinden bir ÇQk 
ırazeteci ve diplomat .relmişti. 
Görüştülümilz Yuıoslav diplo

lnat ve .razetecilerl Balkan An. 
tanımdan bile bahse cesuet ede
llliyorlardı. Siz hususi konuşma
lulmızda, Balkanlan tehdit eden 
t.elı.Uke kaJ'fllmda onlara Balkan 
lllilletlerinin birleşmesi lüzumlın 
dan ve bu toplantının böyle bir 
birlik tesisi için son fırsat oldu
hndan bahaettikçe onlar ya bi
laranı~n faziletlerinden bahsedL 
Yor veyahut bahsi delistiriyor
lardı. O vakit BeJ.,ıratta esen ha
•a. Almanya ve İtalyaya karşı 
bitaraf •örünmek, Balkan Antan
tına fazla ballılık ,JCÖltermemek. 
hattA Almanya ve ltalyayı mem
nun etmek. mümkünse bunu e
au.meme.kti. 

Bu hava dolayııiyledir ki. Bel
e&tta Balkan Antantı içtima
lan milabet bir netice vermedi. 
l>eıınebillr ki. Balkan Antantının 
kuvvet ve ehemmiyetini kaybet
ıııesi o tarihte bqlar, 

* 

Menemende 
inlf ılBo şehidi 
Kubilay icin 

ihtilal Yaoıldı 
Merasime On Bine Yakın Halk lıtirak Etti 

İzmir, 20 (TAN Muhabirinden)-Bu~n Menemende tnlullp 
sehidi Kubilay için büyük bir ihtifal ya'Pllmıetır. İhtifale, İzmir 
ve Manisadan hususi trenlerle, civar kaza ve köylerden otobüs ve 
arabalarla Jlelen on bine yakın halk iştirak etmietir. Muhtelif te
sekküller namına ~etirilmis olan yüzlerce çelenk lnkıllo Sehldi 
Kubilay ve arkadaslan namma Ayyıldız tepedeki Abldeve kon
duktan sonr11 saat 14.30 da aııkerf muzikanın çaldıtı İstiklal mar. 

--, sivle törene baslanmıştır. 
-- İzmir ve Manisa valileri. bir 

cok mebuslar, İzmir ve Manisa 
oarti ve belediye reisleri. izciler 
ve kalabalık halk merulme lşti
•ıık etmistir. 
İzmir Parti idare hevett aza

ıınndan avukat Ekrem Boran. İz
mir Parti teski!Atı adma bir nu
tuk sövliverek, lnkillp lcin sehit 
"iQen Kubilly, Hasan ve Sevkivi 
tebcil etmft ve inldllo utrunda 
,,ldulu "1bi yurt müdafaasında 
da Türk milletinin her fedakirb. 
fi vaı>acahnı tövlemlstir. 

Ölretmenl.-r adına Demir To
ouz. Maniaa Parti te.1dlltı adına 
Halkevi reisi Azmi önakm. Me-

l nemP.ntner adına Kıv1"v okulu 
basötretmenl Kemal Önder nu
tuklar sövlemfıderdir. Bütf1" bu 
nutuklar honarlörle ne~flmts-
tir. Av"ca MenentNı belediyettln. 
de ve Kubl1Ay okulundıt nutuklar 

Akdenl:ır filosu Bqlnunandam okunmuı. temstller verilmt.tir. 
AMİllAL CUNNINGRAM 

"ATLANTIK Almanlara Göre 

11 1 1 

1 Küme MilU Maçlarında 

Alman taarrua:lanna Britann kuvvetleri ile beraber tlddetle k8"1 koyan Yunan ukerlerl. yarahlan eeplıe serisine nakletllyorlar 

• d" Yunanistan'da 1aJ1J1are Libya Cephesi Yunanıstan a 
Askeri Kabine Çetin Bir Nullabili Tobruk, Son 
Hükumet, Bizzat 

Kralın Riyasetinde 

T eıekkül Etti 

LE llHll 

Neticeler 
t : 

' 

Mücadele Hücumları Japonya,Almanyaya 
Oluyor Bir Miktar Harp Püskürttü 

Mitler, Alman 
Umumi 

Karargahın~a · 

Alman Devlet R•isi, 
52 inci Y ddönümünij 

Burada T esit Effi 
Berlln, 20 (A.A.) - "D.N.B.., 

ıdansına fevblAde bir tebQle 
Jdldirildiline ıöre. Bitler U ta.. 
ıet yıldönümilnü Balkan harp 
,ahnesine civar bir yerde .bala· 
l'an Alman umumi karardbmda 
•eıit edecektir. Bitler vıldönO. • 
Milnün arifHlni halen umumi ka
•u«'h vazifesini .rörme.kte olan 
louausl bir lokantalı va~nda, 
kurmayını teskil eden zevat'llt 
v~trmi8tir. Tam rece yanıt Al. 
ıMan oT'dulan bafkumandanı Ma
~ .. ı Keltel ima bir nutuk söyli
, .. ,..lt demlattr ld: 
"~ sene bOyfik muvaffa

t1yet1er 1e11est olmustur. Son ıs 
tün teinde Alman ordulan. yilk
IP.k kumandanlarının dotnxfan 
_,oız,ıya emri altında olarak, ln
ailtere hesabına calışan yeni bir 

<Sollu: Sa ı: sa ı > 

Gemiıi Verec~ - .,._. 
Çölcfe 

ltalyan 
l~anvE 

Tahıidatı 

Ana 
GÜN LER GECERKEN 

Bağrına Dayanan 
Yazan: Refik Hdlid 

Baı 

Dflnya nzbeti le••• ılnlrlenenleıe ve t.u ıinirlemae • 
layıaiyle llJUyamıyaıılara, t.ir yene darap otanauyaa· 

lara, ya derba ıflkti, ,.Uat faRl••n pwselik nıetbule pJ'll ta
"11 deliti)dl1ı)fft aJrayanJ.,.a, ltatlanm dia18Dlf!k. blhlerlal 
dinlentllnnek Weyenlere. h8lha htltfln auı.t •oetlanma tanlJe 
ederim: Anatlolaya cidlnla:! ~ola, intan lsednde '8 mOlllm 
te.1r1 yapu: Baha nikhlnlik verir " ytbele emnl,.et sokar. 

Bftt. Anadolaya cltmell. Fakat Wbnellm ki Uldkl Au. 
..... demlryola hattıma etnlnidakl uni 4id1Wll'. All1 slse1 
" ..,..... Anadolu De kaqaJa..,...n lda mahallak ita aew;Htea 
a)'fthn•nıs, tala sola dalmann, leerllere tlnneals lea19 Mtır. 
De..ıryohmun -Blleeik tepeleri 8'1lthktaa IODN- .nı•ı11 •am
.... ltomhot, ~rak " mm na. Aniliola hakklela ........,.le 
J8nht. ten hir fikir ttrlr. Denllftlllr ki o hat. t1D'htlere. yau•· 
-alna, dtl'1ftH, eeneM hınıadn ft411•B ~ lmb~ Mr rah ta. 
rafından hiJha .. eulbeslz yerlenlea aeelrfl•f"- ita suretle oa· 
yardan hakiki feyzi "ıtbelllll biten trldenmistlr. Ra11takl 
dftlllryolu dquada. d8ayanm en .eçme ,erlerini ı.n. aratmtya
<'ak. harilnıl&de l&tlf 1-lr ilke aaveattw. Onnulan, •atb". ot
laklan. yaylalan, allerl, nehlrlerble, her lklbmle ve laer mu· 
zarada. -._ kata" mn ldletlltalmtb Mr modell! 

Fllkat, ,akanla dedlllm pW, Anadohm1111 • Wl7tlk hwan 
•lnlrleri kavvetl•dlrmeU, IMaDa •ilam 'hlP hn•n ve emnlnt 
hhll eıwl ,..ı ...... tela • fula mahta• oldalamm ma. nnt,.:t bd~al _.. 1* 06'. hlt Mr t.lavl " ~ hiP btlyln8• 
ftJIMIUY~all eek1JM .._ " bt'I olarak temhl e4ebDme1ldll'. 
Blyle bir 81keıe _... ola m01etl11 _. ınMdt, ~ mane
vi iki bllnYfthlf sarnnak Ü. ne War ~ ol111'18 oltnul hl~ 
bir ~lh lktWan dahilbHle dellWlr. AmKloluya ~·"- ba· 
... , ana batrma dapJll kadar tatb, ...._.irid n kuvvet ve. 
rieWlr! 
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- Şeytanmız bol olsun Pa - ro yedilisiyle trefil birlisi görün-
şam... dü. 

Anadoluya 
Gideceklerin 
Nakil işleri --

Alakalı Komisyon 

Dün Çahşmalartna 

Devam Etti 

Dün Bakı,-kögde 
Pasif Korunma 

Denemesi Yapıldı 

Bir Kadının 
Başı Kazma 
ile Parçalandı 

Suçlu, Vakamn Bir 

Kaza Eseri 

Olduğunu Söylüyor 

En Keskin Silahı 

Yazan: Naci Sadullah 
C imdi, ilk pasif koruama tec 
~ rttbelerini yapmamızın ti 

zerinden uzun aylar Se(tİ 
Fakat hatırlanz ki, o gtlnlerd~ 
bazı telaşlı vatandaşlar. çok tabi 
ve (ok isabetli bir ihtlyatklrbk 
la yapılan o denemeleri yakın bb 
~arhin alameti saydılar. 

- Ey\rallah beyim. Fakat ta- - Setiz ..• 
myamadnn. Affedersiniz... Herkes nefes alda. 

- t.mım Sadıktır. Tiaret1e ikinci tabloda kAlıtlan çevir-
m'*1llüm. Pame ,pdiyorum. Bir di: Kupa bqlisiyle trefil üçlüsü Kendi amılariyle Anadoluya 
kae J(ÜD için Nile de ~ idi gitmek ~ aileler tarafından 
Ahbap oldular. Paşayı Jemeie - Sekiz... verilen beyannamelerin tasııifi-
davet etti. Geç vakitlere kadar Banka tek kApJmı çevirdi: q,. ne, pazar olm•an.a rağmen dün 
beraber kaldılar, Sadık'm para ~ zerdeçaJb, kap rutaklı yaslı de devam edilmiştir Hazırlanan 
vermek Jcln pantalonunun ce- bir dul bdm simaaiyle bir maça listeler b1JIÜD devlet ve deniz
binden tomarla. ba?1'not eıkar- km gı6ründü. Bütün batd itikat- ygJlan idarelerine tevdi ~l~k: 
man Pqanı!1 dikta~~ celbetti. bJar bankama kaybetüğU.. hük- ür. Cuma veya cumartesi ~u 
Kendi kendıne dıqunuyordu: _ mediyorlanh. Zojrafos ildnei bir ilk kafilenin yola çıkaNacaiı u-

- Amma 1-yalı herifmiş ha.. itqlt çekti. Çevirdi: lopkır" mit edi!mektedir. Beyanname 
dedi, elinden aelle banka defteri- maza bir kupa dolruzlusunu maça verenlerin nakil işi bittilden son
ni de beraber eıkaraeak ... ~ Jazmm yanma koydu. ra ikinci bir perı; daha beyan
mı.tn ollu olmut. eeıam. bur- Hafif bir lllll'llta dalgalandı. ~ tevzi edileceği m~temel· 
nuna koparmq derler-. Fakat Krupie: dir. 
manp bol- Dokuz. n----- .......... 

Erteli l(fin ölleden 1011ra Jete di. - ·· U9llAA --..,dı .. de- Avubthk Kanununda 
l(azlncmmda CAY iein Sedlko: Talihin bu prtp cilWllİ!ae Da- Değişildik Yapılacak 
mWll ziyaretçi ile doldu. mat Pata dawaqamamaşt. Sa~ 
lin bpıeuı tanımach~ mamlar- . " ' Ankara (TAN) Adliye Veklleti 
dan tu meallerde J•vlmıe mek- a.. . avukatlık kanununda geniş mik-
tuplar veriyordu: - Vay canma be! Herif iki ~ yasta tadilit yapmak içbı tetkik-

& DnletlerDıe ldlıedl. bqa dokuzu fakla"'- De- ler yapmap bql8JDl§tır. Tadillt 
_. yeni icaplara uygun bir 1$ilde 

Deneme Tam Bir intizam 

Geçti ve Muvaffakıyetli 

içinde 

Oldu 
Dün sabah Bakırköy kazasının Os 
maniye köyünde kanla bir va.ka ol 
muş,bu köyde oturan Bulgarıstan 
muhahcirlerinden 60 yaşında Ha 
san. 20 senelik karısı 45 yaşında 
Tenzele'yi kazma ile kafatasım 
parçahyarak öldürmiıştur. Biraz 
sonra hahdiseden haberdar olan 
zabıta suçluyu yakalamış ve tah
kikata başlamıştır. 

Hasan. polıse verdiği ifaded~ 
- Tenzele benim 20 :>enelik 

aarundı. Onu öldürmem ıçın c.r
tada hiç bir sebep yokEur. Bu 
sabah kazma ile bahçeyi kazıyor
dum. Karım da çakan taşlan a· 
yıklıyordu. Bu esnada bilmem 
nasıl oldu. Kazma onun başına 
isabet etti. HAdise bir kaza ese
ridir. demiştir. 

Şimdi ilk sığınaklan yapmallllo 
un üzerinden uzun aylar ~ti 
Hatırlarız ki, o günlerde, 1luı te-
1işb vatandaşlar, çok tablt ft ~ok 
•sabetli bir ihtlvatkarlkla yapılo 
o sığınaklan bir harp arifesini» 
'lllameti savdılar. 

Memleketin bir kısmına idarel 
örfiye konulması da, hemen bae· 
'ıya~ak bir harbin alameti sayan· 
•anmız yok muydu? O ,anJerde 
flnlar: 
"- Tamam, demişlerdi, harbe 

!itlriyoruz: Eğer azami tlç gün 1-
cinde dediğim çıkmazsa, kellemi 
keserim!" 

İstanbul şehrinin ıfll)Wm lin
dürüldüğü zaman ayni vatandat-
1ardan duyduğumuz söder tma
lardı: 

......... ..,..... ....... Her iki tablodan paralan toph- olacaitar. 
leri, yan krupie tekrar bankada mev- ------ Dlnldl tecrlbelere iftink ede n müsellih ekiplerden biri 

Hasan biraz sonra, müddeiu · 
mumi muavinlerinden Suada da 
ayni ifadeyi tekrar etmiştir. Tah
kikata ehemmiyetle devam edil
mektedir. 

"-Artık şüphe kalmacb: Ya
rın değilse, öbürgtin. matlaP 
harpteyiz .•• Nah, şuraya 7Ul7 .. 
rum. Eğer dediğim çııkınam, ~ 
züme tükürün!" 

7.lıtl .. vleU•hl ı....ı..w- ta- cat paıanm 7*fuıunu IÖJledi. 
DllllL M78k pe•ııiaade W17t1k OJ'unca1ar yeniden para koyabi- POLlsTE: Dün de Bakarköy kazaıanda 
pe•eılllbla maarifeıı6 .....,_ • .lecekJerdi iki sekize karp do- hava tehlikesine kalp pasif ko-

a ..._ ...,.__ k bilmek anların il kla aı-11...ır1er1n• runma denemeleri yapılmıştır. 
merlaam Pi •~ uz~ oynıy ce- .ı!G IHnu 1 Denemeler tam bir intizam. için-s.elerdellMri hrlete hlaaa - saretini lannlftı. Banknot pa- 'S 
yanma. MeaalelleUea pan ptir- ketleri ley1'ek ve tereddütle ko- de cereyan etnllf, bütün ekipler 
mek ............. il icba -- nuyordu. Zografos'la Anc:lre bir- y aralacltlar vazifelerini nok•maz olarak ba-
tailiaiMea .... pta bir ... alet birlerine baktılar. Bütün Fran- Kasmıpaşa Gülhane sokafmil ~ ;8f~1mı:!ııar;1f.io 
ıilltenmelıbi mektabamla riea uda isimleri aöylenen bu iJd ku- ı numaralı evde oturan Faik Oz- da verilmiftir. Dü~ük seslerini 
ederim. BeMenbe ltir mildar ... marbaz kalan kağıtları hesap et- can ile kansı Kevser ve ayni ev- duyan bütün nakil v•talara ol· 
ra lbas J.ayaranaım sise htaa- tiler. KAiıtlar bir el daha ver-

--L -...A.. kif t tmi rd de kiracı Servet arasında geçim- dukları yerde durup yolcularını 
bul .. aileme hltaltea Mr wtwp -e... aye e yo u. sizlik yüzünden kavga çıkmat- iııdinn.işlerdir. Halk, evlerine ve 
talulim ederim. 'le:trifiabde ,.. <>Jundan kalktılar. Krupie: tar. Neticede Servet. . Faikle ~- sığınaklara iltica etmişlerdir. De-
rayı alırsınız.,, - Banka müzayede ediliyor .. nsaru, çakı ile muhtelıf yerlerın- neme esnasında nerelerde vazi-

,, Asaletmeabım efendim,, Kimse artarmıyor mu? den. Faik te Serveti !kmelt bıça- fe alacaldarı kendilerinden gizli 
Umn uzadıya tetkik ve tecrü- - On bin. ğı ile başından ve elınden yara- tutulan bütün ekipler, verilecek 

belenlea •na ke$feüiii• bir _Yirmi bin. lamıştır. Yaralılar hastahaneye emre intizaren hazır ol vaziyette 
sistemle rulet oyununda pek az _ Elli bin. kaldı.rılmaş, tahkikata başlannu~- beklemele başlamaşlarda. 
zamanda bir htlyük servet elde _ Yüz bin. tır. . ilk olarak bir çok düşman tay· 
etmek miimldladflr. Buaun icin Beş b KolUnu Kesti - Beyoğlunda yaresinin lncirli çiftliği civa1"1na 
=~~ ;;;ı:::1:;d!~ =:!: hıce brz ses i~~~ll§ÇB söylen- Kuledibinde oturan Isak Sab:ıtay paraşütle asker indirdiği far .. 
Bunun ufak mikyasta tecrübeli· di: la komşusu k_öfteci Arif arasın- z~~~· sivil ve müselllh ~ara-

1.eenı .. . 1 • da heniız malum olmayan bir se- şutçu kıtaları derhal faahyete 
nl yapanlar btfet&lflm s e - Bir unıte: ~bar,,_ ~yunou- hepten dolayı kavga çakm.:ştır. geçmişlerdir. Bqlaruıdald ku • Masara utradığı farkolunan :: !':..= ~t1:u:!'1~h ~:: larKrumil~ bu ısmı veriiıişlerda). Bir aralık bıçağını çeken lsak A- mandanların emri altında çiftli- elektrik kablosu tamir edilirken 

pıe: rifi kolundan ağarca yaralamq- ğin şark ve cenup taraflarından 
ıan ... oldafanm lein latifHemi- - Fazla veren yok mu? •. Dır," tar. Yaralı hutahaneye kaldırıl- mahirane bir çevirme hareketme rafından söndürülmüştür. On 
sin milli bir lahada kalmasrm te- iki. .. üç •. ihale olundu. maş, suçlu tutulmuştur. baş~lar, bir kaç dakW son· Temmuz caddesinde çak•n yan -
menni ediyoram. Ba hapta em- Kalıbah&ın araaandan ~ ~ ~!~ d~il - Rumelihi- ra bü.ijhı NheYA ~·I>.~ ~ .. Mtp.ıtJtr,\le »#~311 .... .#,t. 
riaid ~t Bestant No: 8%7 runcu bir sarık yürudu. saranda Serçe sokağında D numa- rei:, paraşüiÇüferı kısmen ımna; lumbaları ile bastırılmıştır. 

Sadık Negresko otelinin Mih- ralı evde otu.ran Haticenln o~lu k~~n. de esir aldıklara kabul e- Bunlardan başka hükUınet ko-* * racesini taDlda.. Yanında ufak te- 2 yaşında Arıf çıktığı duvard:ın dilmıştır. nağı civarında elektrik tellerinin 

Sadık mektuplan okadUkça ft!k, başı açık, kendiai gibi w · düşerek yaralaıımqtar. Bu esnada kaymakamhlc bina- koptuğu, On Temmuz caddesine 
gülüyordu. Kendi kendi _ kinli biri daha varda. sı civarında bir eve tahrip bom- iperitli bombalar düştüğü far-

Mihrace iskemleye refikiuf o- bası dii§tüiü ve binanın tama - zedilmiştir. F.lektrik teli teknik ne: 
- Budalalar! Aldllarınca te

reciye tere satacaklar! Ne acemi 
dolandırıcılar bunlar.. Demek 
insanlar arasında bu çocukça 
eeyleri de yutacaklar var ki bun
lar ıceçiniyorlar ..• 

Bununla beraber kendisine e
dilen müracaatlerin hiç birine 
red cevabı vermedi. Bin istiye
ne yüz. yüz istiyene elli vere
rek ötekine berikine biraz para 
serp1'tinil. 

turttu. Kendisi ayakta duruyor· Romanyadan Yakında men yakılarak caddeyi kapattığı onarma eldpleri tarafından sürat-
du. .Krupie'nin karşısuıdaki &ar- Petrol Getirilecek farzecUlmif, süratle yetişen en- le tamir edilmiş, iperitli sahalar-
ra~ kasadan banknot paketlerim Romanya. ile Türkiye arasında kaz kaldırma ekipleri enkazı kal- da gaz temizleme ekipleri tara-
geı.irdi mün'akit ticaret anlafması muci- darıp yolu açmışlardır. Mefruz fanda bildiğimiz şekilde temizlen 

da b -•? lan tr 1 't bombanın dii§tüğü lll"ada evde miştir. 
- Efendiler Banka ir mil- hince yapılm-ta o pe o ı - bulunup yaralanan iki kişi, sıh- . Saat 11 30 da "tehlike zail ol-

yon frank var ... Kimse şevala halita için ticari mukaveleleri ~iye ekipleri ~afın~ yapılan du,, işareti' ver1ilmiştir. Tecrü
bankG demiyor mu? müzakere ve akdetmek :izere ılk yardımı muteakip ımdadı sıh- belerde vali muavinleri ile sefer

Huıtlinin çelik gib1 gözleri Sn- petrol ofisi umum müdürü Tafüa hi otomobili ile hastahaneye kal- berlik mu"'duru·· .. .a...: h ........ bulun-
dığm gözlerine dikild.t: Dirbir- Sabuncu ile mübayaa ve tevzi uc ~ 
lerine bakıştılar. Sadak bu göz- müdiırlüğiine tayin olunan eski dı.rılmaşlardır. muşlardır. 
leıde kendini muhakkar gXren Bükret ataşesi Nejat A~ Bu Sll"ada birbiri ark8lma dü - --------
bir bakış sezdi. Manyetize .:>lnlUŞ Bükreşte bulunmaktadırlar. Mü- şen yangın bombalannm Yal ve 
gibi sert bir sesle: zakerelerin en kısa bir zamanda bez fabrikaları ile On Temmuz 

- Banko dedi. ikmaline çalışılacak ve yeniden caddesinde b!!:!~~!!"Ç'" ~-
Tecziyeleri İstenen 

Suçlular 

MOTEFERRIK: Meseli, şehir sokaklarmU Wr 
asker kafilesinin ~ ftJ'la ... 
hlr semalarında tlç beş tayyaıe-

0.ı! Otobüsün nin uçu:su gibi en tabü ve en ... 
"S ıit vikıalan bile hemen padrJao 

Pı~Lalan .a L-...L cak bir harbin emaresi IA)'lm br 
llUll ~ zuk sinirli vatandaşlar bile ail" 

M Keresteciler arasmda dilk. 
. Eyüpl;158 3123 ve 3121 nu- Fakat aradan ge(ft amn .,. 

1 
= tobÜsıerin biletçileri muş lar, o sıralarda cösterilen •ttttta 
te~ para aldıkları halde bi o telaşlann manasızbimı, ft 1le1 
1 t ~ Bu yüzden hudellğini meydana koymaÜ mıf 
;.. b otob~ pllkalan ahn Biz Jıili, sulh ve siiktn l~ln .. 

un u seferden menedilmtıler- detti miyiz! Ve hadiseler, bber 
Dllfdir ve harp alameti sayılan o hareketle-

. rin, zamanında ahnmııs bher ted

Tüccarlanmızm Hava 
Kurumuna Yardımlan 
Tüccarlarımızın Hava Kuru

muna yardımlan devam etmekte. 
dir. Bu arada İstanbulda Jak De
kalo Kuruma 3040, Vitali Polikar 
2300, Davit Levi ve Rifat Keribar 
1250, Leon Semerciyan 1000, Ö
ziç ecza deposu 750. Mar.on ecza 
4ep&ı1 eeo. 8'irtı iD8lke& ._de 
posu 750, Türkiye eczaları Iabo· 
ratuvarlan, Şark İspençiyari be. 
ser yüz, Yasef 3$0. Kimya ve ec
za T. L. $. mümessili. Mustafa 
Nevzat üçer yüz lira vermislerdir 
Gene İstanbulda M. Galip ecza 
deposu, İstok ecza deposu. Bitar 
ve Akavi, D. E. A. liboratuvar1 
iki yüzer, Mustafa Ecevit, İbra
him Etem laboratuvarı. Ohannes 
Giritliyan yüz ellişer, Faik Bek
taş, Cemal Nevrol laboratuvan 
Limitet ecza deı><>su, İtimat ecza 
deposu. Vitali Farhi. Agop Ara
kelyan, Murtaza. Artin Hecinli. 
oilu Hayik Camus. Vahan Abaci 
o~lu. Yusuf Ziya Başak, Haciko 
ecza deposu da Kuruma yüzer 1i 
'"8 t .. berrii etmiqJerdir. 

birden baıdıa 'bir teY olmadliull 
i9bat etmedi mi? 
Şu halde, bütün bunlara ral

men, hala birisi çıkıp ta, mesell. 
hükilmetin lstanbuldan Anadol• 
va gidecek olanlara kolaylık ıöt
termesini, bir harp allmeti say• 
mak gafletine dtiseJ;H, ~ya 
ttaklnmız yok mu? 

Belki yilz hin defa teknrlaM 
ki. haPbin ltise ne •qplll ~14"h 

leeetlal o --·..- ~ 
devlet bile kestiremer. Ctlnldl 
bizim harbe l(innemi-z. aneak hid 
bir taarruzda bulunabnaıriyle 
mümkündür. Ve bunan l~ndlr 16 
biz, bir saat sonra harbe ~ 
~bi hazırlanmakta. ve hiç bir tıa
man, hiç bir millet tarafmdaa 
hiç bir :tUDde nhatsn edlmiye
.,ekmişiz gibi vasamaktayn. 

Lisanımızla: ''Dereyi glnnedeo 
paçaları sıvama!" teklinde bir 119 
vardır: Telişh vatandaşlara \'9" 
rilecek en mükemmel nasihat b• 
dm ..• 

Lisanımızda: ''Korkulu r8,a 
~örmektense. uyanık dmmak ev. 
tadır!" şeklinde bir sÖ'E vardır ld, 
Türk devlednln olduiu ciWt 
Türk milletinin esas prensibini 
te$k0 etmektedir. Kontes her J(iln iki defa otele 

telefon ediyor, kendisinin de Ni-
18 1&elmesine müsaade eylemesini 
rica ediyordu. Sadık cevaben 
kat'i olarak itlerinin bir kac -1in 
zarfında bitece~ söyliyerek 'bu 
raya kadar yorulma11nın lüzum
suz olduiunu ileri sürüyordu. 
Sadık'm hakikaten bir kac ~ 

ıarfmda itleri de•il işi bitti: 

Yanında oturan Damat Paşa memleketimize bir miktar pet- dığı haber •-ua....,...... un r -
k -•asana bir tokmak inmi.:ı gıibi rol ve benzin getirilecektir. dan Yal fabrikavndald yangın 
aı -v kendi hususi ekipleri tarafan-

boynunu kıstı. dan söndürülinii§tür. Fakat bez 
HinUi alıfkm bir elle kie}ıtları Yapağı Fiyatlan fabrikasındaki yanguun, kendi e-

verdi Ankara (TAN) _ Ticaret Ve- kiplerinin bütün faaliyetine rai-
Sadak, bulunduğu yerden uza" kileti fiyat mürakabe müdürlü- men gittikçe büyüduğü. f~~

narak evveli birinci tablonun ğü tarafından teabit olunan ya· diğinden • m~v~f ıtfaı:ren;'D 

Adana. (TAN)-Şambaydı kö
yünden Durmu"1 pusu kurarak 
öldürmeye teşebbüs ettikleri id
diasiyle adliyeye verilen dokuz 
kişinin muhakemesine devam o
lundu. 

Gemlikte Ali Şirin Kuruma 
200. Hüseyin Avni Beceren 75. 
Ahmet Gülene, Ali Kadri Gür
cay, Ali Yusuf Toplu, Ali Reşat 
Kına ellişer, Hamdi Ersöz. Moiz 
Sason, Yako, Avram. İsmail Kah
raman, Fuat Sarsılmaz, Nazif 
Girgin, Esat Testereci, Mehmet 
Dikim, Hasan Soydan 25 er di~r 
bir kısım vatandaşlar da HO lira 
vermislerdir. 

Fakat unutulmaun 1d, ~ 
bulunmak, uykusuz kalmak de
mek değildir. Billkis. uykularud 
en rahat uyuyan milletler, uıcals 
bizim kadar uyanık olanlardır. Ve 
vine unutulmasın ki, her eepbeo 
den. her kaleden, ve her dperde11 
evvel. sinirlere saldıran ~ 
harpte en yıkılmaz istihklm, -
en müessir sillh, n~. Bir aksam Damat P&M ile 

"Kan,, a J{ittiler. 
Mevsimin tam mlnasiyle alıp 

verdili bir znn•ndı. 
P'ranantn en büyük kumarba

necilerlnden olan Andre ile Zoı
rafos. (dö tablo) muumın ba
$1Jl8 ıeçmişler Bankie'lik yapı
yodardL 

Krupie yüksek aesle oyuncula
ra haber veriyordu: 

- Bankada bir milyon frank 
var ..• 

Ylnf bir adam: 
- Her ild tarafa da banko! 
Demit olla ya bir milyon ka· 

zanacat, yahut bir milyon kay
bedecekti. Böyle olmana her 
oyuncu lltediJi kadar koyabilir
di. 

Saclıt maqmn yanında ayakta 
duıııyordu. Krupie'nin~ 

- Kimle ~al'a banko demi
yor... Efendiler! Oywılanmzı 
yapınız! 

ihtarı üze~ masanın üzeri
ne sayılıp vakit kaybedilmemesi 
icln paket halinde balllnmlş 
banknot desteleri dütmele ba.
ladı. 

Ufak masalarda o14utu gibi 
puntocular bin franktan eksik 
para koyamıyorıa.ıı. 

- Herkes koydu mu?... Efen
diler! Artık bir rey konamaz 

Kırça1 blyık1ı Rum yüzünün 
bir kıh oynamayarak salına bir 
Jdid, 10luna bir kijıt verdi, lren 
dıne bir kalıt alda. Ayni surede 
ratrer kiğıt daha verdi, durdu ..• 

Birinci tablo kijıtları açta: Ka-

Uığıtlarma baktı. Kapadı: pağa fiyatları bütün alakadar da- yardımına ihtiyaç hissedılmJŞ, 
( Arkası var ) irelere tebliğ olunmuştur. iki dakika aonra gelen itfaıye ta-

İddia makamı suclulann teczi
vesinf istedi. Muhlkeme karar i. 
cin talik olundu. 

Bir Konupna ! 
"-Bizim her haııci bir ınilletle g&. 

rllmemlf bir haabmuz var 
mı? 

"-Çok ıilkilr, yok! 
"- Bizinl her bansi bir millete ı:are

sim.la, aefntimis var mı? 
"- Çok tükür yok! 
"- 1Jer bubi bir milletin topraj1nda 

ıkilmlb? 
''-Çok ıtıkUr yok! 
''- O halde, dojrudan dolruya bir 

harp telallkealae marus bulunmuyoruz, 
demektir. Ba ile harbe ham1ıklı olma
mak m&n..... plmn. Bisim başka 
JDilletl.-e kaqa beslediiimlz hiisnün.iyc
tia miltekaWl olmua limD delil mi? 
Her hup bir milletia, bisdea ne aibl 
bir isteji olabilir ki? 

"-Meal&, buida1 ister, ylyeeek is
ter. 

- Sen matma da, ben söyllyeyim 
dostum. 8is, dostane istekleri dostane 
kaqdara. Vwileblleeek metalara karp 
cömenllalir. Fakat alıcı intihalnacla, ve 
allf verit teraitinin tesbitiade taıiaanıiy
le serbest kalmak isteriz. 
"- O halde, bu prtlar içinde, bize 

biç kimlenin turnu etmemesi lbım 
"- Mak61 olarak öyle... Çtinkü biz, 

sulh yolUDdaa a,.nlnwnak için, ~ref
U çanleria bililstlıtaa hepmine baş vur
dalmnun labat etmit bulunuyoruz. 

"-OhalM? 
"- Bak .... pek mefhar olduiunu ......... .u-ı bir fıkra anlatayım; 
AU- birisi, kansiyle DMdlaka bir 

kavıa pkarmak ister, fakat •ıtün PY· 

• 

~ u· ~ •. u~ .. -~ ... . 
retlne l'llimen, ba anusuna bir türlu 
muvaffak olamazmış. Çünkü kansı, şir
ret adama, aradq}ı bahaneyi bir ttirlll 
vennezmit-
Kavıacı herifin oturduğu evin tam 

kaqlsma diifea hanede, pee ciindib 
kavga eden bir kan koca ikamet edi7or
mllf. Ve kavıaeı adam, onla.na kavrra
lanm daima vahfi bir ppta ile seynder 
mit- Bir gün, dayanamamış, kansiyle 
sabah akşam kavıa eden komtmuaan 
yolunu kesmİf, ve: 

"-Beyim, demif, kavcalarmm lez. 
zede seyrediyorum.. Fakat blttbt 1•1· 
retime raimen, bizim evde bir lkavıa 
pkuanuyorum. Allah apınmı benim 
denlime bir çare bulun, ve kan ile kav
ı• etmenin çaresini baaa da liretin!,, 

KomtUIU: 
''- Aman efendim, ondu ._it De 

var ki? Şimdi hemen Bahkpuarma 11· 
din, ve oradan bir kilo uskumru abp 
evinize gönderin. Akfam evinbe cl4ip, 
soframza oturdunuz muydu, kavıa ba
hanesi hazmlll': Çilnkü kendisiyle hir 
py konutm•dıiınn için, kanmz, :ıön • 
derdijiniz uskumruları ya tava yapnuş, 
ya sskara yapmq, yahut da dolma )'8p

m1Ştır. Eter tava yapnupa dtırhal Pr• 
le1Ua: 

··- Vay efendim... Bu ne rnalet: 
Kırk yılda bir canun ,u mübaretin ıska
raama çekm.ftti. Halbuki sen tava ya~ 
mapm!., 

Eter Nıldrlar tava yapd:J!•· yas-ea
lmas hareket malha: Bu er bittabı: 

"-Vay efendim, •kara yapılmıya
caktl, dolma olaeakta!., diye pkıpcakaa. ..... 

Eler dolma 7apalm•mapa, yine bık
maym, Ye: 

"-Ben llbra isdyoram!,, dİ)'eıek 
parlaym!,. 
Kavıacı adam, DlllfUIUDan D81iha

tini yerine cetlrmlt, ve akpm üzeri er· 
baden evine .....,, nihayet bir kavp 
edebileceiini diiftlnmektea mütevellit 
derini bir keyifle kapa)'l çalDUf. Tam 
o llnda, evin yaramu '4M=utu. karal
m11f balwum sofranm tertemis örttbiinü 
ldrletmea mi? Kaduıcaja, derhal örtil· 
atla t.ir acunu kaldarıp btlayıvermif ~• 
.... Jtble kapıyı •Çllllf. 

Yemek zamana ıelince, kadın, sofra
ya, bir tabak uskumru ıskarası setir • 
mİf· Ve herif bunu ıörür görmez, hid· 
dede 7erindea fırlayıp: 

,._ Reulet, demi" ben baaun tava-
11111 istiyordum!,, diyerek parbumt fakat 

kaduua stildbıeti, onu sukutu ha1ale 
ujratmq. Çünkü aysal kachncailz, hiç 
istifini bozmadan: 
"- Uzülme cllDllD, demit o da var ... 

Ben bahklarm bir kıslDllll da tava yap
tım!,. 

Herif, kavga tlmidini kaybetmenin 
f8fkınlıjiyle: 
"-Yaııht söyledim, demit, benım 

canmun istediği ba milbareğin tavası 
dejil, dolmuıydı! 
Kadın yine ayni sükfua~tle cevap ver

mit: 
"- Uıdilme camın: O da var... Ben 

dolma istl,ecejini de dtiftindüm: Bir 

Sinirlerimize sinsi ımflrwdeı 
hazırlayanlan Bldtlreblleeek se
hlrlerin en keskini, dadaJdaınng
dakl sakin, vakur, malrar, ~ 
hakim tebessümdür: Siz ıeth&s 
c:öreceksiniz ki ..• Onlar •lhJ'aeak. 
'Ardır! 

iplik Fabn1calan 
lstihısahitı 

Çok Arth 
parçu1n1 da dolma Y•Ptmı,, Bu cev:ıbı Sümerbaııka bağlı Kayaeri, E
da almca, mbn tükenen kavgacı adam, reğli, Nazilli ve Bakırköy beJ 
dayaaamam11, ve maksadmı aÇlfa vu- fabrikaları müdürleri bır kaç- tüı 
na ltlr öfkeyle: evvel Kayseride Siımerbank u 

"-Yahu, clemif, bu evde ka•ı• eı- mum müdürü Burhan ZihDi Sa-
mellla yolu yok mu?,, nus'un reisliği albnda toplamnLt 

o saman kadm, masa kttlshln kat- lardır. 
1annut kalınma •~arak, çocuiun müna- Toplantuun gayesi Sümerba& 
se'betsldliini meydana Çlkarnut, ve: ka verilen vazifelerin en verim-
"- Sen lzOlme canım, demft, eter li bir şekilde başaralmaSIDI te 

v•ile anyonan o da var!,, mm için 1940 yılı ortalannda b• 
Evet... Oyle demif. •• Fakat ba ıantle taraftan banka ve müeaelel 

pkan patmbnm sonunda da, herifi, luıv teşkılAtlaranda ışletme tekni 
ı• 18tedltine bin defa pifman etmi1-.. bakamından yapılan tadilitıan v 
Şimdi bb de sulh istiyoruz. ye kabul diğer taraftan da tadılit ile mı 

edllebileeek taleplerin hep1ine: vazi olarak tatbıkme başlan 
"-Var!,, dlyorus, Fakat eüntin bi· yenı esaslardan elde edilen ne 

rinde, sonana kadar hüsnüniyetle din· celen gözden geçannekti. 
ledilimb her hanci bir muhatahm mut- Toplantı bu itibarla fayda]{ 
laka bir kavga bahanesi ~daima ka- muş ve 194 ı yalı ilk uç ayı 
ni olursak, taplo o kaduı ııbi cevap ve- da fabrikaların pamuk ıplijl 
receib: Ve, uoııtulmUID ki, biz, erkek ı pamuklu dokuma ıstıhsall 
cibi dölüliirif ı mühihm terakkiler kaydeUfll 

Naci Sa4ullala 1 rülmüştür 
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Wuharrir Bu Yazısında, Nüfus Azlığının veya Çokluğunun Harplerin Ekserisine 
Vesile Teşkil ettiğini Kaydederek Nüfus Meselesinin Bütün Tarih Boyunca Bl 

Bakımdan Arzettiği Hususiyetleri Tetkik Ediyor : 
750 " 6 Av 1500 •• 150 ~ 1 Ay o o o 

Dünyanın 
Siyasi 

Sovyetlcrin bu müstakil sulh 
ve bitaraflık siyaseti, Londra ve 
Vaş!Jıgtondaki siyaset adamları
nın planlarını altüst etmistir:,, 

Pravdanın So\'yet - Japon 
paktının hakiki ınıthiyetini diin. 
ya efkarı umuıniyesine izah et
nwk maksadiyle nesrettiği ltu 
makalede en ehemmiyetli nokta, 
so,·yetler Birliği hiik1ımetinin 
mihver devletleri tarafından üç. 
ler paktına ~nnesi irin yapılan 
tekJifi reddettiği hakkında if a
attır ki hu, Sovvf'tlerlf' mih,•er 
de,•letleri arasında dünvanın 
taksimi icin hir anlasma olma
dığın; SoYveflerin ne Alman\'a, 
ne de İngiltf're Ye Amerika C'Pp. 

heisne iltihak etmek istemedik
lerini l!'iisteTnıPkff'dir. 

Nüfus:·Harp Vasıtası 
r .. tanzarası 

ı - Pravda gazetesinin neşrettiği 
m k lede en muhim nokta. Sov
yeUer Blrhıti hukCımetının mıh -
ver t r fmdan lic;lcr paktına gır

mcsl iç n yapılan teklifi reddet
tigi h, kkındakt ıfşaattır. 

2 - İngilizlerin lrııkta aldıkları 
yeni a !;eri tedbirler ayni zaman
da Suriycnln vaziyeti üzerinde de 
müe~sir olabllf'Cf'k mııhivettedlr. 

Sovyet Siyaseti 

Pravda gazetesinin, Sovyet
Japon paktının muhtelif 

nıemleketlerdeki akislerini ve 
tefsirlerini tetkik \'e tenkit 
haddesinden ~eçiren ve Sovyet
lerin değişmez sulh ve bitaraflık 
siyasetini tebarüz ettiren maka. 
lesinin esasla noktalan şunlar
dır 

"l - Pakt, Japonya. Alman
Ya, İtalya, Türkiye, Romanya, 
Macaristan matbuatı tarafından, 
Umumiyet itibari)'le. Sovyetle
:rin dünya harbinin genişlemesi
ne mani olmak iradesinin bir i
fadesi olarak tefsir edilmiştir. 

2 - İngiliz ve Amerikan mat
buatı ise. ~aktın ehemmiyetini 
küçültmekte ve Sovyetlerin. u
Zak şarktaki İngiliz ve Ameri
kan üslerine ve Holanda Hindis
tanına taarruzdan vazgecirmek 
için Japonyaya karsı hasım bir 
vaziyet almamasından miiteveL 
lıt hiddetlerini izhar etmekte
dirler. Makalede bilhassa, "Sov. 
Yet hava kuvvetleri Japonyayı, 
kızılordu Mançuriyi tehdit ede
bilirdi" diyen Lipmann'a hü
cum edilmekte ve bu çeşit yazı. 
lann. Amerika siyaset adamla
rının hakiki p1an ve arzularını 
meydana çıkardığı söylenmekte
dir. 

3 - İngiliz ve Amerikan mat
buatı ve mahafili, Sovyet - Ja. 
'Don paktının Almanyaya karşı 
bır hareket olduğunu yahut Al
rnanyanın tazyiki ile imzalan
dığını iddia etmektedirler. Hal
buki, bu iddialarda hiç bir ha
kikat hissesi yoktur. Cünkii, 
Sovyetler Birli/!i hükümeti. ge
cen Sontesrinde Mihver devlet
leri tarafından kendisine yapı
lan üçler paktına girmek tekli
fini reddetmistir. Japonya ile 
on senedenberi müzakere halin. 
de bulunan Sovyetler Birliği hü
kumeti bu devletle 1939 Sovyet
Alman muahedesine benziyen 
bir ademi tecavüz paktı yapma
l'ı da reddetmiş ve en nihayet 
sadece bir bitaraflık paktı imza
lamıştır. 

4 - Sovyet • Japon bitaraflık 
ı>aktı, ne Almanyaya karşı. ne 
de Almanyanın tazyiki altında 
irnzalanmıstır. Sovyetler, bütün 
ecnebi tesirlerden azade olarak, 
kendi müstakil siyasetlerini ta
kip etmektedicler. Times gaze
tesi de -Reuterin diplomatik 
rnuhabirinin ve di~er İn'!iliz 
.ltazetelerinin tefsirlerinin zıddı
na olarak. "Moskova kendi po
litikuını takio ediyor" diye ya
zarak bu hakikati ifade etmiş
tir. 

Bir devletin nüfusunun az ve 
ya çok olması. eksilmesi 

veya artması harplerin çoituna 
vesile olmustur. 

Fakat her harbin ilk ve son 
malzemesi insan, binaenaleyh nü 
fustur. Nüfusun artması. harp 
(potentiel) inin yani bilkuvve 
harp kabiliyetinin yükselmesi de. 
mektit. 

İki komsu ve rakip devletten 
birisinin nüfusunun artması. di

Ma nida r Nümayic.ler: ğerininkinin azalması veyahut ol-
~ duRU yerde kalması. aradaki harp 

kuvveti müvazenesini nüfusu. bi-

Nevyorktan gelen 19 Ni'>an naenalevh askeri azalan veya az 
'tarihli hi .. tf'll!rııfn l!'Öre: olan devletin zararına olarak bo-

1939 Ağusto .. undanberi ilk defa zar. 
olmak lizere Amerilrıı komiinist. Eski ve Orta ça~larda do~ru. 
)eri. Amerikaıfaki Alman konso- dan doğruya deR'ilse bile -nüfu
loshıkları örıiintfe niima\'işler sun kıymet ve kudreti bul{Ünkii 
yaparak. hR1fı A1mam·arb m:ıh- gibi riyazi katiyetle bilinmiyor
pus tutulan komiinic;t .;efi Tha. du. muharip adedinin ço~altıl. 
elmann'ın serht-cf hırnkımusını ması aranırdı. Mesela islamdan 
istemislerdir. Thaf'lma11n, Al- evvel Arabistanda kız çocukları 
manvada 19?l\ Reisidimhlll" se- jmha edilirdi. O "cahiliyet" dev
çiminde 2 mll\'on rPv tonfamış rinde nüfus artmasında yani mu
olan ve 27 Şu hat 1937 deki Ra- harip yetiştirmekte kadının fizik 
yiştag )"an2ını mes«>lesinden .. on rolü takdir olunmuyor, yüz bin
rn komHnicHnin kanun h~rici lerce erkeğin öldüğü büyük mu. 
ilan eflilmPleri neti<'f'"i on hin- harebelerden sonra beş, on sene 
ler<'e komiinistlf' hf'raher te\•kif kinde. erkeklerle kadınlann yi
ve hapsolunan zattır. ne müsaviye yakın bir seviyeyP 

Amerikada hakikaten hö~·le _geldikleri bilinmiyordu. 
nümayişler \.'tıku buldu ise ve Orta Çağda Avrupada derebey
hunlar, Trotskist veyahut diğer leri, topraklarında esir ~ibi kul
unsurlar tarafından de.,l de landıkları c;ifttilerini. sulhte kö
bizzat Amerika komiinist parti. le, harpte asker olarak kullanır. 
si tara~ından t.ertip edilmi.şse. 

1 
lar, bilhassa b~nların ~ok çocuk

bu hadıse hususı bir ehemmn·et lu olmalarını ısterlerdı. Toprajta 
kazanacaktır: · ba_ğlı, toprakla alınır satılır 

"serf" lerin "prolifique", doiur~ 
gan olmaları lazımdı. Eski Roma
dan alınmış bir tibirle bunlara 
"proletaire" de denilirdi. Bugün 
amele sınıfına "proleteriat,, de
nilmesi bundan kinayedir. 

lrakta Tedbirler: 

Geçenlerde Bağdatta yapı
lan hlikiımet darbesi ve 

onu takiben bir İngiliz hava üs
sünün İrak kuvvetleri tarafın
dan işgali Londra mahafilinde 
endişe ve İngilizlerin huna kar
şı harekete geçmemeleri bir çok 
kimselerde hayret uyandırmıştı. 

Dünkü ajanslar. İngitlere ile 
İrak arasındaki nıuahedenin 4 
üncii maddesine istinaden, bii
yiik İngiliz kuvvetlerinin. İrak 
arazisi dahilindeki demirvolla. 
rının, şehir ve limanların. tay
yare üslerinin. münakale vasıta
larının müdafaa \'e himayesi 
nıaksadiyle BıısrJya çıkarıldığı
nı, imparatorluk askerlerinin 
yerli halk tarafmd~n iyi karşı
landığını ve Raşit Ali hükume. 
tinin 1ngiliz kHmanıfanına ko
laylıklar gösterdiğini bildirmek. 
tedirler. Başka bir habere a-öre 
~e, diğer arap devletleri. Raı?it 
Ali hiikumetinin taskınlıklarda 
bulunmasına mani olmak mak
sadiyle, Bağdatta manevi nüfuz
larını kullanmıslardır. 

İngilizlerin yakın şarktaki ka. 
ra, deniz ve hava kuvvetlerinin 
muhtaç olduğu petrolü temin e
den bakı kaybetmemek maksa
diyle aldıkları bu askeri tedbir
ler, netice itibariyle 1rakta da
ha sa~lam olarak yerleşmelerini 
miimkiin kıla<'ak, hu memleket. 
te kendi aleyhlerine çalışan ya
bancı unsurların tahrikatına ni. 
hayet verdireeek, hatta Suriye
nin \•aziyeti üzerine müessir o
labilecek mahiyPttedir. 

M. ANTEN 

* * 
Osmanlılann ilk kuruluş za

manlarında, Aliettin Pa. 
şa kanunları ile ve devşirme su
retiyle Yeniçeri ocağının kurul
ması, yalnız talimli, dövüşgen 
ve seçkin bir kuvvet hazırlama
ları itibariyle değil, asli nüfusun 
korunması ve çoğaltılması itiba
riyle zamana göre çok kıymetli, 
çok yerinde bir tedbirdi, Zaten 
19 uncu asra kadar her devlet 
kendi zihniyet ve imkanına göre 
ya Romalıların lejyonerleri veya. 
hut Kartacalıların ücretle tuttuk. 
lan (mercenaire) denilen kuvvet
leri gibi daimi bir ordu çekirdeği 
bulundururlar. görülecek lüzum 
üzerine, gönüllülerle, esirlerle, 
cebren aldıkları erlerle ordulannt 
büyültürler, kuvvetlendirirlerdi 
Muharip kuvvetler bir nevi milis 
askeri. idi. 
Yabancı milletlerden ücretle, 

veya başka bir menfaat mukabi
linde tutulan silihlı kuvvetler de 
kullanılırdı. Meseli, Bizans fm-

Bedava Tayyare - - ---
Uçuşları 
------

l(•l3~~!~Bilm ..... 

i ngilterenin sahil~ boyunda 
küçük bir kasaba olan 

Shulzberi'de her pazar ~ünü 
halkı alıştırmak icin tayyare u
çuşları tertip ederlerdi. Bun· 
dan beş sene evvel bir gün yi. 
ne sahildeki tayyare meydanı, 
ucmak istiyen meraklılarla dol 
mustu. Herkes 150 kuruş mu
kabilinde elde edilen bir saat
lik uçuş biletlerini almıva ça· 
1ışıyordu. Birdenbire halkı ite. 
kaka on beş ya51nda bir çocu
ğun eeldiğini eördüler. NEREDEN GELİR? 

Borsadan mektup gönderen bir 
•ayın okuyucumuz basur meme· 
'İne tutulmuş, gazeteden yalnız 
kendisine mahsus olarak mektup-
1- cevap ve rahatsızlığına deva 
istiyor. , 

Burada bir çok defa yazmıştım. 
btektupla hekimlik etmek bizim 
ltıesleğimlzde -pek haklı olarak
hsaktır. Bir insanı görmeden, ra
~~tstzlıifnı tetkik etmeden ona 
Qlr öğüt vermek hekimlikte pek 
~~k11t bir iştir. Buradaki sağlık ö
tı:UtlerindPn maksat ta bir çok o· 
\uvueııların i~lerine yarı~·ahile
~ek umumi hil~iler yazarak. her
i ~in kendi halini anlamasına ve 
iizumunda hekime miiracaat et
"'ıesine hizmet etmektir ... Onun i
tita bu ııavın okuvucumuzdan. 
~Ursa gibi ·bir sehirde hiç te ek. 
'"' olmadıiı şiipheslz bulunan 
~tici hastahklar mütehassısı bir 
_;1cıo,.a müracaat etmesini rica 
~ei'm: · 

L li'akat hasnr memelet'İ o zattan 
~ka okuvucularrmızda da bu· 
l-•bilecetinden hunlar hakkm· 
...... rene herkese hizmet edehile
~ umumi hilgileti anlatmaya 
~catım ... Bugiinliik yalnı7. hn 

ınemelerinin nereden geldiği-

ni yazmak istiyorum. 
Bursadaki sayın okuyucumuz 

mektubunda: 
- Ulu tanrımız kullan ile be

raber onlar için ne de çok hasta. 
tıklar yaratmış! 

Diye hem taaccüp, hem de U
lu tanrının zevkinden şiiphe edi
yor. Benim fikrimce, tabiatte bu
lunan bu kadar iyilikleri ve gü · 
zellikleri -onlann arasında pek 
güzel bir şey olan insan viicudü. 
nü- yaratmış olan bir kudret, ay
ni zamanda fenalıklan ve çirkin
likleri de yaratmaz. Onun için. 
hepsi az(ok çirkin hastalıklara, 
bilhassa basur memeleri gibi pek 
çirkin bir hastalığa mutlaka bir 
raratıcı aramak lazım gelirse 
hastalıkları şeytan yaratır diye 
düşünmek daha doğru olur ... 

Bu fikir, tşbii, sayın okuyucu
muzun bakımından.... Hekimlik 
bakımından, basur memeleri ya 
karın içerisindeki uzuvlardan hi. 
rinin hastalığından, yahut artri
tik biinyede bir insanın az hare
ket edip çok oturmasından, çok 
verneyi se\•mesinden, peklik çek
mesinden ·kadın olursa- Eehe kal. 
masından ileri gelir 

Geniş omuzlu, uzun boylu, 
çilli yüzlü olan bu ~enç, sıra· 
sını ı;.ı;üclükle bekledi. Bu. onun 
ilk ucusu olacaktı. 150 kurus 
biriktirmek icin tam bir ay 
ui?rasmıştı. O eün bh- saatin hi
tamında bizim delikanlı bir 
türlü tavvareden inmek istemi. 
yordu. Pilota: 

- Benim adım dedi; Lock'· 
tur. Kuzum abbey ne olursun 
bırak da biraz daha ucayım. 

Pilot böyle haylazlara alış
kındı. Daima bu sekilde basına 
musallat olurlat'dı. Fakat ne
dense bu cocuiun vüzünde ba$. 
ka bir mana. eözl .. ,.inde acaip 
bir parıltı vardı. Pilot onu far
ketmedi. Fakat orada bulunan 
ve çocuğun tayyareci ile yap • 
tı~ı münakaşayı duyan orta 
yaslı bir adam Lock'un srözle -
tindeki bu panltıvı stomıisti. 
Araya .ızirdi ve pilota adiyle hi. 
tap edPrek: 

- Cim. dedi; ziyanı vok, Bu
günden itibaren bu delikanlıyı 
benim hesabıma ucuracaksınız. 

Lock. neye uğradığını anla· 
mamıştı. İkinci saatin hitamın
da yere indikleri zaman, bu 
meçhul, fakat iyi kalbli adamı 

oaratorları, ~erek Avrupada. ge. 
.-ek Anadoluda Alan. Pecenek ızi
'li Türk kabilelerinin askerlerin· 
-ien asırlarca istifade etmis. hatta 
lstanbulun kapısı addettikleri 
Drac'ı. İtalyanların cenubuna yer 
leşen Fransız sövalyelerinin mu
hasarasından. Venediitin yardı· 
mından ziyade Türk Peçenek cerı 
Ç!averleri sayesinde kurtarahil
misti. Bizans Rumelideki arazinin 
muhafızlığını ve müdafili~ini ya
nan Pecenekler. Bizanslılar tara
fından yine başka Türk kabilele
rinin yardımı ile Çorluda imha 
~dilmislerdi. 

İspanyolların Almu'!avvar'lan 
farapca elmücahitten ~alatmısl şu 
veya bu devletin para ile muha
rebesini vapıveren silahlı büyü. 
cek bir çete idi. 

İsviçreliler. Almanlar 19 uncu 
asnn baslarına kadar ücret mu
kabilinde şu veya bu devletin 
askerliğini yaparlardı. 

• • 
Bugün Fransızların koloniler

de kullandıkları (Leızion 
etrangere'leri) yabancı alayları 
ve Suriyedeki süvari kıtaları. İ
talyanların Libya ve Somalideki 
askerleri İnııilizlerin Hindistan
daki Sipahileri bu kabilden ya
bancı kıtalardır. Ordular ızelişi 
~üzel ve yabancı unsurlarla ku. 
ruldu~u devirlerde milli nüfusun 
askerlik bakımınden hakikaten e. 
hem~iveti olmıyabilirdi. Zaten 
muharebe meydanlarında karsıla
şan kuvvetler. ve seferber edilen 
kıtalar azdı. Her memleketin har
bi sanat edinen. muharip bir sını
fı vardı. Askerlik milli ve umumi 
deA'ildi. Nüfusun ham "oroten
tiel" i. y~ni insan malzemesi iti
barivle ordunun kavna~ olması. 
ve Avrupada ordulann milliles
mesi 19 uncu asırda baslamıstır. 
Filhakika nüfusla orduların ala
kası bakımından 19 uncu asır üç 
büvük inkilaba sahit olmu"tur: 

l - 1789 Fransız inkiliıht. ve 
ona karşı acılan harpler. millivet 
ve fikir hareketlPrini uyandlrdı. 
Napolvon'un orduları ve zaferleri 
bu fikir cerevanını imnaratorluk
lar aleyhine olarak yabancı haki. 
mivet .altında bulunan milletlere 
vaydı. Liberal ve millici fikirlere 
karsı Meternih'inVivanada <1815) 
kurduiu Mukaddes ittifak cere
vanın milletlerin vi<'~anına yer
lemnesine mani olamadı. 

Din düşmanlı~ ile kansık Os
ınanlı fmparatorluiu husumeti, 
daha doR'rusu imparatorluitun za. 
afı o mukaddes üçlü ittifakın iki 
mühim rüknüne, Avusturva ile 
Rusyaya, bilakis milliyet fikrini 

Yazan: 
kendisini bekler buldu. O mü
tebessim bir çehre ile Lock'a 
doğru 2eldi ve: 

- Benim adım Mister Scout
tur. Senin tayyarecili~e çok 
meraklı olduğunu j{Örüyorum. 
Ben bu tayyarelerin sahibiyim. 
Benim de bu kuslara olan aş -
kım senin yaşında başlamıstır. 
Onlara yaklaşabilmek için ne 
kadar çırpındığımı hiç unuL 
mam. 

Ve çocu,tun elini samimiyet
le sıktı. Lock yeni dostuna te
şekkür etti ve o J{Ünden sonra 
tayyarelerin kusursuz müda
vimlerinden biri oldu. O za • 
mantar bu çilli cocıı~a kimse 
ehemmivet vermemişti. 

1f. 1f. 

Güzellik Kraliçesi 

1 939 senesi Ağustosunun 
uzun ve mehtaplı eP<'e

lerinden birinde Shulzheri'nin 
en büyük ııazinosunda Kızılhaç 
serefine bir balo verilivordu. 
Müzik cosmuş. masalardan atı
lan balonlar. konfetiler her ta· 
rafa yayıhvor ve birbirine sa • 
nlmıs ciltler çılgınca dansedi
yorlardı. 

Bütün bu kalabalık ve «il • 
rültü arasında herkesin 2özü 
danseden ciftler arasında bir 
noktaya, Shulzberi'nin eüzellik 
kraliçesi Pej{gy'ye takılıyordu. 
Bütün kasaba .ızençlerinin kalb
lerini tutuşturan bu kumral 

ele alarak, Osmanlı imoaratorlu
~unu parcalamıya vesile oldu . 

Devletler miİli kütlelere da
vanmak lüzum ve ihtivacınt duy
du. Yabancı milletlerden bilhassa 
!lnavatanda vabancı ordulardan 
-;üphe ve endişe edilmive. ve or
duların millilesmesine doğru ~i
lilmiye başlandı. 

• • 
2 - Napolyon'un büyük küt

lelerle ızeniş hareketli mu. 
harebeleri. sevkülceyşi de~iştirdi 
Yüksek mevcutlu ordulara ihti
yaç hasıl ve o kadar çok asker 
bulmak için bütün millete mü
racaat zaruri oldu. Her yerde ted
rici olarak. "askerlik mükellefi. 
veti" tatbik edildi. Milletler ara
sında rekabet ve husumet büvü
ciükc;e ordulara ihtiyac arttı. Bü
vük ordular da cok nüfustan ya
oılabilirdi. Haro aletlerinin ço. 
&alması ve iyi kullanılması. mil
letlerin cenk kabiliyeti. şecaat ve 
cesaretleri her millette avn ayn 
tezahür etti2i halde, maddi veya 
manevi hic bir harp unsuru nü
fus coklu2u ihtiyacını telafi e
demedi. 

yapıldığı ı;.ı;ibi, orduların büyükle
ri de. çokları da nüfustan yapıla
bilir. 

** 
Nüfusun ordu teşkilinde. 

memleket müdafaasında 
ilk oynadıl!:ı rol sırf "kemmi'' dir. 
vani sayıyladır. 

Savaslarda nüfus sayısmın, sa. 
dece kalabalıjtın zaferler icin ka
fi bir unsur olmadığına süphe 
votur. Hususivle simdiki harp 
tekniA'inin. tayyare. tank. m :tör-
1ü cüzütamların, sevkülceyş ve 
tabiyevi cok dei?iştirdi~i ızöriılü
vor. mütehassı.!'lar tarafından söy 
leniyor. Zafer ha~ makinesini en 
1yi kullanan teknisiyenler tara
fından tesekkül edecek. mükellef 
erler ı?eri hizmetlerde kullanıla
cak deniliyor. Fakat silah. cep
hane. techizat vesaire harp vası
talarından sarfınazar, hatta bü
tün bunlar savıda ve ivilikte mü. 
savi farzolunduk1arı takdirde da
hi. zaferin nüfusu cok olana na
sip olmaSl behemehal mukadder 
ve zaruri delildir. 
Savaşlar tarihinde. azların za

ferleri. coklardan fazladır. Mem
leket müdafaası. ortaya cıkınca. 
dfü:manm coklu2una bakılmaz. 
Nüfusun ktYl'Yleti hem kemmiyet 
hem keyfivetindir. Fakat yok ve
ya var olmak davalarında fertle

"Silahlı millet" nazariyesi blla- rin ruhi faziletleri, ekseriva kala-
kis nüfus ihtiyacını arttırdı. balı~ın sayısı mekanik kuvvetini 

Milletlerin harp ootentieli nü. yenmistir. Milli tarihe şan veren 
fusu ile hesap edilir oldu. Nüfu- ve cihan tarihini de avdınlatan 
sun muayyen nisbette bir kısmı ı Türk zaferlerinin coi:?u azın çoğa 
mesela yüzde onu asker farzedi- ~alebesivle alınmıştır. 
lerek. devletlerin muharebe kuv- Türk milletinin. yüksek fazilet
vetleri ölçülürdü. Hatta seferber- leri. fedakarlıkları. Türk cocuk
lik ve harp senelerinden yirmi se. lannın cesareti. atıl'!anlı~ı. ölüm
ne sonra asker cai{ına eirecek den '!Özünü kırpmayışı. milli se-
2ençlerin azalacdı hesaba katıla- ciyenin en yükseklerine varis ol
rak "les Annees Creuses" bos se- makla beraber. muharebelerde. er 
neler denilen o devrin noksanla- me:vdanlannda, ateş içinde yan
nnı başka suretle ikmal hüku- vana. askerlik kudret ve mehare
metleri ve 2enel kurma:vlan işgal ti artmıs. iradesi celiklesmis kah
ıaden mühim bir meseledir. raman Türk subayları ve komu
Franklin • Bouillon bu hesaba na. tanlan bu büvük mucizeleri va
zaran Almanyanın FransaYa 1938 ratmııo;Jardır. Basımızda Milli Şe. 
de ha~ ilan edece~ini her vakit fimiz İnönü olduğu halde. ordu
ve her yerde iddia ederdi. nun talihini idare edenler zafer 

3 - 19 uncu asır o zamana ka- mucizesinin ., ... .,.,,.,, "" ;.,; 'ıilPn-
dar görülmedik. ictimai mühim Jerdir. (YEDIGIJN'den) 
bir hadiseye de sahit olmustu: 

İzahı mevzuun dısında kalan 
sebeplerle, nüfus tahminleri ge
çen sürat ve nisbette arttı. 

1800 tarihinde 180 milyon Av
rupa nüfusu 1900 de 400 milyo.. 
na vardı. Bir taraftan askerliğin 
bütün millete tesmil edilmesi, di· 
{{er taraftan "silahlı millet" na
zariyesinin eski ve realist bir ta
birimizle askerliğin yani memle. 
ket müdafaasının, yediden yet
mise kadar kadın. erkek, milletin 
bütün efradına \•azife vermesi, 
ordulann adedini de. mevcudunu 
da tabiatiyle arttırdı. Ekmeiin 
büyü~ü. hamurun büyüf{ünden 

güzeli. «özlerini süzerek danse. 
diyordu. 

Birdenbire masalardaki halk 
arasında bir kaynaşma oldu. 
Kulaklarda fısıltılar: 

- ~. bakın Lock 2eldi. 
- Kafire tayyareci ünifor -

ması ne de eüzel yakışmış! 
- Londradaki tayyare aka· 

demisine ~ideli beş sene olu • 
yor değil mi? Onun bes sene • 
denberi Shulzberi'ye ilk dönü
şü deeil mi? 

- Evet bizim kommınun oıt
lu anlatı,vordu, bu sabah ızel -
miş. 

- Kifir gittiği zaman çilli 
yüzlü bir afacandı. Simdi müL 
his bir delikanlı olmuş. 

Bütün bu dedikodular iceri· 
ye yeni eelen parlak ünifor , 
malı. yakışıklı bir hava subavı 
hakkında söyleniyordu. O. bir
kaç arkadaşiyle birlikte bir ma
sava oturdu ve etrafı sevrt- baş. 
ladı. Az sonra onun da eözü av
ni noktava ilişmişti. Arkadaş -
larına sordu: 

- Su sarı organtin elbiseli 
kız kim? 

- Tanımadın mı yahu? Peg-

RY:_ Aman ne kadar güzelleş. 
mi~ ve serpilmiş. 

Gene kız da dansederken ka
valyasma soruyordu: 

- Su yabancı hava subayı 
da nereden çıktı? 

- Yabancı mı? Amma vap
tın ha! O bizim Lock yahu! .. 

İzmir Tüccarlarının 
Ankaradaki Temasları 

Ankara (TAN) Izınir ticaret o
dası reisi Hakkı Balcıoğlu refaka· 
tindeki tüccarlal'la beraber bu
radaki tem~slarına devam et
mektedirler. He~·et ellerinde bu
lunan Akala b~rind cins pa· 
muğunun bugünltü fiyat üzerin
den devlet tarafırdan mübayaası
nı istemiştir Mür ıcaatları Başve
kilet Koordinasy•>n heyeti büro
su tarafından tet ~ik olunmakta
dır. Bir netice alıwıcıya kadar he
yet burada kalac•tktır. 

- A! O çilli rr-askara bu haş· 
metli hava suba:vı mı? Nasıl o. 
lur? .. 

O j{ece orada yeniden bulu
şan iki eski çoc1.ıkluk arkadaşı 
Lock ile Pe.ızzy ııabaha kadar 
dansettiler. İki J?P.nç de birbir
lerine fena halde tutulmuşlar
dı. Bir ay sonra •ta düğünleri 
oldu. 

** Bir Hava Kahramanı 

D üşmanla harbin devam 
ettiği bir buçuk sene 

zarfında a~zdan ağıza bir isim 
yayıldı. Bu amansızcasına dö
ğüşen, sayısız düşman tayyare
si düşüren Lock adında, 21 ya
şında bir j{ençti. iyllıl ayında 
tekbaşına bir haftat'a sekiz tay
yare düşürmüştü. Birinciteş -
rinde 19 jliinde 15 uçağı yere 
indirmişti. Lock ismi artık düş
mana dehşet salmıştı. 

Bir rece yine cenup sahilin
de döğüşilrken bu müthis ,kah
raman bacal'tndan tam 15 yara 
aldı. Avni zamanda kolu kırıl
mıştı. Tayyaresi de ateş almıstı. 
Görülmemis bir azimle ölme
miye ve da""a bircok düsman 
tavyareleri indirmiye karar 
verdi. Ve ·bu dii~ünce ile so • 
ğukkanlıhğını kavbetmiverek 
tayyareyi indirmiYe ve hatt~ 
benzin deoosunda çıkan yan -
~ını da söndürmiye muvaffak 
oldu. Ancak ondan sonra yar -
dım istedi ve hastaneye kaldı -
nldı. Bir buçuk aydır bu sıh -
hat müessesesinde idi. 

Gecen ızün Lock ile Peggy 
Kral tarafından sar:ıya davet 
olundular ve orada Kr;ı1 bizzat 
Shulzberi'nin bu mert ve cesur 
çocuğupa 1n.ıziltne"';"' rn kah
raman havacısı madalyasını 
takdim etti. 

m@lt!ô:U:@ 
Sinir Harbi ilacı 

Yalnız gazeteferd<'ki ba~hk
ları okumakla iktifa e.ien 

tf'fikim gözlüğiinü alnıaa doğru 
k~.ldırdı: 

- Kuzum. Dedi. Bu sinir har
bi de nedir? 

- Ne demek olduğunu gaze
telt•rdt! okumuyor musun? Sinir 
hal bi, asabı daima heyecuıul;ı 
Lulımdurınak için hir takını asıl
lı ı>ı-llsız havadis çıkarmaktır. 

Mesela? 
- Mesela. Filan memlek<'ttl' 

filan ı.ehir 7.apted:Jdı. Arkadan 
bir haber ilaha, :ıaptedilea o ~
l'ı ir geri alındı, 

- Böyle olunca sinir harbi mi 
olu3 (lr? 

-Tabii mesela filan şehrin 
.ıafltt>dildiğini haber alınca o;er.\ıı 
smırlerinde bir (irtiaş) olu) or. 
Sonra hunun 11ksi bir haber y~ni 
lıir !>arsılnıa husule getiriyor. 

-· Hiç farkında cleğilim. l"ilrın 
nıC'mlekette filan şehir zaptedilir
sc lJcn neye snrsılayım? 

- Canım mesela taraftar ol
duğun \'eyahut hir ı-uretle ta.k
<~i.rkan bulunduğun hir memle -
kı tin başına bir felaket gelır:.c 
ımiteessir olmaz mısın? 

- Olurum. Fakat dediğin gi
hi sinirlcrimde bir irtiaş hissedip 
z•p diye tavana zıplamam; sonra 
bu ha\•adisin memnun olunacak 
şeklini de öğrenince sevim.im • 
den kaldınp kendimi yere at • 
ınam. Evvela "vah vah" sonra da 
"oh oh,' derim. O kadar • 

..:... Pekala. Ya bu gibi haberler 
sivaset vadisinde vatanına taal- , 
h-lk ederse? ... 

- O zaman iş değişir. 
- Gördün mü? 
- iş değişir demekle sokak 

sokak gezip rastgeldiğime çene 
yanştınnın demek istemiyor.an. 
Onu da siikiinetle telakki ederim. 
Çünkü: Bu memleketin başıntla 
ıaııes'uliyet yiikünü bütün ağırHgi 
le Üzerlerine almış adamlar \"ar. 
Devletin dahili, harici idaresi 
onlara aittir. :Memleket ve ben 
de dahil ohluğum halde millet 
onlara mukadderatını bırakmış. 
Artık benim kendi kendime bir 
takım faraziyeler yapmağa hak
kım var mı? De\•let harbe mi 
girecek? Biatraf mı kalac•k? Şu 
veya bu zümreye mi iltihak ede
cek? Bunu onlar düşünet:eklel'. 
Biz, değil. Yaşadığımız aar, de· 
dikodu, asrı değildir. Disiplin 
asndır. Ben akşam evime gidi· 
yor, ve yatağıma girince horul 
horul uyuyorum. Onlar uyumu
vorlar aziz.im. Ve onlar u1uına
dıkılan içindir ki AYrupaya üç 
senedir ateş yağdığı halde biz 
rahat rahat uyuyabiliyoruz. Ben 
şahsım itibariyle memleketin es
kiden olduğu gibi bir zevke, bir 
hevese. bir iltifata feda edil • 
mh·eccğine katiyyen kaniim. Bun 
dan dola~, müsterihim. Amma 
böyle olmaz da yann öbilr ı:ün 
bizim de bu hercümerce kanş -
mamız icap edermiş. Bun• da ol· 
sa olsa yine başımızda bulunan
lar ictinap edilemez bir mecbu -
riyetle lüzum göstermiş olacak
lardır. Araplann dedikleri ıri· 
bi anlıyacağız ki "devalann sonu 
dağlamak" tır, başka çare knl
mamıştır. O zaman bu millet lıir 
kitle halinde \•azifesini ifa eder. 
Çünkü bu sefer giret:eği nıU
cadele "varlık, yahut yok
luk savaşıdır. Burada hisii
' at susar; muhakeme, münaka
Şa. mantık iflas eder. Ben ki bu
giin elli iki yaşındayım. Yirıni 
yaşında bir ıenç gibi güle güle 
vazifemi ifa ederim. 

- Şimdi sükunetinin sebebini 
anladım. 

- Oyle değil mi ya. Herkf'S 
de benim gibi pro0ramını böyle 
çizerse o 7.aman sinir harbi, asap 
irtiaşı gibi söderi işittikçe: 

Evvel yok ld ic:bu rivayet yeni çıktı 
Der, hiçbir şeyi umuruna sal

lamaz! 
Takvimci 

Mısır Mübayaasına 

Baılanıyor 
Ankara (T ANl l{Rr.,öc-mz hııl

kının ihtiyacını temin maksadiy
le Ticaret Vekaleti mısır fiyatın 
tayin etmiş. mübayaata başlan 
ması için Ziraat Bankaı-ı He ko 
operatifler birliğıne talimat ver 
miştir. Bu mısırlar nıuhfaç hal 
ka kredi ile tevzi olunacaktır 
Bu suretlr fol.ır hi:llkın Mısır ih 
tiyacı temin edilmiş olacaktır. Mı 
sır fiyatları 7 kuruş olarak. tes 
bit olu , ıştur. istihsal mınta 
kalarır •a, buna ancak nakil iıc· 
retkrı ılave olunacaktır. 

Sümer Bank Mübayaata 
Başladı 

Ankara (TAN) Sümerbank mü 
baya heyetleri Adana, Ceyhan 
ve Mersinde faaliyete geçmişl .. r
dir. ünümüzdeki iki ay ıçınde 
Şark vil8.yetlerine gideceklerdir. 
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G 
Netıcede, Merıçlı Mehmet Ca· : • • _ a _ _ ~ 

. Sa ray A lt ay l , l. S p O r D. ~~~~ap~ıec~~ı~ı d~~~az?;:i:a~!: ·-K~~~-~f .... M·ı;~-~~-~i·~·;·= aucüNKÜ\>aoGRAM 

DUNKU SPOR 

kikada, Dinarlı İsmail Pomak 3 
Ahmede 14 dakikada, Mehmet a.oo Program 19.30 Haberler 

S 
Ali Süleymana 8 dakikada tuşla Yazarı: Avukat Emcet Ağış e.o3 Haberler 19.45 Konusma 

B 
ek t G B e ı · • ,J?alip ıtelmislerdir. Pomak Ha • 

8
•
18 Miızlk (Pl.) lS.50 ~rkılar 

POTU e Şl aş g
" . san Salibe pes ettirmis. Roman· o·• len bir şahsın birinci dere- 0.00 Kon*u~a 20.15 Radyo ga-

z r l l n l 1 K d d" cede mirasçıları <;ocukla- zetesl 

, • . ' e~ttym~ı·n_rtuı~rs.~~M·leaymnaı·s~a~lrı ı;:ıHa9r1s1!1~G~~0 .. nnşae;nel;ı· rı, kanun tabiriyle, füruudur. ~;:~~ ::r~ıl:;nn 20.45 ~~n musl-
" Btwiar müsavat iizere mirasçı • 12.50 Haberler 

Alt l n Ordu Feneri M a al Up E iti '.mvi:a;ms;ı:v:re:n:;ı~s~·n:caı'yKe::k~aadAa
3

rliddık.:B:fkr,;;a.~ ~;r:~Jj~~~~:~g~~r~v:fö ::::: :~~~.) ~iiI ~Es:·-'O \ardan biri şayet müteveffadan 18.03 Cazbant 22.45 Cazbant 
at neticesinde iki pehlivan da lW\•el ölmiis ise hissesini halr.fi · 18.40 tncesaz (P.1) 

lstanbulda Yapılan 

Oldu, Şişli Perayı 

Güreş, 

Yendi 

Bisiklet Müsabakalara 

ve Terfi Mac;mı 

Ç ok Güzel 

Alemdar 

ve Heyecanlı 
venisemedikleri için. hakem he- yet tarikiyle ölen e\'Hidın e,•ınt_ 19.15 MiWk (Pl.) 23.30 Kapan~ 
veti di~er macların gece kalma- tarı alır. ):ani kendi yok a twladı 
ması icin beraberlik verdi. Bun. o da ,·oksa onun evladı ilahiri 
dan sonra Mersinll Ahmet ile alır. Fiiruun miras yediği ahvnl

Kazandı Molla Mehmet güres tutustular. de miiteveffanın karı veya koca· 
f:iinün en eiizel ıriiresi bu oldu 'il sa{! kalmıs ise, o da mirasa 

şıktaş hiç beklenilmedik bir za- ıvrüs;:ıhaka hep sert hareketlerle istirak Pder.· ffisc;ec;i smhır: İstt•r
manda rakibine bir gol atmıştır. oectikk>n sonra. bichwetten iti· c;e terekenin dörtte birinin miil
Dört dakika ıol"ra Ankaralılar ı.,aren atak vaoan Mersinli Ah· kiyetini; isterse terekenin yan
buna mukabele ıle beraberliği te- 'Tlet on hı>c::lnci dakikada tuşla c:ının intifa hakkını alır. J\feselô 

Takımı 
VEFAT 

Yanya eşrafından Yanya Be· 
lediye Reisi merhum Yahya Be. 
yin oğlu, Buı:sa İnhisar Müdürü 
Neşet Boz.kurd'un ağabeysi, İs
tanbul eski maarif müdürü ve 
$ehir Meclisi eski azasından 
Standard Oil kumpanyası mii
şaviri Mustafa Yahya Uri vefat 
etmistir. Cenazesi bul?iin saat 12 
de Kadıköy Modada Devriye so
kak 51 numaralı evinden kaldı. 
rılarak Osmanab camiinde na· 
mazı kılındıktan sonra Karaca· 
ahmette Şehitlikteki aile makbe
rcsine defnedilecektir. Allah rah. 
met eyliye. 

lzmir, 20 (Kafile ile giden ar
kadaşımızdan telefonla) - Ga
latasaray ve Fenerbahçe takım
lan bugün kesif bir halk kütle_ 
si önünde heyecanla beklenen 
m;ıc-larını yaptılar. 

İlk maç Altınordu ile Fener
bahçc arasında idi. İki şehrin i
kincisi olan bu takımların yap
tı,i?ı mac baştan nihayete kadnr 
hrvecanla ecçti. 

Altınordu lular eüzel bir oyun 
cıkardılar. Fenerliler her zamnn
ki~den daha bozuk oynuyorlarch. 

llk anları her iki takım da hir 
sayı çıkarmak için rakip tarafta 
sıedik aramakla ,ı?eçirdiler. Bu a
r::ıda Fenerbahçe muhakkak eol 
ile netilecelenccck birkaç fırsatı 
kaçırdı. 

---

Birinci devrede Ali, Altınnr- .. .. .. .. 
dunun ilk golünü çıkardı ve İz- ı Dunku gureş musahakalarında 
~i: t~kımı devreyi 1 - O galip İstanbullularda rahat bir oyun 
bıtırdı. .. .. ı · b l d 

İkinci devre baslar baslamaz, 
Fenerlilerin işin nezaketini an -
ladıklan, seri akınlarından belli 
oluyordu. Bir aralık üstüste a· 
kınlar yapan Sarı - Lacivertliler 
böylece yakaladıkları fırsatları 
kacırdılar. Bu arada Naim. Fe. 
nerin beraberlik golünü çıkardı. 

Devrenin bitmesine on dört 
dakika kala Sait Fener müdafaa
s1nın bosluğundan istifade ede
rek. ani olarak ,güzel bir süt cek· 
ti. Top direği sıyırarak Fener 
knJesine ızirdi. 

Bundan sonra Fenerbahçenin 
tazyiki bir netice vermedi. Fe -
ner takımında bir gün evvel sa
hadan cıkarılan Esat da yer al
mı&tı. İstanbul t;ıkımı oyun bas· 
lamadan evvel İzmir takımında 
ni7.ami olmıyan oyuncu bulun -
dui!u hakkında bir de itirazda 
bulunmuştur. 

Galatasaray 3 - Altay 1 
fklnei maçı Galatasaray ile 

Altay tak1mları vaptılar. Alta
vın dün Fener karşısında zor 
nıni?llıp oluşu, Galatasarn\'ın da 

goru mıye aş an ı. 

Salaahattinin yaptığı ürüncü 
golden sonra Galatasaray devre
yi 3 - O J?alip bitirdi. 

İkinci devrede oyunda biraz 
sertlik ~örülüyordu. Altavlılar 
ilk anlarda yedikleri 2olleri te
lafi edebilmek ümidivle fazla 
gavret sarfett iler. Fakat bu bir 
netice vermedi. 

Bununla beraber hakem bir. 
den Galatasa.ray aleyhine bir pe
naltı çaldı. Ortana penaltıyı icap 
ettirecek bir harlise yoktu. Böv
lece Altay, şeref sayısını yaotı. 
Bülent birinci devrede sakatlan
dı~ı için, Galatasarav on kişi ile 
maça devam etmiştir. Bülendin 
yaptığı çok JıÜzel bir v.olü de ha
kem saymamıslır. Takımlar ya-
rın sabah Cbu~ün) saat 7.30 da 
İstrl."lbula hareket edeceklerdir. 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara. 20 (TAN Muhabirin

den) - Milli küme maçlarına bu
gün de 19 Mayıs stadyomunda 
devam edilmiştir. Maçlar 15 bin 
seyirci önünde yapılmıştır. -... 

Tekirdağlı rakibini yenerken 

İ. Spor 5 - D.Spor 2 
Ilk karşılaşma Istanbulsporla 

Eskişehir Demirspor arasında ya
pılmı~tır. Oyun başlar başlamaz 
her iki taraf da sıkı bir oyun 
tutmuştur. Karşılıklı yapılan a
kınların birinde ve beşinci daki
kada Demirsporlular maçın ilk 
golünü yapmağa muvaffak olmuş 
lardır. 

Bundan sonra Istanbulspor, le
hine verilen bir penaltıyı gole 
çevirerek beraberlıği, bir kaç da
kika sonra bir gol daha çıkararak 
galibiyeti de temin etmi~tir. Dev
re bu şekilde sona ermiştir. 

!kinci devrenin ! 1 inci dakika
sında lstanbulspor üçüncü golü 
de kazanmıştır. Bundan bir iki 
dakika sonra Demirspor penaltı
dan bir gol daha atmıştır. Müte
akiben tekrar sıkı bir hücuma 
geçen Istanbulsporlular iki gol 
daha çıkararak maçı 5 - 2 kazan
mışlardır. 

Beşiktaş 3 - G. Birliği 2 
!kinci maç Beşiktaşla Gençler

birliği arasında yapılmıştır. 
Bu maç da ~ri bir tempo ile 

başlamıştır. 9 uncu dakikada De-A ltınorduyu açık bir farkla mağ 
llıp etmesi, ovunun sıkı uecece
i!ini tahmin ettiriyord11, Galata- -
s;ıraylılar takımların!\ \Arifin ve
rine sağic olarak Bülendi ikame 
c>tmişlerdi. 

~ Milli Küme Puvan Cetveli ~ 

Birinci devrede Galatasaray 
takımı cok yüksek bir oyun eös
termiştir. O kadar ki, Sarı - Kır
mızılı ovuncular takımlarına 1[a. 
]ebeyi ilk anlarda müidelemiş
tiler. Oyunun ilk goliinü Bülent 
attı. Bundan sonra Galatasaray 
1rıkımı daha çok acıldı ve forved 
rok iyi nnlnsmıvn basladı. Eşfak 
ikinci ,ı?olü çıkardıktan sonra, 

Takım 

B. J. K. 
İst. Spor 
G. SaraJ 
A. Ordu 
A. Ordu 
Fener 
Harbiye 
Altay 
Maskespor 
GPncler"11rlii!i 

Maç G. 
6 4 
6 4 
4 3 
5 2 
5 2 
4 2 
4 2 
5 2 
4 
6 

---

B. M. A. Y. P. 
2 12 7 16 
1 l 16 9 15 

1 11 4 10 
1 2 9 13 13 
1 2 9 13 10 
1 1 5 4 9 
1 1 6 4 9 

3 5 7 9 
2 2 5 7 ' 6 

6 10 8 6 
~-

min etmişlerdir. Devre sonlarına ~alip ~eldi. valnız hir e\' kalmıssa, dilerse: 
doğru Beşiktaş bir firikikten is- . .. . hunun dörtte bir hissesine "ahip 
tifade ederek bir gol daha kazan- . Son °.ıa:ak Tekırdağlı Huseyın olur. dilerse bu .-vin ı?t-fü•ıfii!i ki
mıştır. Gençlerbirliği Beşiktaşın ıle hmırlı. Koca Mehrnet. karsı- 1'anın yansını ölünciyc kadar a· 
bu golüne de iki dakika sonra 1ıı~.tıla~. Mıı~ab~kavı. TPkırdaelı lır. 
mukabclP ederek yine beraberli-ı Tiuseyın 17 ıncı dakıkada kazan. 
ği temin etmiş ve devre 2 - 2 be- 'iı. 

Öldiiğü zamnn hayatta füruu 
hulunmıyan sahsın mirasrısı ba. 
hn Ye anasıdır. Bunlar miisavat 
lizere mirascı olup hunlardan sağ 
olmıyana diisecek hi?1;se onun ev· 
latlarına kalır. Sat kalan karı 
veva ko"n hn halde de, mirasa 
istirak t>rler. fak at Pa'.\'t daha faz
ladır. Mirastan dörtte birin mUl· 
ki:veti ile bf'raber yarısının inti. 
fa hakkını alır. 

rabere bitmiştir. Bisiklet Müsabakası 
!kinci devre Beşikta~ bir gol 

daha atarak sahadan galip olarak 
çıkmıştır. 

İstanbuldaki Maçlar 

Dün Sisli ve Bevoi?lm:nor 
klünleri Seref stadında. pııskıı lva 

1 

kuoası macını VEmmıslardır. Ke
c:if bir halk kütlesi öniindP ve 
~a7i Tezcan'ın muvaffak idare
c:inde ovnanan o'•un. b::ıc:tan ni. 
havete kadar seri ve heyecanlı 
crccmistir. 

Ovunun ilk pnlünü Bt>v0ul11 -
-.oordan Aleko ?~ inci dakikada 
vanmıs. huna 35 inci nakik11ıia 
C::\sll~<>n Nnhar mul.-ııbple Ptmiş
t.ir. DPvre birer e:olle ve bera -
'"ıerliklf' bitmistir. 

!kil"ri devrcdr <:;i!;}i t:ı~ımı rrık 
canlı bir ovun cıkR,.nııstır. Bu-
11un nPtirPc:! olsırak Diran nı un
ru d::ıkikadı:ı l!Ü7.el hir <:iitlr ta
l(ımmın galibivrt crnliinii l\fmıs. 
hundan son,.a hn iki takımın 
ıravret.ine rağmen başka gol ol
'Tlamıstır. 

Net.irPıfo Sisli takımı 
'2 - 1 kazanm1.,hr. 

Terfi Maçı 

maçı 

Dün Fenerbahce st.arhnda ikin
ri küme terfi maclarından hiri 
Alemdar ile Davutpasa t;ıkımla
rı arasmd;ı vaoılm1s ve Alemdar 
4 - 1 ealio ızelmistir. 

Amatör Güreşler' 

Dün tecrübesi7. l!ÜrP.scilPr ara
c;ında ~iircs klübiinde müsaba· 
kalar v:rnılmıstır. 56 kiloda ı?ii
resen F.krem. 61 de Glllataııenc. 
lerden İsmet. 66 da Kasımoasa
dan Sahahattin. 72 de Kasımoa· 
c;adan Hiisnü 79 da Kurtuln-.tal' 
Nuri, 87 de Kasımpacl\dan Esref 
hirinci olmuslardır. Umumi tas· 
nifte Kasımpaşa birinci olmuş -
tur. 

Güreş Müsabakaları 

Dün Şeref stadında futbol ma
çından evvel profesvonel pehli • 
vanlar arasında serbest güreş 

Bisiklet a.ianlığının tertip et. 
tiili fesvik müsabakası dün Ton
kaoıda Silivri yolu üzerinde 100 
lcilometrelik bir mesafe dahilin
de vanılmıstır. Neticede Topka -
oıdan Halit üc saat yirmi İİ<' da. 
!(ikada hirinci olmuş. Halicten 
Nivazi ikinci, Tookapı°'ın Saim 
iiçüncü olmu~lardır. 

Ankarada 

Ankara 20 (TAN) - Mevsi
min üçüncü bisiklet yarışı bu
gün Etimesğuda üç defa oidip 
gelmek suretiyle 100 kilometre 
üzerinde yapılmıştır. 

50 kilometrede kuvvetli iki 
rakip olan Orhan Suda ve Ali 
Ersoy sıkı bir atak yaparak ka-
fileden ayrılmışlar ve yarışı yal· 
nız olarak bu şekilde bitirmiş
lerdir. 

Neticede Orhan birinci, Ali 
Ersoy ikinci, Sabih Avsar iiçlin
cü ve Kerim Kayaçctin de dör
düncü olmuşlardır. 

Ankarada Atış 
Müsabakalan 

Fiiruu. baba \'e anası ve hun-
1ann fiinnı hnlunmaksızın vefat 
nıh~n kimc;enin mirasr.ısı hfi:viik
hAha ve hiiyük Anasıdır. Runlal' 
mitc;avat üzere mirac;cıdırlar. Rii
,,iikbaha veva bih•iikana sal:? de. 
f!ilc;e her tabakada halcfh•et tn· 
rikh·le mirascıları olan fiinıl11Tı 
tarafından temc;il olunurlar. Yal-
nı7. hurada dikkat edilecek bir 
nokta vardır: Raha n~\'a ana tn
rRfnufım olan büviikhaha vevn 
hii'.\·iikana fiiruu olmadan ,.efat 
ı>tmis İ«e, hissesi ın·ni Üll'aftaki 
mi,.ac:rılarn uerer. Savrt bir ta_ 
.. aft:ı h .. 1' ikisinin de fiinm mcv
,.11t dei!ilsı>. o zaman hiitiin mirac; 
.tii!er tar:lftRki miraoıcılarn inti -
'<al eder. Miite\'cffanın sa~ kalRn 
kan ,·cva kocasının hu hnltlc 
hic;c;e"i terekenin ,,.arıo;ını rniilki
,.,..; ;ı .. ,.,,.,.R her ıfiit·ttr hi!'inin 
intifa hakkıılır. Savct hiiviikha. 

Ankara 20 (A.A.) - 6 Nisan- ha ,.e hih·iikanalarv W!VR hunla· 
da atış poligo.~unda baslarr,ı.ış rın füruları yokc;a, sa~ kalan kR· 
olan tabanca musabakası hugun rı ,·eva ko"a hiitiin mirasın miil-

~ ............. , 
22 Nisan Salı günii akşamı 

ÇENBERLITAŞ 
SİNEMASINDA 

SAFiY E 
ve arkadaslannın büyük 

KONSER'i 
Biletler lCİşede satılmaktadır. ' , 

kivetine sahin olur. 
Miiteveffnnın son derecedeki 

kan mirasc;ılan biiyiikbahalar ve 
hiiyiiknnalar ile onların fi.lrulan. 
flır. Kan hısımı olarak mfitevef· 
fanın hiiyiikhaba \'(' anası \•e fil· 
l'lllınffan bakao;ı varis olamaz. 
~on derı>ce buıfur. ancak kanun 
miitcveffnnın dördiincü derece· 
ılı-ki ceddine. yani bıtba ve ana. 
c;mın hii\'iikhabıt ''e anas1na. bun
lar vı-fnt etmic;c;c, e\'latiarına 
- ki ölrnin hiivük amca ve bü· 
,.ifk hnlabn olur - hıınlal'll t"· 
1'eke fü:erinıfe bir intifa hakkı 
\'ermi tir. FnkRt terekenin mül· 
ldvı-ti rlevlete kalır. 

neticelenmiştir. Müsabakaya 50 w•••••••••••••••••••ıs ••••llllllıııt. 
den fazla amatör iştirak etmiş , 

ve Dr. Kazırn Köylü, 55 puı.nla ı ş A R K 
birinci, başkomiser Lütfi, 40 pu- • 
vanla ikinci, Naim Uludağ 39 Daima en gii7cl filmlı>ri ıriistcrmek vadinde sebat citerck 

SINEMASI 
puvanla üçüncü olmuştur. pek vakında size. kat'iyyen unutnnııyacoğmız 

Zavalh Yugoslavya i F A · L 
Şaheserini takdim cıfoccktir. Ba~ Rollerde : 

HERTHA FEINLER ve HANS SOHNKER I 
Başı 1 incide 

,.e hi4;' bir zaman nikbinliie ka. 
pıhp uyumamıştır. Tiirki~·e dai-ı 
ma uyanrk, daima ihtiyath hulun· 6ı•••• 6 MAYIS 1941 SALI AKŞAMI '\ 
muş, müdafaa tedbirlerini hiç bir 

1 
zaman ihmal etmemi tir. 

Bugün de hiç bir harn tehlikesi 
. . . . 1 MUNIR NUREDDiN 

Ç E N B E R L I T A Ş S I N E M A s. f N D A 
ile doğrudan doıl'ruya karsı kar· 
sıya maruz bulunmamasına rağ· 
men, adeta harp irinde imiş gihi 
tedbirlerini tesri etınis olmn.;ı, u- ı ~ 
~·anıkhğının en hih·iik delilidir. ~•-••••• Bir KONSER Verecektir 

, 

<GOL iN$AN1A. Rl 
- İşte böyle teyzeler ... Sürünüp gidiyoruz. 
- Kalın sesli kadın çekinerek güldü: 
- Ah bizim köye yolun uğrasa... Anladın nu 

'll'abacı? 

hafif bir ışık görününce arabacı telaşlandı: 
- Teyze, Suhizarının ışıkları mı bunlar? 
- Yok! Buraya (Ilıca) derler. Oç haneli bir 

lı;:öydür. Fıkara bir köy. 

BULMACA 
z 3 4 5 6 1 g • 

- Sizin lköy çok uzak mı? -- - - - - - - - --~ - - - -
Arabacının içine bir keder çöktü. Fısıl fısıl ko· 

nuşan kadınlara kulak verdi. nunlnr da tıka· 
ra kısmıydı. Hali, vakti yerinde olan, yol bo
yunda damat arar mı? BeygirJeri hiç lüzumu yok 
ken kırbaçladı. Kendi kendine: "Adam sende, Su 
hizarına varınca caymış olurum. yalvarırlarsa, 
kimim, kimsem olduğunu, nişanlımın düğiın bek
lediğini söylerım.,, dedi ve bu kararı vcrır \'er
mez rahatıaştı. 

l+fl=il=-·-- Uzak değil, uzak değil... Suhizarından biraz 
ütede ... !ki saat, haydi bilemedin üç saat. Yazan : Cemaıettan Mahır 

- Pek uzak değilmiş. Allah izin verirse birgiin 
o tarafa da yolumuz düşer, gelir, size misafir 1 . = Kötülükte olur mu? Tövbe de ... Geçineınc-
oluruz. Sizin köyün adı ne? dıler. 

- Ah ... Hani ya ... Bir gelsen bizim köye ... Bi· Arabacı güldüğünü belli etmemek için tekrar 
zim köye (Arslanlar) denir. içini çekti. 

- Arslanlara gelsem, bana ayran içirirmiy<.Jin Bir tahta köprü daha geçtiler. Yolun iki tara-
teyze? fında kurbağalar bağırıyordu. 

- Ayranın lafı mı olur, bir gelsen ... Bir şey Evvelce vakit geçirmek için konuşan arabacı 
soracağım, dinin gibi doğru söyle çavuş ağa: işin döne dolaşa körpe bir dul karıya bağlandıgı-

- Sor bakalım. nı görünce hayvanları sulamağı bile unutmuştu. 
- Evlenmeğe niyetli misin? Kalın sesli kadın, yanındaki ile biraz fısılda~-
- Niyetli olunmaz mı? Bir namus ehli kıırı tıktan sonra: · 

bulsam, hiç bakmam evlenirim... - İşin acele mi bu gece çavuş ağa? diye sordn. 
- İyi ya işte ... Bizim köye gelsen aradığını mut - Yok, pek acele sayılmaz, yarın gitsem de 

laka bulurdun. olur. 
- Deme ... Bulunur mu namus ehli? 1 - Öyle ise bir hayır yapalım. 
Tekrar yarımdöndi.ı. Kadınlar arabanın sarsın- - Ne gibi? 

tısı ile başlarını kımıldatarak oturuyorlardı. Ytiz- - Bak sana açık açık diyivercyim çavuş ağa, 
leri görünmüyordu. biz iki kardeşiz. EvleneceR kız, kardeşimin kızı· 

- Bir münasibi bulunursa ben de gelirim tey- dır. İstersen yürü, bizim köye gidelim. Kızı gor, 
zcler ... Vallah, billah hayvanları dehler, sizin kö- o da seni görsün ... Biri birinizden hazzederseniz 
ye çıkarım. ne iyi, ne güzel. Kızımızı köyden istiyen çok y:ı ... 

- Orasını gönlün bilir evladım. Diyeccğım §U: Sana kısmet ise ne diyelim. Allahın emri... Ev, 
Sana münasip bir kızımız var. Güzelliğine gijzel... yurd sahibi olursun. Duydun mu? 
Çalışkanlığına, sabahtan akşama kadar durmaz Arabacı, şaşırdığı için birden bire cevap vere-
çalışır ... Namus tarafını dersen bütün köylü ispat- medi. Kadın tekrar: 
tır. - Bir kere gör evlldım, dedi. Beğenme~n. 

- Çalışkan bir de namuslu ise bana yeterdi. sana yol masarifini de veririz. 
Güzellik gelir, geçer, namus durur. Erkek dedltjn - Masraf lafını bırak bir yana ... Haydi işimizi 
bacn dumanıdır teyze, sabahleyin çıkar gider, gö· bırakıp sizin köye gittik diyelim, gece vakti, ara-
zu arkada kalmıyacak. bayı, hayvanları nereye çekeriz? 

_ O tarafa meraklanma. Kmmız pek körpedir - Nereye çekeceksin, alacağın kızın hanesine. 
ama, bir kusuru, dul karıdır. Dula da razı mısın - Babası, ağ::ısı söz etmez mı? 
aıabacı! - Babası, ağası yok ... Bunlar, bir ana, bir kız .. 

- Elbet razıyım. Her şey Allahın emri ... Kocası Denim evim ayrıdır. . . . 
k<Jt.ılukte görüp çıkarmadı ya 1 - Öyle ise olur bu ış ... Pek fılfı, gıdelım teyze-
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ler ... Yiğitin başına yazılan gelir. 

Arabayı hızlandırdı. Yola çıkarken kız bakma· 
ğa gideceğini bilmiş gibi, yeni elbiselerini ~iymiş 
çizmelerini Çerkeşte boyatmıştı. Bu taraflara tren 
hattı döşenmeğe başladı başlıyalı, yol . b~yların<.la 
gidip geliyordu. Bekarlık canına yetmıştı. Yakın
larda bir karı peydahlamak fena olıruyacaktı. 
Köy nikahı yapmalı. Sonra aklına esince bırakıp 
gitmeli ... Yozgadlı öksüz arabacıyı bulmak ne 
mümkün? Bir ambar ince samanda mintan düğ
mesi aramak gibi bir şey. 

İçine, bir şarkı tutturmak arzusu geldi. Lakin 
kayın anasına karşı ağır başlı görünmek lüzumu· 
nu düşünerek vaz geçti. Beygirleri sularken çal
dığı ıslığı -kısacık öttürdü. 

Kalın sesli kadın anlatmağa başlamıştı: 
- Evlerinde erkek yok ... Baş olursun ... Hani 

gönlün kızımıza ısınırsa ... 
- Adam, ısınmakta nedir? Namuslu ya ... 
- Namusuna bütün köy isbat ... RençberliktP.n 

anladığın iyi. Derenin alt başında purçak tarlası 
var. Arpalıkları var. Çalışan oldumuydu, bizim 
oralarda toprak boldur. 

- Çalışmadan yana hiç korkmayın teyzeler. 
Hele babayilit bir karı bulursam, iki yıla varmaz: 
bir çift öküzü, iki çifte çıkarırım. Davarımız, inek 
lerimiz yayılır. Gündüz demem, gece demem uğ
raşırım evvel Allah! Arabacı olduğumuza bakma· 
yın. İçkiye kumara tövbeliyiz:. Babam hoca aduın
dı. Vasiyeti böyle .... 

- lyi hC'rifmiş, nur içinde yatsın ... 
- Amin teyze! 

Şosenin solunda, boş toprakların ilerisinde, 

Tekerlekler, yine keyifle tıngırdamnğa başla· 
mışlardı. 

Kekeme karının kızını düşündü. Gözüniin önü-
ne Kurşunludaki deli Emine geldi. Sakın onun 
gibi beyazlığına beyaz, etli, butlu olmasın ... İşte 
yatkın, babayiğit karı. enine kalın, boyuna ıridir. 
Tam harcı!. .. lyi va ... Böyle karıyı kocası ne de
rneğe boşadı. Herif yoksa öldü. gitti mı boş Yl'l'e. 

Bu tarafı soracaktı. Vaz geçtı. Esmer, kara ku
ru, rezilin alçağı bir şeyse ... "Anasına bak, kızını 
al!,, derler. KPkeme karıyı karanlıkta bir türlü 
farkedemediğine üzüldü. 

Bu esnada kalın sesli kadın: 
- Suhizarına işte buradan inilir. dedi. Alt bnş

taki kavakları gördün mü? Oradan sağa IJıikii· 
lürsün, doğru Suhizarı. Dönüşte aklında kalsın . 
Şaşırma oğlum ... 
Arabacı dalgınlıktan kurtulup etrafına bııktı. 

Sapması !Azım gelen yol ağzını on adım kadar 
geçmişlerdı. Gece burada. daha tenha. daha ka· 
ranhktı. "Oğlum., kelimesinin, tamamiyle anlıva
madığı kadar büyük tesiri oldu. "Ben caydım. 
haydi atlayın aşağı!., diyemedi. 

Hayvanlar. bunca senelik arabacı olmasına rag
men her dikkat edişte, hayrette kaldığı bir m\!· 
tanetle koşuyorlardı. 

Kamçısının sapiyle ensesini kaşıyarak bağırdı : 
- Dôyyt! Al arslanım! .. Haydi oğlum! .. 

f Arkası \'ar ) 

--- •--•-__ . ___ _ 
••ı-ı.--. 
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Soldan sağa: 1 - Büyükler • 

içilir 2 - Bir çiçek - sayı 3 -
fiiller _ mülk 4 - Kusmak • bir 
erkek ismi 5 - Ters okunursa: 
izinli 6 - İsim liı.hza 
7 - Rayeden _ arz - çok değil 
8 - Kavramak - büvük 9 - Bir 
hayvan • atmaktan fail. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Bir ta· 
bii kuvvet 2 - Baş • bir harf de· 
ğişirse: sade olur 3 - Takılmak -
cünkü 4 - Bir uzvumuz - siz • 
bir harf değişirse: at olur 5 -
eski blr hitap tabiri _ ilave 6 -
Oruç ayı 7 - Etek - bir çalITT R -
Bir ısim - mükemmel, iyi 9 -
Bir çalııı - kısa de/Hl. 

Evvelki bulmaca: solıian sda: 
1 - Tabiatsiz 2 - Asit • adam 
3 - Bar - arada 4 - fn • sahin 
5 - Meşe • mi 6 - Ta • rıtak 
7 - Ree • mra R - Sarf _ ezan 
9 - Un _ erk - re 
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E vct beni aldatmndın, bunu bili-
yordum Antc ve etratımızd.ı· 

kilerın butun dcdıkodularınrı rngmcn 
s • .mı bnn..ı kar11ı hıyanet eLmekle ,t
hum eımcdım. Heni a!dalmaduı, yani 
benden başka bir erkeği sevmedin, 
Cliden kaçıp gıderken onun pe~ınde 
suruklenmedın, buna ınanıyorwn. Fa
kat gıttın, cvını, kocanı bırakıp kaç
tın. 1'iıç.n. İşte bunu sana ben soy
lıycceğ Jn. 

Ya sen ne yaptın? Bunu dilşünur
kcn yuzUın kızarıyor. Hayır Arıfe, 

hayır, senin cansıı. bir bebcı< oldu
gunu söylerken bılc hakıkatı tam:ı -
:nıyle anlatmış olamıyorum. 

** 5 en isteseydın bugün ne mesut, 
bir omrumuz olurdu! 6ıcar: bir 

yuva, sarışın bır \,OcUk başı ve ins.ına 
hayatı sevctırcn tnth, sc\•ımlı güıııcr .. 
u ı.amun, bazı gunıeı Lroşı uzamış 

yuzumae sen bır çırkmilK gorıncz, 
gozocoeıdcrımde s.ına karşı yanan 

::;,eru ben ıstiyere.ıt ve severek .ıl
m'iium Nişanlılık hayatımızda senin 
ae bcnı scvdıgınc inanmışum. Meğer 
'ben yalnız kcndınl, kendi hayalini sc- ctcrın aşk ve ateşi okurdun, o uımıın 
vıyormuşsun. Hayntlarırnız.ı blrlcştir- samımı hayatımıı. &o.:ııdo tatlı bır he
dıktcn sonra kcndıru ve hayalim hn-1 Y<.'Can uyandırırdı, mce ellerın ben:m 
kıkatc uydurmaK ıstcmedın cvUliğın ırı erkek pençelenme sıgınmnk.tan 
ın nasını kııvrıyamadın, d~ygularını bır haz duyuıdı. O zama~ ı;cn ben~ 
ve du,suncclcrinı tahlll etmek isteme- deki harıcı kusurları aegıl, ıçımaeıtı 
din S b d ,,11 d" k d . 1 sana yakın ve sıc.aıı; hısıcn aııJar, go-. en cnı et> , Ken ı en ını a • . d .. 
dattın Arife' rur un. 

· Egcı yuzilndckı knlın maskcyı c;ı • 
Benı seviyorsun sanmıştım, meğer karaoılseydın! 

sen sevme.it nedir bilmıyormuşsun. Yoksa sen kendini her zaman giı -
Sen benım hayatımdan değıl, kendi zel bır kadın mı sanıyordun? Scnm 
elınle, kendı arzunla zchırledığin ha- de kendınc ıhumum ctmcaığın gun· 
Yatından kaçtın. Muştcrek ömı·t.ımüzu ler olmuyor nıı.ıycıu? o guıuer ocn 
hır cehenneme çevirm~tin Arife; be- ne yapıyordum: :::>cnı yıne aynı uteş
nı karşında daima nişanlılık gilnleri- le sevmiyor muydum? Seııın boy:ı
rnızdekı genç gjbı görmek ıstiyordun. sız yuzun bcnae cıcrın bır şernat u
lialbuki buna imktın var mıydı? Ben, yandn·mıyor muydu? 
s na karşı olan samimi aşkıma zerre - Hasta mısın Arife"f Yüzun so· 
kndar halel getirmemek şartiyle, ev- luk. Yoksa boyanmadın mı? 
lılık hayatının icaplarına kendimi a- - Bugun gıyınmcmışs.ıı Arife .. Ni-
hştınnayı bir vazife bildim, bunun çin? Için bır :;eye mı sıkıldı? 
tçin, senin tAbirince, yüzilmdeki mas- Karı koca hayatı boy1edır? Sen 
keyi çıkarıp attım. Birbirini seven bunu anlamak külfetıne bile katlan· 
bir karı kocanın aralarında sahte mak istemedin. Sen hayatın guz.el ve 
bır yuz, hakikate uymıyan bir duy- asil tarafını görmedın, yalnız kendi 
CU yaşatmalan bir facia değil midir? hayalinde yaliıyan acaip bir ömru 

Halbuki sen bllfıkls, sade ve temiz duşundl.ııt; hatttı 0 oımu kurmak ı
Cenç kız yüzüne kalın bir maske tn.ıt- çin bile bır kuvvet sarfelnıedın. 
ltn ve bunun arkasında gizlendin. 

* * Gözlerin ne evini, ne de seni çok ııe
\ en kocanı göI"dü. 

* * 
E vet, sen hodbin bir kadından 

ba:;ka bir şey dcgilsın Anıcı 
İşte bunun için etrafında dolaşan bas N için bnna bakmıyordun Arife? ka erkek4!ri de gormedın, onlara ıl· 

Niçin seni çok iyi anladığımı, tifat etm<.'<liıı; yoksu bana hıyanet ct
geçirdiğin buhranı payla:;tı:;ımı tak· memek ıcın dcgıl ... Bır kactımn btr 
dır edemtyordun~ ~ôzlcrın?e ~ana erkeği başka b.rısıyle aldatmak ıçın 
fukın bir ışık goreb.ılmek içın gun - ıçındc bır scvgı, bır alfika duyması, 
erce, aylarca, ne buyuk bır sabırla kalblnın helecan ve heyecanla çarp· 
beklemiştim. . tığını hissetmesi lAzımdır; sen bu a-

Sonrn, yavaş yavaş anladım ~ı, tcşi duyacak kabılıyette bir kadın 
~en hodbın bır kadından başka b.ır ı bile degılsin Arüc. Sen h~sctmck ne
' y degildln. Ne ben, ne evin senın dır bılmıyorsun. Benı bunun ıçın ul
ı1;ın mevcut değildik. Sen sevmek ne- d t d 
d d b k bl a ma m, ır bilmlyen, ken ınden aş a~ına r Beru bıraktın, gittin; şimdi yine 
Ş<:y vermıyecck kadar. ~cndinı. seven kendini bombo~ h!sscdıyorsun. Nıçın? 
~ır ınsa~dın. Bunun ıçın benım aş- Mndemkı senin kııdmlısını öldü.ren 
kını scnın kalbinde bir makes bula- bcnrum, 0 hnldc bugun neden ycnı
n) dı. den hayata kavuşamıyorsun? Bu .su-

Scn bir kadın ~eği~, sade _kendi ali hıç samimiyetle sordun mu Ari
duygulo.rı ile, kendi vücudu ıle ve f ? Eger bunu orar ve vcrcccgın (."C· 

l': • di vıırlıgı ile. meşgul olan, etrafı· v:~ seni bana yakınlaştırabilırsa, an
ı, gormek istemıyen . bır mahlüktun. I cak o zaman bana tekrar gelebilir • 
~eni değiştirmek içın çok çalıştım, ·n Fakat yuzundcki maskeyi attık· 
ı ı evLl,k hayatına, bunun vecaıbi- 51 

• 

rıe alıştırmak için elimden gelen h7r tanş· so:ıra .... d beni anladın mı Arife? 
) yaptım, manevi ve mnddl hlçbır un sen e 

t ı .t kfırlıktan kaçmadım, fakat bütün * 
..ı husnu nıyetime rağmen, sana gl- NOT: 11 Şub,lt ı:ıu. tar~hindc (Seni 

, yolu bulamadım. O yolun başın- Aldatmadım) lsimlı bır hıKfıyem çık-
t. durmuştun, bana geçit vermedin. mıştı. 22 Şubntta bır knriimdcn aldı~ 

Bır kocanın karlSlna karşı vaz.ifc· ğım mektupta, bu hikfl.ycmın kendı 
ncdır? Onun gerek hissi, gerekse hayatına intıbakındnn bahsediliyor. 

) yış bakımından bütün ihtiyaçla- (Seni Aldatmadım) tamamiyle. hayal 
tını temın ctmıye çalışmak değil mi? mahsulü idi. Maamafıh kanımın ar
[ ·ınıarı ben ıamamiyle yııplım, inkôr zusunu yerme getirmekte bir mahzur 
e..ıenıczsin. ~ormcdim. M. T. B. 

A tlcintik Muharebesi Almanlara Göre 
Başı ı incide Hnşı 1 ınddc 

Aıexanoer sözlerine şöyle de- delesine Yuı?oslnvyamn iştiraki· 
nin ancak birinci safhasını teşVum etmiştir: 

"Takriben 2,5 milyon ton hac- kil etmektedır. Zafer, büyiık A. 
rtıinde duşman ,ııemisi yakalan· merikan demokrasisinin maddi 
rrıış, batırılmış veyahut kendi ve manevi yardımı ile, İngilte
kendilerini batırmıya mecbur e- renin ve kardeş Yunanistanın ve 
dilmiştir. Atlantik muharebesi - müttefiklerinin yanıbaşında bir· 
l'lin muvaffakıyetli ve muvaffa. likte elde edilecektir.,, 
kıyetsiz tMaflnn vardır. Fakat Alma11yam11 Zağrep elçisi 
Size temin edebilirim ki, ne Al· Derlin, 20 (A.A.) - "D.N.B.,, 
rtıan denizaltıları, ne de uzun Siegfrıed Kasche Almanvanın 
mesafeli Alman tayyareleri bu Zağrep Orta Elçiliğine tayin e
l'nuh·arebede istedikleri gibi ha- dilmiştir. 
teket edemiyorlar. Donanmamı- B l l Ol "'d R l 
Zın sahil servisleri ile işbirliği u gar ar ın e u gar 
arttığı nisbette düşmana vcrdir. palrikliğinirı ihyasım 
diğimiz zayiat da artmaktadır. istiyorlar 
l'VIuhriplerimizin adedi yüksel 
dikçe düşman zayiatının daha Sofya 20 (A.A.) - "D. N. B.,, 
ziyade yükseleceğine şüphe yok· Bulgar kiJisesi ruhani meclisi 
tur. Bu· hal, Atlantik muharebe- paskalyadan sonra içtimaa davet 
si kazanılıncıya kadar devam e. edilmiştir. Meclis, Makedonya 
d ve Trakyanın kur+ıJluşu üzcrıne 

ecektir.,, çıkan meseleler .tıkkında müza-
Şimdi 1ngilterenin elinde esir kerelerde bulunacaktır. 

bulunan Kretchner'in Almanya· 11 • b. 
da "Atlantik Kurdu,, liıkabiylc ı,falum olduğu üzere :::enu ı 

Makedonyada Ohri şehri 8 asır 
anıldığını ve büyük bir hayran- müddetle Bulgar patriklerinin 
lıkla sevildiğini söyledikten son- merkezi olmuc:tur. Bulgaristanın 
ta Alexander sözii denizaltılarla • 

1 kl d ek kurtuluşundan beri Osprnnhlar 
Yapılan mücade eye na e er zamanında ilga ediJen bu patdk-
ŞÖvle demiştir: liğin yeniden kurulması mes('lesi 

"Geçen gün neşrettiğim~.z biil. daima mütnlea ve tetkik edile -
lende Altnan denizaltı murette: gelmiştir. 
batından yüzlercesini esir etmiş =-============== 
Olduğumuzu bildirdik. Fakat bu cadelede, üç mcvdan muharebe
e<;irlerin adedinden daha fazla si vardır: İnRiltere muharebesi. 
duşman denizaltı mürettebatı Atlantik muharebesi. Orta Şark 
da bugün denizlerin dibind.e. ~u- ve Akdeniz muharebesi. 
lunuyor. Sizi temin edebılırım Bu muharebelerin her üçü de 
kı muhrip kumandanlarımız ta- büyük ehemmiyeti haizdir. Fa. 
t fından Bnhrive Nezaretine kat ilk iki tanesi havati mahi _ 
l?onderilen raporlar hakikatin vettedir. Bunları kavbedemeviz. 
dônundadır... DOc:man bunu biliyor 

Bahrive Nazırı sözlerini şöyle ~unu hatırlııvmız ki. Hitlerin 
bitirmic:tir: tflailterPvi mniTlup edebilmf'si 

"Atlantik muharebesi devam lı«hsinclf'ki veı?ane sans. Atlan
eflivor ve bu muharebeyi kaza· t.ik muharcıhr>siııdcdir. Fakat do-
tı.,~ .. chz... nanmanın va1ifac:irıi muvaffakı. 

Oonanma kumandarumrı vetle ba~araca.Uından Pmınım. 
BÖzleri Donanmıwa o kadar cok itima. 

dım vardır. Donnnma. her sevi 
ı...onara, 20 (A.A.) 1n.ı:tiliz harekete Re~irecektir. Donanma -

~onanması kumandanı Amiral nın, geçen harpte olduğu gibi, 
hatfıeld soyledi{?i bir nutukta Licaret j?c>milcri kayıpları mesC'· 

t~cumle demiştir ki: lesini halledeceğinden hiç şüp • 
"Avrupa canavarı ile bu mü· hem voktur ... 

/ 

Yunanistanda 
Baş1 ı incide 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 20 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ": Yunanistanda, Yunan ve 
imparatorluk kuvvetleri, dümdar 
kıtalarının setir ve himayeleri al
tında geri çekilişlerine devam et. 
mişlerdir. Mahirane manevra ve 
azimli muharebeler neticesi ola· 
rak dümdar kıtalarımız Alman i
lerleyisini tehire muvaffak olmuş 
!ar ve düşm!lna ağır zayiat ver
dirmişlerdir. 

* Atina, 20 (A. A.) - "İn.ıziliz 
tebliği": İmparatorluk kuvvet .ı •ı 
bütün cephede çarpışmaktadırlar. 
Duşman zırhlı nlayları ve piyade. 
si tarafından yapılan şiddetli ta· 
arruzlar .ııeri µüskürtülmüştür. 
Düşmandan bir çok esir alınmış
tır. 

Düşmanın zaviatı buyüktür. A
lınan esirler arasında bilhassa A. 
vusturyalıların maneviyatı çok 
bozuktur. Bunlar tayyarelerimiz 
tarafından yapılan siddetli taar
ruzların düşmanın maneviyatını 
sarstı~ını söylemişlerdir. Yürü· 
vüş halinde bulunan düşman kı· 
laları tayyarelerimizin taarruzu 
karşısında ne yapacaklarını şa. 
sırmaktadırlar. Düşman cephemi
zin hiç bir noktasına girememiş 
ve cenahları mızı çevirememiştir. 
Yunanlılar sol cenahımızda kah
ramanca harbetmektedirler. On
lar bu kısımda harekata hakiın
dirler. 

}"ıuıa11 resmi tebliği 
Atina, 20 (A. A.) - "Tebliğ": 

Arnavutluktaki kıtaatımız müca
delelerine intizam kinde devam 
ediyorlar. Alınanlara karşı Make. 
donyadaki l:arektıt neticesinde, 
Arnavutlukta bulunan kıtaları
mız düşman tarafından iz'aç edil. 
meksizin muvaffakıyetli bir ricat 
manevrası yapmışlardır. Düşman. 
kıtalarımızın harekatına mani ol
mıya teşebbüs ettikçe kuvvetle
rimiz d?nmüşler ve düşmqna a
i?ır zayıat verdirerek püskürt. 
muşlerdir. Bu harekat esnasında 
bilhassa iki alayımız temayüz et
miş ve sancakları ordu günlük em 
rınde zikredilmiştir. 

Makedonyadaki harekata ge· 
lince Almanların bu mıntakada 
bır ileri harekPti bildirilmekte
dir. 

Cep/ıelerde sorı vaziyet 
Londra 20 (A.A.l Yunan 

Matbuat Nezaretinin Atina rad
yosu tP.!"afından neşredilen bu 
akşamki bülteninde, bazı nok
talarında değişiklik yapılmış ol
masına rağmen müttefik miida
faa hattının hiç sarsılmamış ol
duğu bildirilmektedir. 
Bültende Almanlaran bütün Yu
nan ve lngiliz cepheleri boyun
ca büyük bir şiddetle hücuma 
devam ettikleri faka tsüratle ve 
kat'i bir netice almak için ya
pılan bu gayretlerin akamete uğ 
radığı tebarüz ettirilmektedir. 

Atinadan verilen tat sllat 
Atina 20 (A.A.J - Askeri söz

cünün dün akşam verdiği mallı· 
mata göre, Yunanlılar yeni mü· 
dafaa hatlarında tutunmuşa ben
ziyorlar. Sözcü, cephenin muh
telif kısımlarındaki vaizyeti ;ıu 
suretle hülfisa etmiştir: 

Arnavutlukta, tam bir intizam 
içinde cereyan eden çekilme ha
reketleri üzerine düşman Ergiri 
mıntakasındaki Yunan hatlarına 
yaklaşmak teşebbüsünde bulun
muşsa da Yunan topçusunun ve 
havan toplarının şiddetli ve foa· 
betli ateşi karşısında bu teşebbüs 
durdurulmuştur. Ayni mıııtaka
da kıtalarımızı iz'aç ctmeğe uğ
raşan bir ltalyan müfrezesi, mu
harebeye başlamadan dağıtıl -
mıştır. 

Aoos'un şimalinde Yunan top
çusu Erseka ve Androlikon isti
kametinde ilerliyen bir motlir
liı Italyan kolunu dağıtmıştır. 
Erseka mıntakasında Androli -
kon'un cenubu garbisinde bu
lunan mevzilerimize yaklaşmnğa 
teşebbüs eden diğer bir düşman 
teşekkülü ağır zayiat verdirilerek 
püskürtülmüştür. Bir miktar e
sir alınmıştır. 

Müttefiklerin başlıca ~imal 
ceph~sinde Manastırdan gelerek 
garbı Makedonyaya giren Al -
man motörlü kolları dün für
leyememişlerdir. Bundan baş
ka Grebene ve Aliyakom vadi
si ve Olimpos dağ silsilesi mın
takalarında bulunan düşman kol 
ları evvelısi gün işgal ettikleri 
mevkilerde durdurnlmuşlardır. 

Yunan şehirlerinin bomb:ırdı· 
manı devam etmektedir. 

Alman hava kuvvetleri Yenişe
hirden sonra dün Lamya'yı hum 
bardıman etmişlerdir. Hücuma 
12 düşman tayyaresi iştirak et
miştir. Hususi evler hasara uğ
ramıştır. Siviller arasında ölı.i 
ve yaralı vardır. 

Alman tayyareleri Meçova. Hal 
kis ve Eleftro Horyon'u da bom
bardıman etmişlerse de hiç bir 
hasar vuku bulmamıştır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin. 20 (A. A.) - "Resmi teb· 

llğ., : Tesalya ovasmda Alman kıta

lnrı me\•ı.ilcrinden atılan İngıliz ve 
Yunan kuvvetlerini takip ediyorlar. 

Birçok Yunan asker ve cilzutam· 

ian Pindos'un şarkında ilerllyen Al
man kıtalarmn teslım olmuslardır. 

Muharebe tayyareleriyle pike ya
pan tayyareler Yenişehir ve Tırhnla
nın işgali esnnsında yapılan harekılta 

iştirak etmişlerdir. Hava kuvvetlcrl
miz burada çekilmekte olan d!lşman 
kıtalarma ve kollarına bomba ve 
tayyarelerde bulunan sair siHlhlarla 
hücum etmistlr ve bir tayyare mey
danında Gloster tipinde 1 O avcı tay
ynresi tnhrip etmişlerdir. Bir f ngillz 
avcı tayyaresi dilşürillmüstıir, 
Alınan muharebe U.yyarelerf Mol· 

tada Lavnlette llmanıııa hilcum et • 
mlşler ve bahriye t('zgiıhları ile em
tia depolarma bUyilk zararlar ver • 
mişlerdir. Bır petrol deposu yanmış
tır. 

ltalyan tebliği 
Rom:ı, 20 (A.A.) - "İtalyan tebli

ği., : Dün dokuzuncu ve on birine! 
orduların fırkaları hemen her tarafta 
Arnavut krallığınm hudutlarmn var· 
mışlar ve yollarda birçok maniaları 

venerek Yunan dümdar kuvvetleri
nin anudnne mukavcmetlC'rinl kır • 
mışlardır. Birçok esir alınmış, mühim 
miktarda ııil{ıh ve malzeme iğtinam o
lunmu!ıtur 

/ngiliz gazetelerinde 
Londra, 20 ( A.A.) News 

Chronicl gazetesi Balkanlar va· 
ziyeti hakkında şu mütalcada 
bulunmaktadır: 

"Alman baskumandanh~ı 
Balkanlar harbinde kuvvet ve 
bilhassa zırhlı kuvvet itibariyle 
büyük bir üstiinlüğü haizdir. 
Bu müthiş taarruzun ağırlığı kar
şısında Yunan ordusunun ve In· 
giliz kuvvetlerinin ilanihaye da· 
yanmaları beklenemez. Trakya
da, Arnavutlukta arazi terkc
dilmiştir ve yeni ricatler de he· 
men hemen muhakkak olarak 15· 
zım gelecektir. Eğer Imparator
luk kuvvetlerinin Yunan ana 
vatan topraklarından çekilmive 
mecbur kalacakları zaman gelir· 
se - ki maatteessüf gelebilecek· 
tir - bundan dolayı cesaretimizin 
kırılması icap etmez., 

Daily Herald gazetesi de he
men hemen ayni mütaleada bu· 
lunuyor ve diyor ki: 

"Yunan cesaretine ve bizim 
biitün g:ıyretlerimize rağmen 
Yunanistan meydan muharebesi 
aleyhimize dönmfü;tür. Meydan 
muharebesinin ksü'i neticesi 1.ıel· 
li değildir. Fakat belli olan bir 
şey varsa o da Yunan c~sarcti
nin kırılamıyacağı ve Tngilterc • 
nin de müttefikine nzami yardı· 
ırıı yapma taahhüdünü yerine 
getireceğidir. Ancak fikirlerimi· 
zi fena ihtimallerP hazırlarsak i· 
yi ederiz. Alman ileri hareketi
ni Yunan topraklı:ırında durdur
mak ihtimalleri zayıftır. Hadi
selerden alınacalt riers şudur: Or 
dunun elinde Alınanfartlaki ka· 
dar makine bulunması lazımdır 
Norveç, Fransa, Belçika harple
rinde o1~u~unaan ziyade bugiin 
sabit ol~'j"Şlür ki, fert itibariyle 
Ingiliz askeri Alman ask~rinü 
üstündür.,, 

Afi ajansına göre 
Londra, 20 (A.A.) - "Ati., : Dlin 

öğleden sonraya kadar Londraya Ye· 
nişehrin düştüğü ve Hitlerin Olimpos 
dağına yerleştiği hakkında hiçbir ha
ber gelmemiştir. BununlA beraber bu 
hfldlse tahakkuku imkfınııız bir ma· 
hiyet arı.etmemekte v" yakın za -
manda vukuu beklenmekt,,dir. Fakat 
iyi haber alan mahfiller, diin geceki 
milsait vaziyetin devam ett!~ini gös
teren bazı amillerin elAn mevcudiyet
lerini muhafaza ettikleri kanaatini 
beslemektedir. 

Filhakika mfitteflklmizln çok buh
ranlı ve vahim gilnler ynsadığı inklır 
olunamaz. Uktn Balkan blokunun 
dağılması, Yugoslavyanrn pek geç 
kendine gelmesi ve Türkiyenin hnr<'
ketsizllği karşısındn Bnlkaıılarda Hlt
Jere askeri bir mukavemet teşebbii
sfinün daha başlangıçta akamete mah 
küm olduğu kabul edilmek ltızım ge
lir. Bundan başka bazı kimseler Bul
garların ihanetini de bugünkü vazi
yete amil olmuı; tclfıkkl etmektedir
ler Bu 2evat Dobruca meselesinde 
İ~iltcrenin Bulgarlara g5stc,rdiği ma 
nevi müzahcretten dolayı Bulgarlarm 
fngiltereye müteşekkir kıılı:ıcağmı saf. 
diUinc bir şekilde zanncdiyorlnrdı. 
Bununla beraber bu gibi düsüncelcr 
knrşılaşılan zorlukların normal bir 
izahını teşkil etse bile, hfıdlseleri ev
velden keşfe çalısmak faydasız bir 
harekettir. Almanların hen!iz varma
dıkları yerlere vardıklarını iddia c· 
den düşman propagandası, mevhum 
mağh1biyetlerl !tirat eder gibi yapı
lacak herhangi bir İngiliz beyanatını 
şiddetli bir mukavemet gösteren kı
tnlarımızın mancviyntını bozmak için 
kıymetli bir memba telfıkkl etmek ve 
bundan istifade eylemek fırsatını ka
çırmıyacaktır. 

Hadiseleri nncak haiz oldukları kıy 
metlerle ölçen diplomatik mnhflllcr 
Yunantstanm büyük Akdeniz cephe
sinin bir kısmını teşkil ettiğini söyle
mektedirler. 

İraka Hind Askeri 
Çıkarıldı 

Yeni Delhi. 20 (A. A.) - Neş
redilen resmi bir tebliğde Hindis. 
tandan ,gönderilen kıtaların 17 ve 
18 Nisanaa Irak'a ihraç edildik
leri bildirilmektedir. Bu kıtalar 
1930 Mayısında aktedilen İnı?i
liz - İrak ittifakı mucib,nce İrak· 
tan ,geçecek münakale vollarını 
korumak vazifesini almışlardır. 

Hitler, Alman Umumi Roosevelt, Kanada 

Karargahında Başvekilile Görüştü 
Başı 1 incide Hydepark, 20 (A. A.) - Kana

da başvekili Mackenzie Kin_g bu. 
hasmı ezmişlerdir. Bu ordular J:?Ün Roosevelt ile görüşmüştür. 
şimdi kaçmakta olan İngilizleri Mülakatın mevzuu hakkında hiç 
Avrupa kıtasından kovmak üze- birşey ifşa edilmemiştir. Beyaz sa 
redirler.,, ray mahfilleri bu müzakerelerde 
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Alman Gemi 
Kafilelerine 

Hava Hücumu 

Mareşal nutkunu bitirirken, mali meselelerin görüşüldüğüniı 
Alman ordusunun, Bitlerin gös- zannetmektedirler. J 
tereceği yerde muzafferane ta • 
kip edeceğini resmen temin et- Bir mıkelin cevnoln.rı 

2 Vapur Batırırdıı 

Bir Çoğu da Mühim 

Hasara Uğratıldı mh:tir. Nevyork, 20 (A. A.) - Gallup 
Mareşalin nutkundan sonra enstitüsünün son nnketi İnı?ilte

Hitler kadehini kaldırmış ve za- reye yardım için Amerikan aske
fer şerefine icmiştir. Saat bir bu. ri gönderilip ~önderilmemesi hak 
cukta son askeri rapo"rları din· kında Amerikalıların ne düsün
ledikten sonra Hitler !11is.afirle • duğünü öğrenmek için yapılmış. 
rinden izin alarak cekılmıstir. tır. 

Göri11g'in Hitabesi . Sor!-l!an birinci sual şudu:: . 

1 

İnı?ılızlere yardım etmek uzere 
Berlin. ~~ .<A.A.). - ."D.NB ... ordu!.11uzun bir kısmını Avrupa· 

\faresal GorınE?. Hıtlerın doeum va ı?ondermeli miviz? 
vıldöniimü münasehetivle radvo- Gelen cevapların yüzde 79 u 
da sövlerliili bir hitab<>ne flevlet menfi. 17 si müsbet, yüzde dördü 
reisine bütün Alman askeri kuv. de miistenkiftir. 
vetleTiııin tebriklerini sunmuş- İkinci sual sudur: 
tur. Maresa1 Görinı?. radvoda Ame'rika. İn~ilizlere vardım ol-
HitJere J?ıvaben hitap ederek mak icin hava kuvvetlerimizin 
-;öv1f' demistir: bir kısmını kendi pilotlarımızın 

"flk safta harp etmis alelade idaresi altında Avrupaya gönder
bir asker sıfativ-le elde P.tmic; ol- meli midir? 
duğunuz malı'.'ımat müstrıkbE>l Gelen cevapların yüzde 79 u 
a~keri taJim ve terh!vede b~iv~k menfi, yüzde 24 ü müsbet, yüzde 
bır rol oynamıştır. Sız nazarı bıl. 7 si de müstenkiftir. 
eilere ekseriya hayat verdiniz. Üçüncü sual sudur: 
Hücuma gececeği anda küçük. Harp ~emilerimizden bir kısmı-
basit bir askerin düc::üncesini ic;. nı Amerikan mürettebatıyle 'fn
g~l etı:ne~i lazım ~P~E>n seyi dC' ı?iltereye yardım için Avrupayn 
vıne sız ısaret ethnız: ~u: mu • C!Öndermeli miyiz? 
vaffakıv;t kazanm~.sı ~~ın her Gelen cevapların yüzde 67 si 
asker~. lazımdı. R.1!11un dunvanın menfi, yüzde 27 si müsbet, yiiz
en mukemmel sılnhını nasıl va- nP nltısı da müstenkiftir. 
rattığınızı .bütün cihan bi.li.vor. Mareşal Petain'in Seyahati 
Fakat avm zamanda bu sılahın 
nasıl kÜllanılaca~ını ve diisma- Vichy, 20 (A. A.) - l\lareşal 
nın mevcudivetinin en tesirJi Petain refakatinde Amiral Dar
nokt.asma nasıl dnrbeler indiril. lan'la ziraat nazırı Caziot olduğu 
mesi lazım J!Pldiğini df' öitretti- hal~e P.a~. ı;.ourdes ve Tnrbes 
niz. Bugün Alman askerlerinin c;ehırlerını zıyaret etmek üzere 
PO harnref:li arzusu ve size en Vichy'den ayrılmıştır. 
kıvmetli hedivesi emrettHHniz 
verde diismam yenmek hususun
rıa ettikleri yPTnindir. Bizim vü
Tf'klerimizi dolduran ümitlerle 
qı:;kprlPrimizjn bu kııraTının za -
ferlerin en biiviiiiiinü kıı7.anma
mızı t.f>min e<lf'cE'!iine kaniim. 
Buuiinkii veminimiz «:udur: 
"Yohımtı7ıın Jı<>rpc:İn~ı> rııı:;tlıır

c:11k rac:lıv.ıhm. düşmanı her yer· 
de yeneceğiz ... 

* Berlin, 20 (A.A.) - "D N.B ... 
Hitlerin doğumunun 52 inci de. 
vir senesi miinasebı>tivle Mare -
şal Reichenau. Voelkischer Beo
bachter gazetesinde bir makale 
nesrroerek demiştir ki: 

"Hitler mutlaka muzaffer ola
caktır. Cünkü ön safta hulunan 
bir Alman askeri sıfativle sulh 
senelerindenheri bu zafer icin 
kati hazırlıklar yapm1stır. Hitle. 
rin kumandanlık vasıfları. hazır
lıkların tamamlanması ve tatbi
kat tenevvüleri ve miikeınmeli
vetlcri bakımından. Alman tari. 
hinde hol bol rastlanan büvük 
kumandan simaları bulunmasına 
rı;ığml'n ancak bir kisive benze
tilebilir. O da bü~'iik Frederik'· 
tir 

ltalya Kralmın tebriki 
Roma. 20 (A. A.) - İtalva 

l<ralı Hitl1>re aşağıdaki telgrafı 
C?ÖrınPrmi~tir: 

Dol!um vıldönümünüz miina
c:pbetivlı> s:ıhı:;ınıza ve müttefiki. 
miz Almanvava 'tebriklP,rimi ve 
c:ı:ımimi temennilerimi vollarım. 
l-{issivatımı bn'!Ün tPkrıırlnm:ık
la ayrıca bir haz duymaktayım. 

Yunanistanda 

Askeri Kabine 
Başı 1 incide 

sının ve Başvekil muavinliğine 
bir askerin getirilmesinin fikrın
ce daha muvafık olacağını bil
dirmiştir. 

Kral bu sabah muhtelif şahsivet 
leri kabul ederek buhran hakkın 
da mütalealarını almıştır.Oğledcn 
sonra istişarelerini bitiren Kral, 
halihazır şartlarından dolayı Baş 
\"ekaleti uhdesinde alıkoyarak es
ki Harbiye Nazırı General Alek
sandr Mazarakis'i Başvekil mua
vini tayin etmiş ve kendisinden 
yeni kabinenin kat'i bir surette 
kurulması için yardım etmesini 
rica etmiştir. 

General Mazarakis, adedi ol
dukça tahdit edilen kabine aza
larının listesini tamamlamak Ü· 
zere istişarelerine devam etmek· 
tedir. 

Yeni Y u11an kabi.11esi 
Londra 2o (A.A.' - Atina rad

yosu yeni Yunan kabinesine biz
zat Kralın riyaset edecel?ini bu 
akşam bildirmiştir. Yunan do
nanması genel kurmay başkanı 
Amiral Sakellaryu Başvekil mu
avinliğine ve Bahriye Nazırlığına 
tayin edilmiştir. 

Kabinenin diğer azası şunlar -
dır: 

Harbiye Nazın General Pa
nagakos. Hava Nazırı General 
Nikolaidis, Münakalat Nazırı Ge
neral Korzas, Hariciye, Malıyc 
ve milli iktisat Nazırı Çuderos, 

Libya Cephesi 
Başı 1 incide 

Cenubi Habeşistanda ricat et
mekte olan Iatlyan kuvvetleri
nin takibine gittikçe artan Ha
beş vatanperverleıinin faalane 
iştirakiyle devam edilmektedir 

Çölde, asker tahşidalt 
şiddetle bombalandı 

Kahire 20 (A.A.) - Orta Şark
taki lngiliz hava kuwetleri umu 
mi karargahının tebliği: 

Dün ve dün gece Ingiliz tay
yareleri düşmanın Bingazi ve 
Trablusgarp mıntakalanndaki as 
kerleri ve malzemesi üzerine hü
cum ederek ağır zayiata sebebi
yet vermişlerdir. Bir çok yerler
de ve ezcümle Acroma, Eladem, 
Bardia ve l\fonastir'de bir çok 
motörlü nakliye vasıtaları tahrip 
edilmiştir. Bu arabalara bom
balar ve mitralyözlerle hücum 
edilmiştir. Derne hava meyda
nında bazı düşman tayyareleri 
bombardıman edilerek hasara uğ
rntılmıştır. Berka hava meyda
nına da bir akın yapılmıştır. 

Taarruzi devriye uçuşları ya
pan avcı tayyarelerimiz düşma
nın motörlü kuvvetlerine zayint 
verdirmişlerdir. 4 tayyare tahı·ip 
edilmiş, bir çoğu hasara uğratıl
mıştır. 

18119 Nisan gecesi bombardı. 
man tayyareleriıniz Bingazi li -
manı üzerine bir akın yapmışlar 
ve bir gemiye tam isabetli bom
balar atarak rıhtımlarda yangın
lar çıkarmışlardır. Ayni g~e 
Trablusgarp limanınn da şiddet. 
li bir akın yapılmıştır. Buraya 
takriben 15 ton bomba atılmış 
ve rıh1unlara birçok tam isabet
ler kaydedilmiştir. İspanyol rıh· 
tımı ile garp rıhtımı üzerine mü 
teaddit bombalar isabet ettiği gi
bi, diğer birçok bomba da nh· 
tımlardnki ticaret gemileri ara
sına düşmüştür. 

* Kahire 20 (A.A.) - Tobruk'u 
müdafaa eden lngiliz kuvvetle
ri arasında zırhlı Hintli kuvvet
leri de bulunmaktadır. Hint kı· 
taları bilhassa garp çölünde Ce
beli Akdar'ın garbindeki hare
katta temayüz etmiştir. Bugün 
Libyada bulunan mihver kuv
vetlerinin vaziyeti hakkında ye
ni bir haber alınamamıştır. 

Bu nrada Habeşistanda impa
ratorluk kuvvetleri hemen he· 
men Dessie civarına varmış 
bulunuyorlar. Burası Habeşis
tanda ltalyanların elinde kalan 
son müstahkem mevkilerden bi
ridir. 

Dahiliye ve umumi emniyet Na
zırı Nikoulidis. 

Kabine azası saat 17,15 te ye
min etmiş ve bunu müteakip iJk 
içtima akdedilmiştir. 

Yunan krcdırun hitabesi 
Londra 20 (A.A.) Yunan 

Kralı Majeste Yorgi Yunan mil· 
letine Atina radyosu ile yaptığı 
bir kitapta ezcümle demiştir ki: 

Müttehit ve azimknr kalarak 
memlekeii.'l namus ve istiklal 
mücadelesine devam ediniz. Va
tnnı sonuna kadar müdafaa etme
liyiz. 

Londra, 20 (A. A.) - "Tebliğ": 
Dün gündüz bombardıman tayyn. 
relerimiz Holanda sahilleri açık· 
larında düşman J:?emiJerine karşı 
hücumlarına devam etmişler ve 
beş bin tonilatoluk bir iaşe va
purunu alçaktan uçmak suretiy· 
le bombardıman ederek batırmış
lardır. Kiıçük kafileler halinde 
ilerliyen diğer vapurlara da tcsa. 
düf edilerek bunlar da bombar
dıman edilmiş ve mitralyöz nteşi. 
ne tutulmuştur. iki vapurun ha
sara uğradığı görülmüştür. 

Daha sonra, himaye altında i· 
lerliyen yedi bin tonilatoluk bir 
düşman iaşe vapuru görülmüş ve 
seri bir hücum yapılmıştır. Bu 
vapura ıki isabet kaydedilmiş ve 
tayyarelerimiz hücumun yapıldı. 
ğı yerlerden ayrılırken vapurun 
batmakta olduğunu ı?örmüşlerdir 
Akşam hava kararırken sahil mu· 
hafoza teşkilatına mensup tayya. 
reler Brest deniz üssüne hücum 
etmişlerdir. Atılan bombaların 
bir havuz civarında patladığı gö
rülmüştür. 

Berlinde hasar mülıim 
Londra, 20 (A. A.) - Berline 

yapılan son hücum esnasında Al· 
man hükıimet merkezinde bulu. 
nan ve şımdi Lizbona gelmiş olan 
bir zat, Daily Mail gazetesinin 
Lizbon muhabirine, en yeni İngi
liz bombalarının tahripkur tesır· 
lerini anlatmıştır: 
"Bombaların bir tanesi, bir a

partımanlar blokuna tam ısabet 
etmiştir. Bu blok yok olmuş ,.e 
muazzam bombanın parçalan ta 
500 metre ilerlerde bulunmuştur. 
Geçen Eylüldeki hücumlar esna· 
sında Londrada bulunuyordum. 
Fakat Berlin üzerine yapılan hu. 
cum, dahşet verici olmuştur. 
Berlinin en büyük abidelerinin 
bulunduğu merkez bölgesinde, 
yan.ııın bombaları tufanı bır çok 
yangınlar çıkarmıştır. Muazzam 
infilak bombaları atılmış ve bun. 
lar yeri sarsmıştır. Bir çok bomba 
Un ter der Linden civarlarına düş
müştür. Saat 3.30 da tehlikenin 
nihayet bulduğu ışaretı veriJdigi 
zamnn, otelin taraçasına çıktım . 
Ufukta her tarafta yangınlar var
dı. Hastahane aral:ı.lan ve itfai. 
ye arabaları. durmadan geçiyor
d.u. Yardım ekipleri her tarafta 
çalışıyor ve yıkıcı ekipleri faali
vete başlıyordu. Çünkü Alman
lar. hava hücumlarının bütün c. 
serlerini derhal ortadan kaldır
mıya çalışmaktitdır.,, 

Londraya /ıücum 
Berlin, 20 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ": İngiliz hava kuvvetleri
nin 18 Nisan gecesi Berlinin mes
kun mahallelerini bombardıman 
etmelerine :karşılık olarak Alman 
hava kuvvetleri dün gece Londra 
üzerine ikinci mukabil hücumla. 
rını yapmışlardır. Bu hucuma da 
~üzlerce tayyare iştirak etmiş ve 
Londra üzerine bütün gece ve 
saatlerce bir çok infiliık ve yan· 
gın bombaları atılmıştır. 

Thames nehrinin mansabında, 
Milwall doklarında ve Greenwich 
mahallesinde çıkan geniş yan_gın
lşr, İngilizlerin sebebiyet verdik
leri bu yeni karşılık hücumunun 
müessirliğine delildir. 

Hasara uğrayan bitıalar 
Londra, 2 O(A. A.) - Londrayn 

yapılan son hava hücumları es. 
nasında, büyük mihrabı bundan 
evvel bir hücum esnasında bir 
Alman bombası ile hasara uğra· 
yan Saint - Paul büyük kilisesine 
Yeniden isabet olduğu bildirilmek 
tedir. Bu sefer, tonlarca sıva dü• 
muş, heykeller ile bir kısmı 18 in: 
ei asır bidayetinde yapılmış olan 
mozayık camların hemen hepsı 
harap olmuştur. Hasara uğrayan 
diğer tarihi binalar arasında eskı 
Chelsea klisesi ile meşhur Chel. 
sea hastahanesi de vardır. 

Lo11dra, tasrilı ediyor 
Londra, 20 (A. A.) - Almanya 

Atina ve Kahireyi bombardıman 
etmek tehdidini yerine getirdiği 
takdirde Romanın bombardıman 
edileceği hakkında İngiliz hüklı· 
mcti tarafından yapılan beyanatı 
Stefani ajansı tahrif etmektedir 
Binaenaleyh İngiliz beyanatının, 
böyle bir hal vukuunda Vatikanı 
bombardıman etmemek için en 
kat'i tedbirlerin alındıi!ını ve er 
sıkı emirlerin verildiğini acıkçb 
tasrih etti~inl tekrarlamıvıı 1ii. 
zum hasıl olınustur. 

* Roma, 20 (A. A.) - Giornale 
d'Italia gazetesi şunları yazıyor: 
"Churchill mihveri, Atinavı bom
bardıman etmekten men'e calı~ı. 
vor. Askeri zaruretler icabetti
rirse Atinn bombardıman cdıle
rektir .. 



1 

e 
rr 
e: 

... 
ıe;ı 

1 

1 Askerlik işleri 1 1 
Yoklamaya Davet 

ıt"atlh Askerlik Şube•lnden: ı _ 
.Büı.ün ~ubeye mensup (337) doğum
lularla ihtiyat erat yoklamaları ve 
eytam eramil ikramıye yoklamaları
na 21-4-941 Pazartesi gününden iti
baren devam edilecektir, 

2 - İhtiyat yoklam.alarma müra
caat edeceklerin behemehal aşağıda 
gOsterilen gunlerde her mükellef do
ğumu itibariyle (Not) alarak mezkur 
g~lerde müracaat edecek, aksi tak
oırde askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 94 üncü maddesıne tevfikan ceza 
görecektir 
iHTfYAT

0 

ERAT YOKLAMALAR! 
tU-4-941 Pazartesi Bülün 322 doğ. 
22-4-941 Salı 

24-4-941 Per:ıembe 
!5-4-941 Cuma 
28-4-941 Pazartesi 
29-4-941 Salı 

30-4-941 Çarşamba 
2-5-941 Cuma 
5-5-941 Pazartesi 
6-5-941 Salı 
8-5-941 Perşembe 
7-5-941 Çarıamba 
9-5-941 Cuma 

l2-5-941 Pazartesi 
13-5-941 Salı 

14-5-941 Çar~amba 
15-5-941 Perıembe 
16-5-941 Cuma 
19-5-941 Pazartesi 
20-5-941 Salı 

22-5-941 Perşembe 
f3-5-941 Cuma 
26-5-941 Pazartesi 
f7-5-941 Salı 

28-5-941 Çarşamba 
29-5-941 Perşembe 
30-5-941 Cuma 

2-6-941 Pazartesi 
3-6-941 Salı 
4-6-941 Çarşamba 
5-5-941 Perşembe 
6-6-941 Cuma 
9-6-941 Pazartesi 

10-6-941 Salı 
11-6-941 Çarşamba 
12-6-941 Per~embe 
13-6-941 Cuma 
16-6-941 Pazartesi 
17-6-941 Salı 
18-6-941 Çarşamba 
19-6-941 Perşembe 
20-6-941 Cuma 
23-6-941 Pazartesi 
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Fatih Asl<erllk Şubesinden: Yüksek 
l'hliyetnameli ve kısa hizmetli asker
liklerine karar verilrnlş mezunların 
1 Mayıs 941 tarihinde yedek subay 
okuluna gönderileceklerdir. j 

Bu seraiti haiz ~ubemiz mensupla
rmm :ilmd.iden muamelelerini hazır -
latmak. üzere şubeye müracaat etme
leri ve işbu llAnm davetiye yerine 
kaim olduğu ilan olunur. j , ~ 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her ırJin •aat 
(2 - 6 ) ya kadar t.tanbul 

Divanyolu No. 104. 
Tel: 22398 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
K.rş 

Başlık maktu olart:~~ 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 .. ,, ' .. 300 

10{) 

75 1: : : : 
lliin sayfasında ., 50 .. _____ . 

?<~ARA ~ \ RAVA.T YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

1 • 

Tercih Edilmesindeki Sebep 

GRIPIN 
Bütün Ağrllal'a, 

Hastalık Başlangıç· 

larına Karşı ve Hiç 
Zararsız En Kuv
vetli Müsekkindir 

GRiPiN f 
N,,,,;.,. ~ ::.~··" • 1 ~-ı.~, .-:ın rahatsızlıklarında baş, diş. mafsal. 
romatizma, asap ve adale ağrılarında lüzumunda ı;ıünde 3 a
det alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu kutu-

lan ısrarla isteyiniz. 

. /'- ' ' -· . ' . . . 

BANKASI 
TURK ANONiM ŞIRKETI 

TESİS TARİHİ 1863 
Statfilerf ve Türkiye Cün~burıyetJ ile münaktt mulravelenameıt 2292 

f\.umarab 10/6/1933 tarıhJi kanunla tasdık edilmı$tır 
(24/6/1933 ta.-ihH 243!. Numaralı Rcaau Gazete) 

Sermayesi: 
Oıityat akçeııi : 

10.000.000 lngiliz LiraSJ 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
t'AtUS. MARSU.YA ve Nlliae 
LOND.RA ve MANÇESTE.R ae 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, FILISTU. 

ve MAVERA Yl ERDUN'de 

Merke> ve Şubeleri 
'ı'UGOSLAVVA. ROMANYA YUNANiSTAN SURITE, LUBNAf\ 

Fılyaile.n ve bütürı Dünyada Accota •c MQ.b.abırlen varda 

Her oevı l::SanJta M uameteıerı yapar 
8e'.C>ab1 carı ve mevduat hesaplan küşadL 
Tica .. ı krediler ve vesaikli krediler kuşadL 
Türkiye ve l!:coebı memleketleı ü.ı.erıne ıı.eside senedal b. 

konlosu. 

Borsa emlrlert. 
Esham ve tabvilôl. altın ve emlaa Ozerfne ıvanıı.' 

Seoedat tahsit3r1 v .. ~Air~ 

En yüksek emn.yet şartlarını nalz ldralılı: 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsail şartlarile (kumbaralı veya 
kunıharasız) tasarnıJ hesaplan açılır. 

Beyoğlu Vakıflar ·· D,irektörlüijü ilanları 

Semti Maf1. Sokak 
No. su Cinai Aylıöı 

Lira K. 

Beyoğlu Kamerhatun Nevizade 8 Ev 1 ci kat 15 00 
Üçhoran vakıf akaralından yukarıda yazılı ev 31/5/942 günü sonuna 

kadar kiraya verilecektir, İhalesi 22/4/941 günil saat 14 de yapılacağın
dan isteklilerin mez.kı'.ir gün ve saatte % 7,5 pey akçeleriyle birlikte Be-
yoğlu Vakıflar 1-füdürlilğü Akarat kalemine müracaatıarL (2878) 

-.. ..... __ ..,._... -
iDARESiNi BllEN. IS BANKASINOA 
İKRAMİYELl HESAP AÇAR 

1 

( T. iş Bankası , 1-----~-------ı Kü~ük Tasarruf l . . . . . . 
: : ! Hesıoplar1 1941 i 

1 iKRAMiYE PLANI! 
j Keşideler _. Şubat, 2 Mayıı, 1 Ağus
: tos. 3 lkinciteşrin tarihlerinde ya-
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
• 1 adet 2000 Liralık =2000.-LiTa i 

3 .. 1000 .. =3000.- .. i 
2 .. 150 .. =1500.- .. : 
4 soo • =:2000.- .. : 
8 .. 25-0 • =2000. • i 

35 .. 100 • ~3500.- • : 
i 80 • 50 .. = 4000.- • 5 
: 300 • 20 • =6000.- • =, 
i-.................... - .................... . 

TAN 21 - 4 - 1941 

SATILIK KONAK 
İstanbul Sultanahmet Binbirdi
rek mahallesinin Çeşme ve Su
terazisi sokağındaki mahallen 
19, 21, 23 kapı numaralı 960 
metre murabbamda bahçeli 
muhteşem konak, Sultanahmet 
Birinci Sulh Hukuk mahkemesi 
marüetiyle 25/4/941 Cuma gilnıi 

ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

~ 

• 

saat 14 de müzayede ile satıla-

~iümr ..................... ı 
YENi NEŞRiYAT: 

MUADDEL VE HAŞiYELi TÜRK 
CEZA KANUNU VE MERİYET KA
NUNU - Ankara Cümhuriyet Müd
ddeiumumi muavinlerinden Kemal 
Bora'nın eseridir. En son tadilleri, 
temyiz mahkemesinin tehvidi içtihat, 
heyeti umumiye ve devairi hususiye 
kararlarını ve Adliye Vek3letinin ıü-
7.umlU birçok tamimlerini ve müta
ittalarmı ihtiva etmek üzere ikinci 
defa olarak tabolunmuştur Üniversi-

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

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

Cünkü: Çocuk Ar.siklopedisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç ol.luğu en kıy-

• ç;;,lkü: Çocuk An•ikloı>edisi 
bünü dünya çocukla. 
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en cok verilen eserdir. 

1 

te Kitabevi - İstanbul. · 

1 

metli eserdir 1 

HAŞIYELI VE İZAHLI CEZA MU
HAKEMELERi USULÜ KANUNU 
VE BU KANUNLA iLGiLi MEMU· 
RIN MUHAKEMATI HAKKINOA 
KANUN, 1609 No. LU KANUN VE 
MEŞHUT SUÇLARIN USULÜ MÜ· 
HAKEMESINE OA IR KANUN -
Ankara Cümhuriyet Müddeiumumi 
muavinlerinden Zekl Kumrulu ve 
Zihni Betil tarafından müştereken 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- J 

bolabifü veyahut u . 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

Çünkü: Çoc•1k A ls'k lopedisi 
çocuğunuza faycİa!ı ve 
'>ilgili bir arkadaş va
ıifesini görür.Ona boş 

1 

hazırlanarak toplu bir halde nesre -
dilmiştir. 

Temyiz mahkemesinin ik:ararlarını 
ve lüzumlu haşiyeleri ve notları ihti
va eder. Ankara Yenişehirde Ertuğ-

rul Özsoy Pulevi. 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder 

OSMANLI BANKASI 
-İLAN-

J Osmanlı Bankasının Galata, ı 

TAN Neşri'y.at : 'Evi·; : 
. lsta 'nbul - .. ·.· · : 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekiUle 
teclit edilmiş olarak iki cil· 
di birderı (7) liradır. 

Yenicami ve Beyoğlu Şubeleri, Adres• lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

terızilô.tlı (6) liraya verilir. 
Hakimiyeti Milliye Bayramı mü-, • 
nasebetiyle, 22 Nisan Salı (öğele- _,; .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
den sonra) ve 23 Nisan Çarşam-

1 ba günü kapalı bulunacaktır. 

1 • ~ 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışları
dır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: (CiL 
din İncelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan ı;ıenç ka
dınların biiıman düşmanıdırlar. Dedeni ve dimaği yor
ı;?U1llukların neticesi ı;ıuddeler eiastikiyetini kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarizi (Rüzgar ve ~Ü
neşin de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu gibi halatta 
ve bu gibi avarize karsı Krem Pertev; trkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabiden lrurtarır. 
Yüz binlerce kadınm tecrübe ettiği ve sevdiklerine tavsi· 

yeden hali kalmadığı Krem Pertev ile gün.ıe yapılacak 3 -
5 dakikalık bir ma•ajın ne gibi harikalar yarattığı pek kı. 
sa bir zamanda siz de muterif olacaksınız . Krem Pertev'in 
yarım asırlık beynelmilel şöhreti asılsız değildir. Ondan is-

tifa..I ...... ~;n;'7. . -Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (9150) dokuz bin yüz elli lira olan 15 ton pamuk 

veya zeytinyağı 30/4/1941 Çarsamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile An.karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (686.25) liralık muvakkat tem.inat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lAzundı:r. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
pa~ada Tesellüm ve Sevk Şe.!liğinden dağıtılacaktır. (2875) 

* * * Muhammen bedeli (2700) lira olan 1500 Kg. Flating verru1< (5.5. 
1941) pazartesi gtin!l saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar bi
nası dahilindeki komisyon tara!mdan açık eksiltme usuliyle satın alına

caktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (202) lira (50) kuruşluk muvakkat temi

nat1 ve kanunun tayln ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatlan lAz:ımdır. 

Bu işe alt ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3045) 

* * .. 
Muhammen bedeli ( 44.000) k<rk dört bin lira olan 200 ton karpit 

7/5/1941 Çarşamba güriü saat 15 de k.ı.palı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3300) üç bin üç yüz liralık muvakkat 
teminat, ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAznndrr. 

Şartnameler 200 kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sattl-
maktad<r. (3000) 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 

( 
l 

Dr. Gasson diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.u 

~ 
Fiatı 50 Kuruş. 

İDEAL' BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G AS S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satıı yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

• ,· • ' -•- • : ,. • ' • r 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 

1 - İdare ihtiyacı iı;in 100 ton Garovil kapalı zarfla eksiltmeye c;ı-
kanlmıştır. 1 

. 2 - Muhammen bedel (19100) muvakkat teminat (1432,5) lira olup 
eksiltmesi 2 Mayıs 1941 Cuma günü saat (16) da Ankarada Evkaf apar
tnnanmdaki P. T. T. Umum Mildürlı.ık satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
tubiyle kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
(15) e kadar mezkılr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T, T, 
Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir 

(2918) (2082) • __________ ... ___ .. , 
Devlet Denizyolları İşletme 

idaresi İlanları 

A-adolu Postası 
21 Nisan 941 Pazartesi günü köprüden saat 17,25 de kalkacak se

ferden it.ibaren Anadolu hattı seferlerine tekrar başlanacaktır. İş'an 
ahire kadar vapur gidiş ve dönüşte Suad.iye .iskelesine uğramıyacak-
t<r. (3115) , ____ l __________________ ... ı 

s ru-. ututı._ .... u u%• mu u u"2•we u-.r u u a 

TÜRKiYE CÜMHURIYET~ 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lir,.. 

İKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kurrbarah ve lhbal"'Sız tasarruf hesaplarında en az 50 
tlras:ı bulunanlara ıenede 4 defa çeklteeek kur'a ile aıa~ıdakl pllna gö· 

ro ikramiye dağıtılacaktır. • 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. 
• 
• 
• 
• 
• 

1.000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Lirahk .. 
• 
• 
• 
• .. 

4.000 
2.00~ 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 

• 
• 
• 
• 
• 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b!T sene iı:inde 50 liradan a5ağı dllşmt 
yenlere ikramiye çLktığı takdırde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'ala 
senede 4 defa, 11 Eylül. 11 BirincikAnun, 11 Ma.rı ve 11 H.azir 

tarihlerinde çekilecektir. .......... 
Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriya 

rıı T. ~ TAN' M~thgn,;.' 


