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Sükutun Altın Olduğu Devir Bugündür; 

Susmasını Bilmek Vatanına Hizmet Etmektir ! 

Mihvercile~-123 Nisan Dün 
Akdenizde • Tezahüratla 
Siyasi, Askeri 
J aarruza Geçtiler 

:Mihver devletleri Akdeniz harbi
ne siyasi ve askeri iki cepheden 
birden taarruza ıeçmek ıuretlyle 
başlamJl}ardU', Siyasi taarruz ıim
dlllk İspanya ve Fransaya tevcih 
edilmiştir. Askeri taarruzun he
defi '1e Mısırı zaptederek saveyşl 
ele seçlrmek, Yunanistanda deniz 
ve bava üsleri vücude ıetirerek 
Şarki Akdeniz.deki İngiliz donan
mumı rabat.lız etmektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

·yunan harbi daha bitmeden 
Akdeniz harbi beş\ mı~ 

but&yur. Jımıver dttletlerl bu 
harbe ıiyasi ve askeri iki cephe 
den birden taarruza geçmek aıu -
retiyle başlamışlardır. 

Siyasi taarruz şimdilik ispanya 
ve Fransaya karşı tevcih edilmiş
tir. Alman Hariciyesi bütün kış 
Madrit ve Vichy'de sarfettiği si
yasi faaliyetin şimdi meyvesini 
toplamıya teşebbüs etmiştir. 

General Franko zaten milwer 
taraftandır. ispanyanın Afrikada 
müstemleke kurmak hülyalan 
vardır ve bu hülyalan ancak mih 
vercilerle beraber yürümek şar
tiyle tahakkuk ettirebilir. Franko 
Ispanyasının Ingiltereden alabile
ceği hiçbir şey yoktur. Onun için 
Franltonun ergeç mihvere iltıh:ı
kıru tabü görmek llzımdır. Şim
diye kadar ispanyanın mihver 
cephesinde yer almamasının se -
hepleri şunlardır: 

Ispanya dahili harpten perişan 
ve zayıf bir halde çıkmıştır. Aç
tır ve maddi yardıma muhtaçtır. 
Bu maddi yardımı ona ancak In
giltere ve Amerika yapabilir. In
giltere ve Amerika da Ispanya -
yı mihver tarafına kaçırmamak 
için ona bu yardımı yapmak lü
zumunu kabul etmişlerdir. Ni -
tekim Ispanya şimdiye kadar Jn
giltere ve Amerikadan gördüğü 
yardım sayesinde yaşayabilmek -
tedir. Yalnız lngiltere bu yardı
mını gayet mahdut bir miktard:ı 
ve tedricen yapmakta. bu suretle 
Ispanyayı daima elinde bulundur 
mıya çalışmaktadır. Fakat Fran -
ko, Mussolininin geçen hazir.m -
da yaptığı gibi, karar verme za -
manmın geldiğine kani olduğu 
gün Almanya tarafına geçm~kte 
tereddüt etmiyecektir. 

ispanyanın şimdiye kadar r.arp 
harici durmasını icap ettiren ~e
beplerden biri de mihvercilerin 
Akdenizde büvük taarruza baş
lamamış olmaları idi. Bu taauuz 
başlamadıkça ispanyanın mıhve!
re ilt.ihakında mihvercller için t.ir 
fayda yoktu, fakat ispanya ıçin 
pek çok zararlar vardı. B~gun 
.mihver devletleri Akdenızde 
kat'i taarruza başlamış bulun -
duklan için Ispanyamn da :,ara
rını vermek zamanı yaklaşmış 
demektır. 

ispanyanın şimdiye kadar ka -
rarım vermemesinin bir seb~bi 
de, mihver devletlerine bilvasıta 
faydalı olabilmekti. Ispanya Av
tupada hariç dünya ile teması 
olan biricik memleket kalmıştı. 
Alma r bu yoldan cenubi A -
l'nerika le irtibatlannı muhafaza 
edebiliyorlardı. 

(Devamı 

Kutlandı 
Milli Şefimiz, 
Heyeti Kabul 

Çocuklardan Müteşekkil Bir 

Ederek iltifatta Bulundular 

Vali, Ni$8ntaşı eocuk bah(esinin küşat resmini yapıyor 

Ankara 23 (A.A.) - Hakimi - messilleri ile ilkokulların son sı· 
yeti milliye ve çocuk bayram- nıf talebelerinin Ulus meydanın. 
ları bugün yurdun her tarafında da yapmış oldukları tezahürat 
en içten tezahürat ile kutlanmış- takip etmiştir. 
tır. Bu münasebetle Ankara'da Buradaki merasimde istiklal 
yapılan çocuk haftasının açılış marşının söylenmesini ve zafer 
törenine çocuk esir\'!eme kurumu anıtına çelenklerin konulması
ve mini mini :vavrular tarafından nı taikiben ilkokul talebelerinden 
Ebedi Şef Atatürk'ün muvakkat bir genç kız ve erkek talebe tara
kabrine çelenkler konulmasiyle fından günün manasını ifadelendi 
başlanmış ve bunu lise. orta ve ren birer nutuk söylenm ştir.Ulus 
meslek okulları talebeleri mü - (Devamı Sa. 4 Sü. 1 

Yu9oslavyanın 1 Bardia'ya Bir 
Tam istiklali 

Temin Edilecek 

lngiliz Hariciye Nazırı 

Kat'i Hükumetinin 

Kararını Bildirdi 
Londra 23 (A.A.) - İn~ifü 

Hariciye Nazırı Eden, bue:ün A· 
vam Kamarasında asağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 
"Düşman tarafından memle· 

ketlerini terke mecbur bırakılan 
Y1111oslavya Kralı ve Yul!oslav 
hükumeti, şimdi orta Şarkta yE>r-
leşmiş bulunmaktadır. Yugoslav 
hükumeti, bütün Yuscoslavyanın 
nizami şekilde teessüs etmis hii· 
kümeti sıfatiyle. müttefiklerin 
yanıbaşında Almanvaya karşı 
mücadeleye devam etmPktedir. 

21 nisanda. f nıziliz hükumeti, 
Yugoslavya hükumeti Rı:>isin · 
den, hükumetinin müttefik sıfa· 
tiyle İngilterenin vanıbasmda kal 
~ak niyetini kat'i ve nihai zafe· 
re kadar mücadeleye devam et· 
mek azmini bildiren kat'i ve res. 
mi teminat almıstır. 

İn'liliz hükumeti. bu deklaras· 
vondan en büvük bir memnuni· 
vetle av alümat eder ve Yu· 

istiklalini ye. 

ı Sa. 5 Sü. 5) 

ln9iliz Kıtası 

ihraç Edildi 

Bu Tahrip Müfrezesi. 

Vazifesini Mükemmel 

Surette Başardı 
Londra 23 (A.A.) - 19 - 20 

nisan Jtecesi hususi tahrip mal
zemesiyle birlikte bir lnailiz cü
zütamı Bardia civanna cıkarıl
mıştır. Bu kıtanın vazife~i mü
him bir köprü ile ihtiyat malze
me dolu bir depoyu ve sahil mu
hafazasına mahsus topları eza
mi . derecede tahrip etmekti. 
Köprü berhava edilmistir. Düş
man icin cok kıymetli bir ~ani
met teşkil edecek olan rlepo isP. 
atese verilmistir. Mevcut dört 
sahil bataryası da işe yaramaz 
bir hale l(etirilmiştir. 

ftalvanlar bu va7.ifeye me
mur edilen miifrezeyi kamilen 
esir ettikler!.ı:ıi ilfın etmislerdir. 
Bu iddiaları yalandır, müfreze
nin büvük kısmı ~emiye bine
rek üs:ı;üne dönmeğe muvaf
fak olmuştur. Bu müfrezeden 
ancak 60 kişi ka~mab muvaffak 
olamamıstır. Düşman bunları e
sir ettiğini iddia etmektedir. 

(Oevamı Sa. 5 .iü 3) 

YUNANiSTAN •da 1,-Yunan-·, 
EpirOrdusul Hüklimeti 
SilCihlarını Girit'te 
Bıraktı 

Başkumandanlığın 

Muvaf ek ati Olmadığı 

Tasrih Ediliyor 

Lam~a Cephesinde 

Britanya ve Yunan 

Ordular1 Mukavemete 

Devam Etmektedir 

- o--

Kral George'L'n 

Beyanname~i 
o 

"Müstevlilere Karşı 

Hür T opraklarımı:::da: 
Cidale Devam içini . 
Girit'e Gidiyoruz .. 1 

• 

Berne, 23 (A. A.) - İsvicre 
radyosu Yunan Krsılı ,Jori ıle Yu
nan, hükumetinin Gıride hareket 
ettiklerini bildirmektedir. 

11 
Çocuk ba~·ramı şehrimizde ı· 

Al 1 bir çok tezahürlere vesae ol-

man arın 'ı muş, hemen bütün semtierde 
çocuklar için çeşitli etlence-

y • H d f • f ıer, miisamereler tertip edil- ı 

Kralın beyannameBi 
Berlin 23 (A.A.) - "Tebli~.. Londra, 23 (A.A.) - Elenler 

Yunan şimal ordusunun cenahı- Kralı Jorj, Yunan milletine hi. 
na kar$1 Alman kıtalan tarafın- taben aşağıdaki beyannameyı 
dan yapılan hücum netcesinde, neşretmiştir: 

en 1 e e 1 miştir. Yukarıki resimde Tak 
1 simde yapılan merasimden • 

12 inci Alınan ordusuna mahalli "Harbin acı mukadderatı, bu· 
teslimler ~ mütareke teklifJeri gün, beni. veliahtı ve meşru hü· 
yapılmıştır. Bir Yunan heyeti kumeti. Atinayı terke ve payL 
onbirinci İtalya ordusuna Eoirde tahtı Giride nakle icbar etmek
silahlan bırakmak teklifinde bu- tedir. Giritten, iki fmparatorluk
lunduğundan. bu, şimalde İtal- tan tarafımızdan tahrik olına • 
yan kuvvetleri ve şarkta Alman dan maruz kaldığımız hücumdan 
askerleri tarafından cevrilmiş sonra bütün milli azmin ve mem 
bulunan Epir ve Makedonya Yu- leketin istiklal ve mülki tama
nan ordularının teslim olması- miyetini müdafaa vazifesinin biz 
dır. Bu teslim oluŞUn sarılan lere tahmil eylediği .mücadel.eye 

C- b ı •+ k 1 muhtelif intibalan ve ıec;:it , e e 1 a r 1 ! resml~e .. iştirak eden Y6w.l'U· •
1
. 

! lan göruyonız. 
. : ______________________ __ 

Berlin, 

için 

Asker Sevki 

lspanyamn 

Müsaadesini Bekliyor 

lir Habere Göre 

General Weygand'ın 

da Afrikadan $eri 
Al mm ası istenmiş 1 
Londra, 23 (A.AJ - Vichy'dc 

ki bitaraf bir muhabir Daily Te
legraph gazetesinde intişar eden 
bir telgrafında şöyle demektedir: 

Abetz, Hitlerin bir talebim Pa
rise bildirmiştir. Bu talep Nazi 
kıtalarının Ispanyaya gıtmek Ü· 
zere Fransadan geçmelerine müsa 
ade edilmesine müteallik bulun -
maktadır. iyi haber ahın mah
filler Mareşal Petain'in bu jstek
lere katiyen muhalü olduğunu 
söylüyorlar. Mareşale göre böyle 
bir talebin kabulü Ingilizlerce 
hasmane bir hareket olarak telAk 
ki edilecektir. 

Yan resmi haberlere göre Ru
dolf Henss Franco ile görüşmek 
üzere tayyare ile Madride gitmiş 
ve Berline dönmüştür. Hesse'in 
Franco'ya Hitlerin şahsi bir me
sajını götürdüğü zannediJmr.ktc
dir. Hitler bu mesajında Cebeli -
tarık'a gitmek üzere 6 Alınan fır 
kasının ispanyadan geçmL-sine 
müsaade edilmesini talep etmek
tedir. Hitler bu müsaadeye nıu
kabil ispanyaya araziye müteal
lik teminat ve yiyecek maddele
ri verecektir. 

Radyo gazeteaine göre 
Ankara, 23 (Radyo gazetesi)

lspanya meselesınde yeni bir i11-
kişaf kaydedilmemiştir. Fakat A
merika gazeteleri, Almanyanın 
Afrikaya geçmek için geçit ver
mek üzere ispanyayı tazyik etti
ğini ısrarla haber vermektedir. 

(Devamı Sa. 5 Sil. 4) 

Yeni Tefrikamız 

BÜYÜK SATIŞ 
Yazan : Vicki Baum 

Çeviren: Ha - Ça 

* e Bu eserde, gen( bir satıeı kı-
zın hayabnı hulaeaksını~. 
Ö:vle bir hayat ki, hastanba· 
ş; fırtınalarla, ihtiraslarla 
doludur. 

e "Bü:vük Satı~ .. aşk ve heye
canİa örtilildilr. Ve sizi sonu. 
na kadar zevkle stirükliye
cektir. 

Cumartesi Günü TAN da 

Türk - Alman 

Münasebetleri 
Berlin 23 (A.A.) - Berlin si- müttefik nşkumandanlı~ ile devam edeceğız. Azmun ve şım

yasi mahfillerinden bildirildi~- Yunan baskumandanı arasında diye kadar birçok tarzda teyit 
ne Jtöre Almanyanm Ankara bt1- tesbit edilmiştir. edilmiş olan hükumetin ve Yu. 
yük elçisi Von Papen el.la Al- Btafge ~ göre nan milletinin azmi, sonuna ka· 
manyada bulunmaktadır. Aim.aR, . dar mukavemete devam etmek-
- Türk münasebetleri haktıncfa AJıbra, 23 (Radyo ıazetesı) - tir. O Elen kuvvetleridir ki. bil. 
buradaki Alman mahfillerinde ~lmall Yunaniltanda bulunan yl. hassa AlmSW"ların topraklanmı
yeni bir mütalea ileri sürülme-( ni Arnavutluktan çekilmekte o- zı istilasından sonra j{ayri müsa-
mektedir. (Devamı Sa. 'S Sfl. 2) (Devamı Sa. 1 Sü. 1) 

Yunanistanın cenubunda tutulan yeni hattı ve Girit adasını ıöıterir harita 

lngiltere Üzerinde 

PLYMOUTH 
Şehrine iki 
Hava Akını 

de Brest lngilizler 

Üssündeki Korsan 

Gemilerini Bombaladı 
Londra 23 (A.A.) - Dün Al

manlar, f ngiltcrenin Plymouth 
sehri üzerine iki akın yapmış
lardır. Bunlardan birincisi kısa 
ve şiddetli olmus ve bir mijddet 
sonra daha şiddetli bir hücum 
yapılmıştır. Düşman pilotları 
bir çok yanım ve infilak bom
balan atmışlardır. Bir hasta
hane ile büyük bir ma~azaya ve 
sair bazı yerlere isabetler vaki 
olmuştur. Londra mıntakasında 
iki defa hava tehlikesi işareti ve
rilmişse de bomba atılmamıştır. 

'Devamı Sa. 5 Sü. 5) 

( GÜNLER GECERKEN ) 

YEŞİL ÇUHALI MASA 
Yazan: Refik Halid 

S inir bozucu ve teliş verici vakalann bahar mevsimine 
rasıelişini iyi karşılamak lazımdır; bu, nisbeten bir 

hüsnü tesadüf addedilebilir. "Niçin?,, Diyeceksiniz. Bilirsiniz ki. 
(ayırlann sükun verici bir tesiri vardır, yeşillik manzarası ı:ım 
dağıtır, ruhu dinlendirir, gerilmiş olan asabı yavaş yavaş yumu· 
şatır, normal hale getirir. Kabına sığnuyauk bir vaziyette kendi
bini şehirden çayırlığa atan bir adamın gidişiyle dönüşü arasında 
pek büyük bir fark mevcuttur; sinirleri Kandilli iskele~ine ya
naşmış bir vapurun halatlan &ibi gerilmit, ııcır l'IC!1' • inlerken 
şimdi, pörsümüş demiyelim, fakat herhalde ıevşeınııtır; artık 
rahatlık duymaktadır. 

Renklerin insan rubu üzerindeki tesirlerini burUnktl fen 
ciddi ve derin bir tetkik sahası yapabildi. Eskiler, ilmen bilme
diklerinden tecrübe tarikiyle pek iyi istifade ederlerdi; yeıtillik 
gam dalttır, derler, sikılınca kırlara dökülürlerdi.. Y~şil. ren~ . 
yalnız &'Bin dağatmaz, nikbinlik de verir. Hatti bemm fıknmc go
re bizde biraz da yaptıklanmızın çok muvafık ve devamla olduğu 
zehabmı da uyandınr. Sinirleri bozulmuılara bahar manzarRSmı, 
çayırlık ve çimenlik yerleri, kır ıezintilerini tavsiye etmekle bera
ber yann,hayırbsiyle bir cihan sulhilne daha kav11ttutumm zaman 
bunun prtlannı ve hudutlannı çizecek olan diplomatlardan artık 
yeşil örtülü maaalan bir yana bırakmalaruu rica etm~iyiz. Yeşil 
çuha, onlan yaptıklannın iyi ve devamb oldujıuıa ınandmy~~; 
vakalar i&e aksini meydana koyuyor. •nlkle kurulan sulhun 
pek çabuk kızıla boyanmasına. ba I~ sul~ ı:nasaıım.a 
• fenni bir tetik neticesinde - ıdri.k v.e azla ınkıpf cltı-
ren bir renk seçmek belki faydalt °" 



J'azan: ULUNAJ' 

- Pederim! Yalnızım ve kim
sesizim ... Korkuyorum. .. Beni te· 
selli ediniz! 

Papas karşısındakinin artık 
vaktiyle fıkaraya dağıtmak ba
hanesiyle avuç avuç parasını al
dığı Kontes dö Farizi olmadığını 
anlamıştır. O bile sudan bir ce
vapla onu başından savıyor. 

Kilise flkarayı sevmez. On
ca fakir, zengini tehdit için bir 
vasıtadır. Bunu Kontes simdı 
anlıyor. Biliyor ki her defa Sa
dık'ın kollarının arasından çıkıı 
günah çıkartmak için koştuğu 
papastan şimdi bir ma_ğfiret is
tese red ile karşılanacaktır. 

Kontes bütün bu çileye rağ
men ümitsiz değildir. Bekliyor. 
Mesela ailesinden mirasına ko
nacağı bir hısımın ölümü va
ziyetini tamamen değiştirebilir. 
O zaman Sadık'la beraber uzak 
müstemlekelere gidecekler, ora
da hayata yeniden başlıyacak
lar. 

Bunları düşündük<'e kc,:linde 
bitmez tükenmez bir azim, bir 
irade buluyor. Her şeye taham
mül edebilir. Yeter ki Sadık be
raberinde olsun! 

Gardiyanlar Sadık'a hapisha -
nede bir çok kağıt malzeme ver
diler. Muayyen bir san'ati olma
dığı için balolarda dağıtılan ka
~ıttan kotiyyon oyuncakları ya
pacaktı. Ömründe iki kağıt par
casını yanyana getirmesini bil
miyen bu hazır yeyici, şimdi mu
kavvalar kesiyor; üstlerine yal
dızlı kağıtlar yapıştırıyor; taçlar. 
kutfıhlar. yelpazeler, düdükler 
yapıvor. 

Bazan bu küJAhlardan birini 
Pline alıyor, derin derin düşünü.. 
yor. 

- Yakında hapishaneden çı
kacağun. Tabii beni artık Fran
sada bırakmazlar. Üc aydan faz
la mahkum olan yabancılan hu
rlut harici ederler. Nereye git
meliyim? Fransızcadan baska li~ 
san bilmediğime göre başka mem 
leketlere gidemem. Bir kolayını 
bulmalı. Yine burada kalmalı . 
Fransada böyle benim gibi hu
dut harici edilmiş, tekrar gelmiş 
adam yok mu? Dolu ... Hele bor
sa alemi dolandırıcı ile dolu. Ba
na burada külah yapmasını da 
öğrettiler. $imdiye kadar giy -
dirmesini biliyordum. Bundan 
sonra imalini de biliyorum. Fe
na değil. Hapishanede tahsili ik
mal ettik demektir. Diplomayı 
aldıktan sonra enayilerin başla
rına gelecek var! 

Xl 

Milyoner Uşak 

Onu ilk defa görenler İstan
bul sokaklarında "camisi 

var, minaresi yok!,, diye alay et
tikleri (Deli Salih) zannederler. 

Başında kulaklarına kadar geç 
miş kalıpsız ve püskülsüz bir fes 
sırtında düimeleri cözük bir min
tan bacağında eski püskü bir şal
var vardır, çıplak ayaklarına ha
mam nalınlan W.ymiştir. 

Bu kıyafetle Paris'in en kibar 
mahallesi olan Etuval'de, Vagram 
caddesinde dolaşır. 

Kahve Rarsonlan, bakkal ~ı -
raklan, sinema kapıcılan, büyük 
konakların, apartımanlann aşçı
ları, işçileri bu ebedi karnaval 
maskarasiyle alay ederler. Kimi 
ensesine bir şaplak vurur, kimi 
şalvarın karaman kuyruğu gibi 
sallanan arkasına dokunur, kimi 
de ayağından nalınının tekini ka
par. 

-Hey Türko! 
- Hey biko! 
O, bütün bu hakaret salnakla

nndan memnun. dişsiz abıru bir 
kanş açarak kendisiyle alay eden
lerden fazla eğlendiğini anlatan 
bir tebessümle zıplar, etrafında
kilere elleriyle müstehcen işaret
ler yapar, $81.vannı çözecekmiş 
gibi vaziyetler alır. 

Deli midir? Hasta mıdır? Bu
nu kendisi de bilmez. 

Bazan kıyafetini değiştirir. Ba 
şına siyah bir "bere", sırtına es
ki Babıali ve saray hademesi Ri
bi düz yakalı bir setre R{yer. Ba
caklanna genişlikte şalvara ya
kın bir pantalon geçirir. Parma
ğına da - hayret edilmesin - bin
lerce lira kıymetinde tek taş pır
lanta bir yüzük takar. 

O gün için sanki "Tanzimat,, 
devrinden kalma bir sadaret ma
zulüdür. 
Parma~ındaki yüzüğün kıy -

meti, dikkati celbetmiyecek Ri
bi değildir. Zaten mücevheri o
nun için takmıştır. Konuşanlar: 

- Ahmet ağa. Ne güzel yüzük 
o? 

Dediler mt o zaman ehe._mt
yetsiz bir tavırla dudajuu bü
ker: 

- Bu, bir şey de~! Jllt sana 
bir tane daha ~östereybri dıe gö
zün pırlanta görsün! 

Hemen elini yelejtinin cebine 
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daldırır, parmağındaki taşın iki 
büyüklüğünde bir pırlanta daha 
c.;rkarır. Seyredenlerin gözleri
nin fal taşı gibi açıldığını görün
ce, saat cebinden de fındık ka
dar bir zümrüt çıkarır. 

İşsizlerin, acların toplandıkları 
Biar kahvesine giderek onları bü
tün ömürlerince yoksulluktan 
kurtaracak bu taş parçalarını 
açlık hümmasiyle parlıyan göz
lerinin önünde ışıldatmak. o pe
rişan nazarlarda hırsın, arzunun 
temellükün şehvetini görmek 
onun için hudutsuz bir zevk. 
iptila halini almış bir keviftir. 

Antikadan gayet iyi anl~r. Bil· 
hassa büyi.ik abidelerin bütün 
tarihlerini bilir. Dünyanın her 
tarafındaki namlı binaları ,gitmiş. 
görmüş, ziyaret etmiştir. 

Bütün dünyada gördüğü eski 
binalardan en ziyade A vasofya
yı beğendiği için mabedin her 
taşını ayrı ayrı tetkik etmiştir. 
Ayasofya ne zaman yapılmış? 
Küşat merasimi nasıl olmus? Ge. 
rek yapıldığı zaman, gerek yapıl
dıktan sonra ne gibi vukuat ce
reyan etmiş? Ne zaman tamir e
dilmiş? Hangi kısımlarında tadi
lat yapılmış? Bunların hepsini 
su gibi bilir. 

Mimari ıüslıiplarm hepsinden 
anlar. Gördü~ü eşyanın Lui'ler
den hangisinin devrine ait oldu
ğunu derhal tayin eder. Ve ay
rıca bu krallar zamanında söhret 
kazanmış ustaların isimlerini, ha. 
vatlannı bilir. 

Bütün bu malumata rağmen 
okuması yazması yoktur. 

* * 
A hmet Ağanın kırık dökük 

anlattığı hayatından onun 
tam bir tercümei halini yapmak 
mümkün değildir. 

İtimat ettiği birisi olursa o
nunla hasbihal eder ona bazı va
kalardan bahseder. 

- Ben ıbıh Çerkeslerdenim. 
Annem eski saraylılardan, Sul
tan Azizin gözdelerindendi. Çı
rak edilmiş, babama vermişler 
babam da saray ağalarındanmış .. 
Benim bütün ömrüm sarayda 
geçti. 

Havacı 
İstiyen 
Gençler 

Olmak 

Şehrimizden 500 Kişi 

Müracaat Etti 
Türk Hava Kurumu bu s<>ne 

için mühim bir çalışma programı 
hazırlamış ve bu programın tat
bikatına gecmiştir. llk is olar::ık, 
hava gediklisi yetiştirmek lçin 
tesis edilen Inönlı kampının kad
rosu 1250 kişiye cıkarllacnktır. 
Hava kurumu bütun vilay0 t ve 
kazalara gönderdiği bir tamım i1e il 
orta okul mezunlarının hava ge
diklisi yetiştirilmek üzere te5vik 1 
edilmelerini istemiştir. Bütün vi
layetlerde faaliyete geçen uçak 
bürolan, müracaatları kabul ve 
evrakı tamamlananlann sıhhi mu 
ayenelerini yaptırtmıya başlamış
tır. Vilayetimiz dahilindeki orta 
okul mezunlarından beş yüz kişi 
son bir hafta içinde uçak bfıro
suna müracaat etmiş ve kayıtlan 
nın yapılmasını istemiştir. Herse 
ne 15 mayısta tedrisata başla -
ması mukarrer olan Inönü kam
pı, bu müracaat çokluğu karsı -
sında bu sene tedrisata mayısın 
ilk haftasında başlıyacaktır. 

"lnönü,, ndeki hava gedikli er
baş okulu pavyonları tevsi edil -
miş, kitaphane ve yemekhane 
için ayrı ayn binalar inşa olun -
mu.ıtur. 

Kampa kabul edilecek talebe 
eylUI sonunda planörlerle uçuş 
ve paraşütle atlayış kısımların -
dan imtihan edilecektir. Muvd
fak olanlar derhal Ankara Eti
mcsut kampında motörlü tayya -
rede pilotluk stajına ve havacılık 
derslerine başlıyacaktır. 

------<>-

PİYASADA: 

Almanlar 2 Milyonluk 
Tütün Alıyor 

Alman firmalarının yakında. 
memleketimizden 2 milyon liralık 
tütün alacağından bahsedilmek -
tedir. Bunun için yeni bir anlaş
ma yapılmaktadır. Bu hafta ıçin 
de Almanyaya ihraç edilen t'i -
tünlerin miktarı yarım milyon 
lirayı bulmuştu. 

Beıedi1Jenin Şehb 
Çocuklarına 

23 Nisan Hediyesi 
Dün Dört 

Bir 

Çocuk Bahçesi, Bir 

Çocuk Yuvası 

Dispanser 

Açıldı de 
Çocuk bayramı münasebetiyle 1 mıştır. Yine Eminönü Çocuk E -

dün sabah Divanyolunda Çocuk sirgeme Kurumunun himmetiyle 
Esirgeme Kurumu binasının ki- hazırlanan çocuk dispanserini ve 
taphane, çalışma ve yatak odaları belediyenizin hazırladığı ve siz
kısmiyle, Çarşıkapıdaki çocuk dis lere güneş, açık hava ve sıhhat 
panserinin ve öğleden sonra da vaadeden çocuk bahçelerini yhıc 
Nişantaşı, Tepebaşı ve Aksaray - bugün açacak ve istüadenize tah 
daki ç_oc~k b:ıtıçelerinin açılma sis edeceğiz. Gönlümüz yapılan -
merasımı vali tarafından yapıl - ları o kadar az görüyor ki müte
mıştır. Merasimde örfi idare ko - akip seneler karşınıza dah~ zen -
mutanı Korgeneral Ali Rıza ~ - gin esezlerle çıkmak en büyük e
tunkal, belediye, vilayet ve par- melimizdir. 
ti erkanı ile şehrimizdeki mebus- Valinin b{ı nutkuna, Çocuk E
lar ve kalabalık bir halk kütlesi sirgeme Kurumu n!mına bir 
hazır bulunmuştur. doktor ve bir talebe cevap v~·c -

Valinin nutku rek memnuniyetlerini bildirmiş-
Saat 10,30 da Divanyolu Ço _ tir. Vali anahtarla çocuk kitapha 

cuk Esirgeme Kurumu binasında nesini açmış ve yuvanın her kö
toplanan çocuklara ve davetli!e- şesi gezilmiştir. 

Diğer küşat resimleri re hitaben vali bir nutuk söyle -
miş ve ezcümle demiştir ki: 
"- Her saadet ve atiye emni- Çocuk yuvasından sonra Çar-

Kadınlar 
Komitesi 
. Faaliyette 

Valinin Riyasetinde Bir 

T oplanh Yapılacak 
Yurt müdafaasında vazife al

mak istiyen hamiyetrı kadınları
mızın faaliyetini tanzim için şeh
rimizde teşekkül eden üç kişılik 
komite çalışmalanna devam et -
mektedir. Komite yapılacak işle
rin esaslarını tesbit etmiştir. Bu 
sabah saat 11 de valinin riyase
tinde yapılacak komite toplantı
sında kat'i kararlar verilecek ve 
derhal çalışmalara başlanacaktır. 
Diğer taraftan Halkevleri kendi 
azalan arasındaki kadınların bi -
rer listesini çıkarmış ve onlar i
çin birer mektup hazırlamıştır. 
Halkevlerine kayıtlı olmıyan kıi
dınların müracaatlarını karşıla -
malt için her Halkevinde bir mü 
racaat bürosu kurulmuştur. Di -
kiş atölyeleri bulunan Halkevlc
ri faaliyetlerini bu sahada tek -
sif edecektir. Diğer Halkevleri ise 
harp paketi, sargı ve ilaç hazırla
ma servislerini kuvvetlendirecek
tir. 

MÜTEF'ERRIK: 

25 Kuruş Süte 
Fiyat Konuldu 

Fiat mürakabe komisyonu süt 
fiyatlarına 6 kuruş zam yapma
yı kararlaştırmış ve keyfiyeti be
lediyeye bildirmiştir. Bundan son 
ra bir kilo süt 25 kuruşa satıla
caktır. Diğer taraftan hıfzıssıhha 
kanunu mucibince yağı alınmış 
koyun, keçi ve manda sütlerinin 
satışı yasak edilecektir. 

Darphanede Suiistimal - Darp 
hanede basılmakta olan yüksek 
kıymetli pullarda 20 bin liralık 
bir suiistimal yapıldığı haber ve
rilmiştir. 939 yılındanberi yapıl
dığı anlaşılan bu suiistimal ile a
J.akalan bulunduğu tahmin edi -
len üç memur zan altına alınmış 
tır. 

ONIVERSITEDE 

imtihanlar Bucıün 

f~~·i~·~::~i~l 
50 Bin Liralık İkramiye! 

Ankaraya Çıktı 1 
1 

Milli Piyangonun 23 nisan İ 
fevkalade keşidesi dün saat 17 j 
de Ankara Sergievinde yapd- İ. 
mışhr. Kazanan numaralar 

1 
şunlardır: 

Elli bin lira 
139233 

Bu bilet Ankarada ulalnuş 1 
bulunmaktadır. 

Yirmi bin lira 
170175 

Bu biletin yansı Fethiyede, 
yansı Aydında satılmıştır. 

Onar bin lira kazananlar 1 

20:?154 - 233571 
Beşer bin lira kazananlar 
276081- 118142 - 288720 
172999 - 027797 - 218090 

1 ki.şer bin lira kazananlar 
0150 adedi ile biten 30 bilet 

ikişer bin lira kazanmıştır. 
Biner lira kazananlar 
6615 adedi ile biten 30 bilet 

biner lira kazanmıştır. 
Beşer yüz lira kazananlar 

9186 ve 0898 ile nihayetle
nen 60 bilet beşer yüz lira ka
z~ mışlardır. 

Yüzer lira kazamınlar 
925 ile nihayetlenen 300 bi

let yüzer lira kazanmışlardır. 
011ar lira kazananlar 
76 ile nihayetlenen 3 bin bi

let onar lira kazanmışlardır. 
ikişer lira kazcma.nlar 

9 ile nihayetlenen 30 bin bi
let ikişer lira kazanmışlardır. 

··-········-················---· ....... . 
Milli Şefimizin 
İmzah 
Fotografları 

-o-

İhtiram Mevkiine 

- Kimin sarayında? 
- Adile Sultanın saraymda. 
- Oraya ne münasebetle git-

tin? 
- Saraylılar doğrudan doğru

ya saraydan çırak edilmezler, ya 
vükela konaklarına yahut sultan 
ve şehzade saraylarına ~önderi
lirler. 

- Sonra sen nasıl Sultan Ha
midin sarayına ~irdin? 

Kuru Fasnlya - Piyasada ku
ru fasulya fiyatları düşmektedir. 
Kışın yirmi bir kuruşa kadar 
yükselen, Trabzon malı fasulye -
ler, şimdi 17 kuruşa satılmakta
dır. Trabzon yağlarında da •itiş -
künlük başlamıştır. Yalnız ı.ey -
tinyağ fiatlan yükselmektedir. 
Buna sebep, bir taraftan Alman
ların diğer taraftan da Ingiliz ti
caret birliğinin zeytinyağ piy<ısa
siyle alakadar olmasıdır, m3ama
fih Ingiliz ticaret birliği ile, Iz -
mirdeki zeytin ihracatçılar birli
ği arasındaki müzakereler henüz 
bitmemiştir. Almanlar evvelki 
gün 111 bin liralık zeytinyağ al
mıştır. 

yet hissi kendiliğinden gelmez. şıkapıdaki çocuk dispanserine gi
Çalışmak, yorulmak, fedakarlık dilmiş ve dispanserin inkişafı ıçin 
etmek, ona hak ve liyakat kazan- alakadarlara direktifler verilm.i.ş
mak lazımdır. işte büyükleriniz, tir. Bu meyanda dispanserin bu
sizin bayramınıza iştirak ede-bil - lunduğu tarihi binanın etrafı 3'5'1-

mek h~nı bütün bun~ ya~ lacak, ve- binaya ait diiJrkAnJarm 
makla kazanır. Büyük manası ve 'kiraları dispansert: talisis ve se
şümulü içinde yurt, günluk vazi- bil ihya edilecektir. 
feleri arasında sizin hissenizi as- Oğleden sonra saat 14,30 da 
la unutm10ş değildir. Şimdi kı.i - da çocuk bahçelerinin açılına me 
şat resmini yapmakta olduğumuz rasimine Nişantaşındaki çocuk 
bu yuva, işte o şartlar içerisinde bahçesinin küşadı ile başlanmış
sizin hissenize düşen eserler - tır. Burada valinin söylediği nut
den biri ve küçük bir nümune- ka Günen Gümrükçü isminde hir 
sidir. Burada muntazaman on yav genç kız teşekkür etmiş ve bunu 
ru ilk tahsil çağına kadar sıhhi müteakip Nişantaş çocuk bahçe
ve içtimai her türlü şartlarla ba- si, sonra da Tepebaşı ve Aksaray 
kılacak, himaye görecek ve yetiş- çocuk bahçelerinin açılma mera -
tirilecektir.941 senesinin 23 nisan simi yapılmıştır. Diğer bahçele -
Istanbulda yavrularımıza yalnız rin açılma merasiın.i yapılırken 
bu yuvayı hediye etmekle kalına- de nutuklar söylenmiştir. 

Bu sabahtan itibaren üniversi
tede eleme imtihanlarına başla -
nacaktır. Hukuk ve Iktısat Fa -
kültesi elemelerine yann ve pa
zartesi günleri devam edilecektir 
Elemeler mayısın ilk haftasında 
talebeye bildirilecek, müteakiben 
sözlü imtihanlara başlanacaktır. 
Edebiyat Faltültesi felsefe grupu 
imtihanlarının mayısın beşinde 
başlaması takarrür etmiştir. 

Tıp · Fakültesi yurtları ile Ka
dirga talebe yurdu 15 mayısta 
kapanacak ve :yurtta bulunan ta
lebe memleketlerine gönderıle -
cektir. 

Konuluş Merasiminde 

Tezahürat Yapıldı 
Milli Şef Inönünün Halit pAr

tisi şubeleı·iyle Halkevlerine he
diye ettikleri imzalı fotograflan 
dün muhtelif Halkevlerinde ve 
parti.o şubelerinde merasimle ihtı
ram mevkilerine konulmuştu:-. 

Bu arada ilk merasim Beşik -
taşta yapılmıştır. Saat 9,30 da l 9 
uncu ilk okul binası önünde top
lanan talebe, istiklal marşını söy
lemiş sonra parti ve Halkevi sa -
!onlarına girilmiş, Milli Şefin im 
zalı fotograflan ihtiram mevki
ine konulmuştur. 

- Babam saray kahvecilerin
dendi. 

- Pekala. Bu kadar serveti na
sıl elde ettin? 

( Arkası var J 

[ _____ T_A_N_'_ın_O_ku_y_u_c_u_la~r_ın_a_B_i'r_H_iz_m __ e_+_i ___ J 
Merasimde Beşiktaş parti ida

re heyeti reisi Zühtü Çubukçuoğ 
lu bir hitabede bulunmuştur. 

Merasim halkın coşkun tezahü 
ratına ve Milli Şefe karşı sarsıl
maz itimat ve muhabbetlerini ve 
candan bağlılıklarını bir kere da
ha izhara vesile olmuştur. 

HAREKET TARiFESi 
1 - Karadeniz Postalan 

PAZAR günleri saat 16 da hareket 
eclen vapur: Zonguldak, İnebolu, Ger
ze, Samsun, Vnye, Fatsa, Ordu, Gil'e
sun, Vakfikebir ve Trabzon iskelelerine 
uğrar. 

SALI günleri saat lZ de hareket eden 
vapur: İnebolu, Sinop, Samsun, Giresun 
Tirebolu, Trabzon ve Rize iskelelerine 
uğrar. 

PERŞEMBE günleri saat 12 de hare
ket eden vapur: Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Gil'esun, Görele, Trabzon ve Rize iske
lelerine uğrar. 

SALI günleri saat 18 de hareket eden 
vapur: Ereğli, Zonıuldak, Bartın, Amas
ra, Kuruca Şile ve Cide iskelelerine 
uğrar. 

CUMARTESİ günleri saat 18 de harf"
ket eden vapur: Akçakoca, Ereğli, Zon· 
guldak, Bartın, Amasra ve Kuruca Şile 
iskelelerine uğrar. 

Ege postaları 

PAZAR günleri saat 11 de hareket 
eden vapur: Hiçbir iskeleye uğramadan 
doğruca lzmire ıider. • 

SALI günleri saat 13 de hareket P-den 
vapur: Çanakkale ve İzmir postasını . 
yapar. 
PERŞEMBE günleri &aat 13 de hare

ket edttı vapur: Gelibolu ve Çanakka
leye uğradıktan sonra İzmire gider. 
ÇARŞAMBA günleri saat ıs de hare

ket eden vapur: Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçük.kuyu, Altınoluk, Ed
remit, Bürhaniye ve Ayvalık iskelele
rine uğrar. 
CUMARTESİ günleri saat 15 de hare

ket eden vapur: Gelibelu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçükkuyu, Edremit, Ayva
bk ve Dikili iskelelerine upar. 

Vaourların Dcret ve 
Hareket Tarifesini 

Nesrediyoruz 
Anadoluya gitmek istiyenlere hükumetçe gösterilen kolaylıktan istifade 

eden bir kısım halkımız, devlete ait vasıtalarla istedikleri yerlere bedava nakle
dilmektedir. Bunun haricinde, bir kısım vatandaşlarımızın da mekteplerin yaz 
tatili dolayısiyle tercihan Anadoludaki ~krabaları nezdine gitmek arzusunu iz
har ettikleri görülüyor. TAN, devlete bar olmadan kendi paralan ile gitmek 
istiyenlere bir hizmet olmak üzere Devlet Deniz ve Demiryollarının hareket ve 
ücret tarifelerinı neşretmeyi faydalı bulmuştur. Bugün bu sütunlarda vapurla
rın hareket gün ve saatleri ile ücret tarifelerini veriyoruz. Müteakip günlerde 
tren tarüelerini neşredeceğiz: 

2 - Marmara Postalan 

SALI günleri saat 19 da hareket etlen 
vapur: Tekirdağ, Mürefte, Şarköy ve 
Karabiga iskelelerine uğrar. 

CUMA günleri saat 19 da hareket 
eden vapur: Tekirdağ, Mamıara, Erdek 
ve Karabiga iskelelerine uğrar. 

PAZAR günleri saat 9 da hareket 
eden vapur: Tekirdağ, l\lürerte, Şarki•y, 
Gelibolu. Lapseki, Çanakkale ve İmroz 
iskelelerine u&rar. 

Bunlardan başka Pazar, Pazartesi, 
Sah günleri saat 9,50 de Çarşamba, Pt~r
şembe ve Cuma günleri saat 16 da, Cu
martesi günleri saat 14 de kalkan va -
purlar doğru Mudanyaya giderler. Bun
lardan Salı, Perşembe ve Cumartesi 
günleri kalkan vapurlar Gemliğ'e de 
uğrarlar. 

BANDIRMA SEFERLERİ: Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma günleri saat 8,15 df!, 
Cumartesi, Çarşamba günleri de saat 
29 de birer vapur hareket etmektedir. 

ÜCRET TARiFESi 

1 - Karadeniz Hattında 

İskeleler 

Zonguldalt 
Inebolu 
Samsun 
Vnye ve Fatsa 
Ordu ve Giresun 
Vakfıkebir ve 
Trabzon 
Sinop 
Tirebolu 
Rize 
Hopa 
Ayancık 
Görele 
Akçaşehh 

-"' ... 
ı:: c.ı ... ı:: ... 

! = 
965 751 

1703 1026 
2026 1356 
2133 1411 
2233 1493 

::s G 
't "' ı:: aı 

::ı ;;.. 
:= ""' Q o 

454 268 
644 374 
830 45.ı 
856 480 
909 507 

2491 1493 909 507 
1803 1218 724 422 
2283 1493 909 507 
2548 1658 989 554 
2828 1796 1095 591 
1753 1136 797 401 
2333 1493 909 507 
658 471 - 162 

Ereğli 773 531 215 
Bartın 1080 668 215 
Amasra 1211 751 2-!2 
Kuruca Şile 1228 861 295 
Cide 1328 861 295 

2 - Ege ve Marmara Hattında 

::s aı - .... 
c.ı ... c.ı ... 

iskeleler c:ı c.ı ~ aı 

:s a ;. 
CJ'I ::ı 

= Q ~ 

-------
İzmir sürat 1917 1334 756 300 
İzmir adi 1515 811 247 
Çanakkale 698 531 215 
Mudanya, Gemlik 176 77 43 
Edremit 1116 558 242 
Bozcaada 936 
Dikili 1403 723 242 
Küçilkkuyu 966 558 242 
Ayvalık 1261 668 242 
Altınoluk 1041 558 215 
Bürhaniye 1241 668 242 
Mürefte ve Şarköy 436 333 81) 
Karabiga 525 388 109 
Marmara ve Erdek 436 333 80 
İmroz 785 613 215 
Ayvalık 1261 668 242 
Bandırma sabah 
postası 325 165 
Bandırma akşam 
postası 416 261 83 

1 - Bu fiyatlarda birinci mevkiler 
için yemek ücretleri dahildir ve birin-

ikinci merasim Usküdarda ol
muştur. Burada hem parti bina
sında, hem de Halkevi salonunda 
Milli Şefin imzalı fotoğrafları -
nın ihtiram mevkiine taliki me
rasimi yapılmış ve Halk fotoğraf
ta Milli Şefin şahsını hürmet ve 
sevgi ile alkışlamıştır. 

Sat 15 te Fatih Halk Partisi 
şubesi ve Halkevi binasında da r.y 
ni merasim, vali ve belediye rei· 
si, örfi idare komutanı ve diğeı 
davetli zevat huzurunda yapıl · 
mıştır. Evvelce ihtiram mevkiine 
konulan resimleri örten beyaz 
tül istiklal marşı çalındıktan son· 
ra vali tarafından kaldırılmış ve 
hazır olanlar Milli Şefi sevgi ile 
alkışlamıştır. 

Yurtta merasim 
Ankara, 23 (A.A.) - Milli Şef 

Ismet Inönünün Parti ve Halkev
lerine imzalariyle hediye etmiş 
oldukları fotoğrafların Parti nıer 
kezleriyle Halkevlerinde <jere1 
mevkilerine konulması merasim 
leri yer yer devam etmektedir 
Bugün aldığımız telgraflar Yoz · 
gat, Antalya, Adapazarı, Göy · 
nükte samimi ve içten saygı te· 
zahüratı arasında Milli Şerin fo. 
toğraflarının parti merkezlerıyle 
Halkevlerine konulmuş olduğu -
nu bildirmektedir. 

ci me,•kilerde yemeksiz bilet verilme- Bir Otobüs Bir Adaım 
mektedir. 

2 - Talebeler için bu fiyatlar üze - Hurdehaş Etti 
rinden yüzde 35 tenzilat yapılmaktadır. Eyüp - Keresteciler hattına ış 

3 - Çocuklar altı yaşına kadar l>eda· liyen Albertin idaresindeki 309 
va götürülmekte ve 6 yaşından 12 raşı- numaralı otobüs, dün sebze ha 
na kadar olan çocuklar için de bu fi.vat- linin kapısı önünde bir arabayı 
lar üzerinde yüzde 50 tenzilat yapıl- sebze yüklemekte olan Remzi a 
maktadır. dında bir esnafa çarpmış, kendi· 

4 - Her yolcu beraberinde 75 kiloya sini sürükliyerek hal duvarına sı 
kadar eşyayı bedava götürmek hak'~ıaJ tırmıştır. Remzinin vücudiı 
maliktir. ehaş olmus. baygın bir hal· 

Eşyanın bu ağırlıktan fazl rrahpaşa hastanesine kaldı· 
dilecek iskelenin uzaklık ve y Şoför yakalanmıştır. 
ı;röre cüz'i bir ücret alnur. n ümit. voktur. 
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Oünyan111 

çok tehlikeli bir vaziyete diişii
r.-bilir ... 

Akisler: 
e alkanlardaki son vaziyet 

İngiltere ve Amerika 
mnthuatında ve siyasi mahafi 
linde endjc;::p uyantf1r~1'."lt1r. -

'' Ter m o pi I 
'' 

Destanı 
Horas'lar 

Kürias'lar 
İnsanlann kahramanh!T ma· 

kineye med:vun olmadıkta
n devirlerde tarih unutulma• 
bir kahramanlık menkıbesini şöy. 
le Ar>latır: Siy A 

Si 

r anzc:ıırası 
1 - Yunan Kral ve hükUmetinin 
A tinayı terketmesf, Yunanistanda 
yeni bir vaziyet hasıl etmiştir. 
2 - Oalkanlardaki son vaziyet 
ingiltPre ve Amerika matbuatın
da ve siyao:t mahafilinde endışe 
uyandırmıştır, 

3 - İspanyanm bitaraflığını ter
kederek Almanyanın yanında va
ziyet alacağı zannediliyor. 
4 - Fransanm da Almanya He 
İngiltereye karşı daha sıkı bir iş
birliği yapmak tizere olduğu an
laşılıyor. 

Yunanistanda : 

Yunan Kralının veliahtı ve 
me ru hiikiımetle bera -

her Atinavı terkederek hiiku -
met merkezini Girit adasına 
nakletmesi ve Epir ordusunun 
teslimi ile Yunanistanda yeni 
bir vaziyet hasıl olm,uştur. 

Kralın Atinayı terketmeden 
e,·vel milletine hitaben nesret. 
tiği bevannamede, Enir ordusu .. 
nun, kendisinin ve Baskuman • 
danlığın haberi \'e miisaadesi 
olmaksızın teslim oldu~mu ve 
bu hareketin hiikumeti bir fa. 
ahhiit altına sokmıyaeağını, ka
lan kıı,·vrtlerle miidafaava dc
"·am edileceiini ve nihai 'zafere 
kadar miiradrlPde devam ~tmck 
icin piride geldiğini söyfomesi, 
Epir ordusunun trslim olması_ 
na rağmen, hı'lrhin Vunani~tan· 
da heniiz hitmcdijiini göster
mektedir. 

Esasen. hangi sartlarla teslim 
olduğu heniiz ma!Um olmıvan 
Epir ordıımnun vaziyeti hak • 
kında kafi derecede sarih malu
mat alınttmamıstır. Bazı riva .. 
)'ctlere göre. hu ordunun ancak 
bir kı<mı, ricat hattı kesildiği 
fr;n teslime mecbur kalmıstır, 
fıkat e-n hiiviik kısmı cf"nup or .. 
dusuna iltihaka muvaf{olc ol -
ınustıır. Dii!er cihetten, İne;iliz 
J<ny,·ct1cri de. Yunan kuvavi 
l<il11ivc i He berahrr J,nmia'nuı 
<'rnnhundn vf'ni mHrlnfaa nıev
zilerinc çekilmişlerdir. 

fnı:ili7. ve Yunan ordularının, 
az kuvvetle miiıbfaası miim
kiin olan bu dai!hk ara•ide bir 
miicldet tutunmalan. ondan son 
ra ı!a !\forada mii~•fMva gec • 
meleri ,.e hu suretle Almanla
ra hii~·Hk 7aYiat vrrdirmelrri 
imkan dahilinde göriilmektedir. 

Yunan ve İngiliz ordulannın 
az. çok uzun sürecek hir mü .. 
dafaadan sonra, Dunkerque'te 
olduğu ııibi, tamamen yahut 
kısmen dii~manın elinden kur -
tulabilmeleri de bir muvaffa. 
kıyet sayılabilir. Filhakika, 
yiiılette tank, birçok motörlii 
'asıtalarla beraber elli, altmış 
bin askerin Libya cephesini 
tak\'iye etme i, tısır hudu
dunda taarruza germek iizere 
hazırlanan Alman kuvvetlerini 

llli•ter Churrhill, Avam Ka -
nıaraco:ında. l\-fister Etf Pn'in Or
ta Snrk srvnhati, Blkanlarda 
ve Lihvatlaki V3'ivet hakkında 
izahat istiyt"n mchnshıra. hugiin 
İf'İn hu meco:P1<'lf'"r h~kkında söz 
söylemek ılo!l'ru olmıyarağını 
brvan rtmi~tir. 

I..ondra siyasi mahafilinin ka .. 
naotine nilr11o. \'A7İvl't vahim o1-
makla berAl-ter. Fransanın he7.İ· 
m<"tini takin ptfprı giinlerdeki 
k••hr fen. dt'~ldir. 

l\ti•ter Roo5evelt de gazeteci. 
!er toplantısında şu beyanatta 
bulnnmustur: 

"Harp ne Balkanlnrda, ne de 
Afrikada kaznnılnraktır. Bun. 
!ar, hiiyiik miicnde!P icinde tali 
cenh.,Jcrdir. Hnrn İn .. ilt<'renin 
n1üdafaa<:1 ile kazanılaraktıt'. 
D<'mokra<iinin bu f"CiRS kstlec;::inin 
miiı'afaa edileceğine kanaatim 
vardır.,, 

ispanyada: 

M adritte siyasi mcsuliyet. 
leri tetkik etmek üzere 

kurulmu$ olan mahkemenin, 
eski hükumet şeflerini ağır ce. 
zalara mahkum etmesi ve İs -
panyol gazetelerinin, İtalyanın 
harbe girdiği zamandaki nesri
yatlannı andıran ve mihvere 
daha ziyade yaklasmak Jiirn _ 
mundan bahseden yazıları, İs · 
panyanın bueiinkii 7.ahiri bita
raClık vazivetini tcrkrderek AL 
manyanın ·yanında İngiltereYc 
kar51 cephe almnk iizer<' oldu
İ\'u kanaatini teyit etmektedir. 

Fransada: 
A imanlara l\.fö~yö Laval'i 

aratmıyafl Amiral Dar· 
lan'ın Pari•te Mösvö Ahctz ile 
yaptığı miizakereler, Almanla. 
rın Fran!'ız ec;irlerincfen bir kı"
mını mcnılPke-tJPrine i:ıc'eye 
ve ic:-f"al altında olan \'P. olm1 -
)'an iki Fran"avı nv1rnn mania. 
!arı kalı!ırmıva mii•anılc t'tlik· 
!eri hakkı,,<faki haherlrr. Fran· 
sanın da A lmanva ile İn!"iltere. 
ye karsı ıfnha sıl<ı hir i<hirliıti 
yapmak ii>Pre olduğu hissini 
vermektedir. 

Frn,,c:-ız kah;rt,.c;inde han de· 
i!'i.;;ikHklf'r VJ11n1ln~ni!J ve Hari
ciye Nezarrtine l\fös,·ö R•inon. 
un vah11t Ron<'' nin ~efh·ilerei{i 
hnkkındaki "'~'·i"l l"r da bu hissi 
toln:iv" etm.-l<tedir. 

İngiliz math1ıntı. Almnnl.rın 
Dakar ve K••nhlanrn'da birlP<· 
n1elerine mii~nade eiff'n ve Al
manyava iac;e mj:ufıit"leri ve 
hnrp mP17emPl'\İ P'Önderen Vi .. 
chv hiikOm.-lin<': Tanravn Al
man l11nn J!innel'\İnE" miic;11adc e
den General Franko hiH<ilmPti
ne karı;ı siddt'tli tr.thirler alın
mn..,ını isf"'mPktcdirler. 

Yunanlılar, Almanyanm da Bal
kanlarda harekete geçmesi üze
rine, beş ay faık Italyan kuvvet
lerine karşı old1Jğu gfbı, Alman 
kuvvetlerine de şıddetle muk.a
vemet etmış, memleketı karış ka~ 
rış mı.idatsa eylemıstir_ Bilhassa 
Selflnığın batısına çekilmek mec
buriyetinde kaldıktan sonra Yu
nanlılar, türlü kahramanlıklar 
göstermiş bir değil, birkaç yeni 
termopil yaratmıştır. Fakat a
det. malzeme ve teçhizat bakım
larından kendilerıne kat kat o.s
tiln olan Alman kuvvetleri kar
şısında kalan Yunanlılar, bütün 
bu fedakftrlıklarma rağmen mem
leketi kl..rtarmıya muvaffak ola
mamışlaraır. Yunanlıların bu 
yeni kahramanlıklar. karşısında 
iki bin küsur yıl önce vukua ge
len "Termopil,, ın yeniden sık. 
sık ismi geçmesi üzerine, karile
rimize tarihe mal olan "Termo
pil,, hakkında bir !ikir vermek 
üzere bu makaleyi yazıyoruz: 

** 
Bundan iki bin yıl küsur ön-

cesidir. Koca Asya top
raklarında bir kıyamet, bir 
hercü merctir gidiyor. Gemi
ler techiz olunmakta, atlar 
toplanmakta, büvük İran İınpa
ratorluğu topraklarının her ta
rafından fevc fevç asker ceme
dilmekte anbarlar dolusu erzak 
ithar olunmaktadır. 

Mısır, İran, Anadolu, Suriye; 
ta İndus ırmaklarına kadar As
yaya hükmeden Dara. Maraton 
hezimetini hazmedememekte ve 
kahraman Yunanlılardan inti -
kam almak için hazırlanmakta
dır. 

* I• şte tam Mısır isyanı patla
mış, Dara ölmüş, oğlu Ser

has, ( Xerxel) on un yerine 
geçmiştir. Eniştesi Mardo -
mus: Derhal sefere başla
malı, Yunanistanı ele sıe
çirmeli böylece zengin bir 
kıtaya, bütün Avrupaya hô.kim 
olmalıyız. Diyor. Bir meclis 
akdolunmuş ve evvelce böyle 
bir seferin aleyhinde bulunmuş 
olan Dara'nın kardeşi Artaban: 
Tıpkı ben de, Serhas gibi bize 
Şan ve şeref vadeden rüyayı 
gördüm, mızraklar dalgalanma
lı, sefer başlamalıdır. Demişti. • • 
Dağlar yardırıldı. Çanakka-

le Boğazında ta Fenike 
ve Mısırdan getirilen halat
larla bağlanan dubalarla köp
rüler kuruldu. 77 milletten 
insanın kırbada çalıştırıldığı 
bir kana\ yapıldı ki. tamam iki 
buçuk kilometre uzunluğun -
daydı. İki büvük gemi, bu ka
naldan yanyana geçebiliyordu. 
Serhas'ın gözlerini hırs bürii
müş, kan kaplamıştı. Hatta, 
bir aralık. halatlarla baiılanan 
dubalar köprüsü fırtınayla bo
zulmuş ve mağrur hükümdar: 
- Çanakkale sularına üç yüz 
değnek vurunuz! Artık bu su
lara hiç kimse kurban adaınıya. 
caktır. O, istese de, istemese de, 
ben onun üstünden gececel!im. 
Bu kara suların dai!lanmasını 

Bu iki hiikumcte kar.ı takip 
edilen uzlasma ve vntııı;tırma !<iİ
yasetinin, voklivle İtalvava kar 
~ı takin t"di1mi~ olan ayni ma .. 
hiyrtteki siynsct gihi zararlı ve 
tehlikeli oldnihınu sövli"en tn
giliz P'A7f'ff"lerine vör~. fnpilte
re hiikumeti, bu hffkum<'tı.,r ... 
hangi şartl•~la kendilerinln bL 

Bir Deniz 

Seyahati 
(De,•amı 4 iinriirfP) 

U• · ç Amerikalı gazeteci ar
kadaş Yunanistanda harp 

İki bin kiisur yıl önce Termopil'de Leonidas 

emrediyorum ... iiiye bağırmıştı. 

* * "l"'ermopil'de vatanını müda-
1 faa edecek olan Leoni

das'ın iic vüz hoartalı kahrama
na inzimam eden bes altı bin 
kisilik kuvvetine karsı araba 
çekicisi. atlısı. mızraklısı, oiva
desivle iki milvonu asan İran 
orduları dağ gibi saldıracaktı. 
Ordu Trakyada al!ır ağ"ır ilerle
mektedir. 

Bir aralık. SerhA~'ın vüre
ğ"inde barin bir meltem eser ııi
bi olur. Gözlerini mavi sularla 
sonsuz P.öke cevirerek: 

- Aifövorum. der. cünkü. hu 
yüz binlerle ordumun her •Pr· 
di, en geç yüz sene sor>ra top
rak olmus bulunacaktır. 

İranlı bir sııvari. alAbilrlil!ine. 
Yunan orduııAhına doi!"ru ko•u
yor. Bu, bir keslf askPridir Gö
rüvor ki. Yunanlılarda hic hir 
korku ve endi<e eseri vok. tik 
işi gördüklerini Srrh"s'a anlat
mak oluyor. Serhas'ın o za
man, Leonidas'a yaptılh teklif 
şudur: Yaşamanı ve bütün Yu
nanistana seni Kral vanmamı 
istiyorsan, benim kumand"l!Tiın 
aıtm·a gir! Leonidas'ın cevabı 
şudur: 

- Vatanımızı esir görmek • 
tense. ölmeği tercih ediyoruz. 

Serhas ikinci son haberi yol
luyor: 

- Öyleyse silahlarını teslim 
et! 

Ve meshur tarihi cevap: 
- Gel de al! 

** ı ran ordusu, Tsalya ovala-
rında ilerlerken. Yunanis

tana civar memleketler ahalisi. 
biiyük kuvvete serfüru etmi< -
tir. Amma. bu serfürular da, 
kahraman Yunanlıların cesare
tini kırmıyor. Bir kahin. artık 
taş üstünde tas. omuz üstünde 
baş kalmıvacai!ını haber verdil!i 
zaman. Leonidas'm. ölHmden 

kurtarmak icin haberci olarak 
geri vöndermek istediği iki !s
partalı: 

- Biz buraya, haber götiir
mek icin ılei?il. çarpışıp ölmek 
için ııeldik! 

Diye cevap vPrivorlar. 

* * Yunanlılar, kuvvetlerini da_ 
ğıtmaktansa. Tsalva'n1n 

cınlak. s•rn kaya l.rla muhat: 
Anol)Pe d"<dvle Malianue ara
sındaki Termonil gerininde 
toolanmai'ı. dü,manı burada 
karsılamaıtı kararlastJrmıstır. 
Bu eerit Trı:t.hic;'in t:.nı sar· 
kında iıli Lamia'nan velen hir 
yol.. Tra his mPvkiinden ıırcer 
ve dal! eteklPrinden do13'tık
!P" .,,...,..."l 'f'p._""'.f"'ınjl'p f"'•lr,:ı,rdt. 

O karlar dardı ki. içinden an
c~k. tek araba, zorla geçebilir
dı. 

Işte Iranlılar. Lılmia körfezi
ne kadar sokulmustu. Deniz 
harbi kaybedilmiş, Yunan do • 
nanması rica! etmişti. Ve k:ıh -
raman Leonidas, beş altı bini 
geçmiyen askeriyle dağ gibi sal
dıran azgın kuvvetlere karşı 
koymıya hazırlanıyordu. 

* "'t-s erhas evvela Midyalıları 
saldırttı. Bunlar derhal 

püskürtüldii. Bir taarruz. bir ta 
arruz daha .. Yine ayni kan~ı ve 
dastani miidafaa. Binler. mil
yonları yenmek için çalışıyor. O 
gün de bugünü beşinci koluna 
raslanıyor. Efialt adlı bir coban. 
Serhasa koşmuştur. Meş'um ço
ban. P.Poidin. Yunanlıların arka
sına çıkan tek yolunu ona ha • 
ber veriyor. Artık, Iran ı.:uv • 
vetleri bu yoldail geçerek, kah
raman Yunanlıların ark.sına 
sarkmış, onları sarmıştır. Adım 
adım yaklaşıyorlar. Yunanlılar
dan biri bağırıyor: Düşman cok 
yakınlaronıza geldi. Mağrur Le
onida<ı:'rn cevAbt şudur: 

- Hayır! Biz düşmana y:ı -

muhabirliği yapı • 
yorlardı. Hepsi 
dünyanın en mü
hlın harplerinden 
biri olan Yuna· 
nistan muhare • 

Yazan: 

BA 
Ba~ dönmesi yanlış bir duygu 

dur. Jnsan ba~ı dönüyor dediği 
,·akit ya kendisinin yer dcği~ · 
tirdiğini, yahut etrafında bulu · 
nan şe)·lcrin yer deği~tirdiklcri
ni zanneder ve halbuki ha ·ı dö
nen insanın ne kendisi, ne de et
rafındaki şe~·ler yer değişliıir · 
!er ... Sarhoşluktan ba~ı dön~" 
insanın evine yaklaştığı vakit 
kapı anahtarını elinde tutarak. 
;\·crlcl"İni dcği~tirdiklerini zan -
nettiği ba~ka evler gibi, k•ndi 
e,·inin de önüne gclıııcsini hl·k
lcd.ği gibi... 

J;u ~ anh!5: duyğu, kulağınızın 
ta i~crisinrlen kiiçiik beyine gi· 
dt•rck ,·ücudiimiiziin durun1un • 
dan bize haber ,-eren, bu suret
le vürudün n1iivazcnesini temin 
ctnıcınize ~·anyan sinirin işi ho
zuln1asnıdan. ıztırap çckıncsin · 
den gelir. Bas dönmesi csa~en 
bir ıs.tırap dem<'k olduğundan 
başı dönen insan h11nclan pek 
rnhat~ız olur, korkar 'VC ı~iııc sı
kıntı ba~ar. 

Viicudiin1ü1"in durumunrlan 
bize hahcr vcı en, n1iiv.ızcncıııi · 
zin nıuhafazasına yan~ an, kul:ı
kın i~indcn giden ~inırden ba~
.ka sinirlcriıniz de vardır. Fakat 
lıunlardan hiçbiri, i~i bozuhlugu 
"akit, kulağın içinden giden si· 

nirin bozulması gibi rahatsızlık 
vermez... Onların iki kulaktan 
giden iki ~üvazene siniri bir .. 
den bozularak hiç işliyemedikle
ri vakit, hcınen onun yerini tu
tarak vücudiimüzün müvazene • 
sini temin etmektir. l\1eselii im • 
Jağın içindeki miivazene siniri ho 
zularak artık ışını göremediği 
halde, insan aydınlıkta yiiriir -
ken bunun hiç farkına varmaz, 
başı da hiç dönmez, halbuki ka . 
ranlıkta kalınca, yahut aydınlık
ta gözlerini kapayınca hemen 
sendeler ve yıkılacak gibi olur. 
Gözlerini açınca n1üvazcnesini 
kendi kendine diizeltir. Bunılan 
da an1aşıhr ki, vücudürrıil.zün 
nıüvazcuesini tenıin eden sinil' 
. bereket versin - yalnız kula -
ğın1ızın içindekinden ibaret de • 
ğildir ... Miivazeneyi temin ed•n 
sinir yalnız ondan ibaret olsay
dı, zaten iki ayak iistünde vticu
diiniin miivazcncsini - dört ayak 
lı hayYanlara nisbetle - giiçl•ikle 
muhafaza edebilen insan o&lu -
nun işi yaman olurdu .. 

l\tüvazcne sinirini de ic;Jeten 
böbrek üstilndeki guddelerin çı
kardıkları hormon olduğundan 

haşdönmesi de bu hormonun 
bo:ıuhnasından, azalması yahut 
·o~rıln1asında11 gcldi(:'i -~inıdilik
zauncdilir. 

besini hakkiyle görüp vazabil
mek için akla gelmez fedakar
lıklara katlanmışlardı. 

En nihayet ateşin pek yakı
na geldiğini görünce bu üç ar
kadaş bir sünııerci sandalına bi
nerek 48 saatlik bir seyahatten 
sonra. bitaraf bir memleketin 
topraklarına sıi!ınmışlardır. Bu 
gazetecilerden birinin al!zından 
maceralarını söyle dinliyÔruz: 

0Doı?rusu Yunanistanda bu
lundul!umuz müddetce dalına 
Yunanlıların kahraman bir as
fan gibi döifüstüklerini gördük. 
Biz orada tam on ııiin kaldık
tan sonr" artık yola çıkmal!a ka
rar verdik. 

Fakat. bu karon vermek kolay 
bir is olm•dı. Zira herkesin vo
Ja cıkmakta tereddüt icin ken
disine göre bir sebep vardı. 

Life resim mecrnuaıı:1nın fo_ 
toğraf muhabirinin fotoğraf a. 
liit ve edevatım sandala almak 
imkan haricindeydi. 

12 saatlik bir arastırrnadan son 
ra buldui!umuz sünııer sandalı
nın sandalcrsı teknesine ancak 
bu makinelerin cüz'i bir kısmı
nı alabileceğini sövlüyordu. BL 
zim ahbao buna bir türlü ya
nasmtvordu. 

- Yahu nasıl olur. diyordu. 
Bu benim sağ elimi kesmek gi-

bi bir şey. Ben makinelerim ol. 
madan nasıl iş görürüm. 

Nevyork'un en biiyük gazete
lerinden birinin muhabiri olan 
S... 'in ise aklı fikri Atinadaki 
sevgilisindeydi. Tek başııııı kaç
mak istemiyor, kızla da temasa 
geçmenin imkanını bulamıyor
du. 

Bana gelince, Yunanistaııdan 
ayrılmam muhakkak elzemdi. 
Zira henüz 27 yaşında gene bir 
kadın olan karım da yanımda 
bulunuyordu. Onu burada ateş 
altında tutmak artık doğru de
ğildi. Fakat bir kadının bir 
süngerci sandalında seyahati
ni de pek aklım almıyordu. 

Vaziyet fazla tereddiide mey. 
dan vermedi. Fotografcı maki
nelerinden. S. de sevgilisinden 
vazgeçti. Ben de karımla bera· 
her bu tehlikeli seyahate çık· 
mağa razı oldum. 

* * Mayin Tarlasında 

Yanımıza bir kaç tane keçe 
aldık ve akşam karanlı-

ğında yola çıktık. 
Battaniye bulınak 
imkansızdı. Bi -
zim sandalcı dert 
yanıyordu. Şu 
ı:oangalda ateş ya. 

kardık, amma düşman kör ol-

sun yerlınlzi anlar. Isınmak icin 
birbirimize sımsıkı sokulmak -
tan başka care yoktu. 

Bir iki defa sigara yakacak 
olduk; sandalcı ona da müsaa
de etmedi. 

- Aman efendiler, diyordu, 
ateş yakmayın canımızı vakar. 

Böylece bütün gece basımız
da karat:ılık bir gök, altımızda 
karanlık ve korkunc bir deniz. 
dalgaların ve motörün seslerini 
dinilyerek ilerledik. 

Ertesi giinü hadisesiz geçti. 
En büyük derdimiz susuzluktu. 
Yanımızda bulunanı bü:viik bir 
ihtiyatla kullanıyorduk. Bir iki 
defa İngiliz destroyerlerine ras
ı;ıeldik. Bize bayrak sallıyarak 
gediler. 

Yolda bir cok adalara rasgelL 
yorduk. Arkadaşlardan bir ta
nesi: 

- Yahu dedi, 24 saattir otu
ruyoruz. Bir adaya yanaşsak da 
Biraz çıkıp gezinsek. Ayakları. 
mız Uyuştu. 

Sandalcı buna itiraz edecek 
oldu. Fakat biz ısrar ederek 
kendisini kandırdık. Saat ııece
nin dokuzuydu. Karanlıkta gö
rülmiyeceğimize emindik. 

Sandalcı dümen kırdı adala
ra doğru yol alıyorduk. Bir a
ralık yanımızdan siyah büvük 
bir cismin yüzerek gcç~iğini 

kınlaştık! 
Korkak bir Trahisli de: 

- Iran ordusu. o kadar kala
balık kı: diyor, mizrakları gü· 
neşı kararttı. 

Ve yığıt bır Ispartalı cevap 
verivor: 

- Iyiya, işte! Gölgede mu -
harebe edeceğiz. 

Bır aralık, kahraman Leonı -
das. yanmdakılere: 

- Sız artık gıdinizl Ve, siz, 
Isparta kanunlarıma muti olan 
300 İspartalı ben.m vanımda 
kalacaksınız' Gecidı biz tuta • 
cağız. Düşman, biz1n1 en sonun
cumuzun ölüsüne basmadıkça 

zaferi kazanmış olmıvacaktır 
Diyor. Artık yüz binlere karşı 
duracak olan sadece 300 İs.oar
talıdır .. 

** S afak sökmiye başlamış-
tır. Iran orduları, kera 

dalgalar halinde, Ispartalı kah
ramanları yok etr..ıek için iısl 
üste saldırıyor. Ispartalıların 
yiıreklerı ıman, gözleri ateş do
ludur. onlar, yalnız şeref, va -
tan, ve Ispartanın kanunlarına 
itaat etmış olmak için döğü~ıi . 
yorlar. Işte artık geçitten ç.k • 
tılar. Gözlerinde şimşekler ça -
karak dağ gibi kuvvetlerin üs -
tüne saldırıyorlar. Uzaktan tıt 
kişnemeleri geliyor. Mirzak ve 
kırbaç sesleri insan ulumaları -
na karışmıştır. Mirzaklar kırı
lınca sıra yalın kılıçlara geliyor. 

Iki bin yıldır, insanlığın adı -
na destanlar yazdığını kahra -
man Leonidas, kan içinde yer
lere yuvarlanmıştır. Huzura e
rişmiş gözlerinde yapılan bliyıik 
vazifenin sevinci ile hala doya
mamış çarpışmanın kini yan ya 
na duruyor. Bir avuç Ispartalı 
onun cesedi başındadır. O, ar -
tık, bütün vatan parçalarımın 
sembolü olmuştur. Onun ôlıisti
nü müdafaa ve muhafaza et -
mektedirler. Göğüslerini ona 
siper etmişlerdir. Ta uzaklar • 
dan, hala, düşman fevç fevç 
Termopil'e doğru ilerlemekte . 
dir. Hala geçit zorlanıyor. Ar -
tık, Ispartalılar, geçidin en dar 
yerindedirler. Ellerinde mizrak
tan, kılıçtan eser kalmamıştır 
Bir avuç kahraman mukaddes 
ölüleriyle kendilerini elleri a -
yakları, dişleri ve tırnaklariyle 
müdafaa etmektedirler. 

Artık, üç yiiz kahraman Is -
partalının en son yiğiti de cnn 
vermiş, ve Iran ordusu, ancak 
bundan sonra ilerlemiye •mk~n 
bulabilmiştir. 

** 

Tullus Hostilnis'in saltanatı za-
manında Albe sehrini benim•e
mek irin Iloras isminde ilr kar
rles Kiirins isminde üç karde~le 
ha•hettiler. · 

Öliimle neticelenecek mura
rfele iki ordunun miivateh~indr 
rpre\.':'tTl f'rf Pl"E-k '\'C iki taraftan 
ha""°isi l?&lip g-elirse n1eınlckt>t o 
tarafın olacaktı. 

Altı genç me\'da11a c•ktılar 
P.Htiin oriln. hiitiin n1i1tet bu 
miithi~ sava~ı seyrediyordu. 

l\femlekrtin en kırvvl'tli kahrA 
nanlarından olan Kürlas'lar d:ı:fi 
ları :verlerinden koparacak bir 
fn11'k c;;avJefivlP hnc;nnlarına ~al 
dırdılar. kalkanlara rarpan kılıç· 
ıardan şim~ekler caktı. Çarpışma 

vı helecanla takip eden iki or
ılıınun birin~en alkı•. ötekinden 
\'eis feryatları viik•eldi. Hora< 
kardeoslerin ikisi ransız yere 
nzannıı'>lar fakat üç Kiiria~'lar 
da ~·aralanmu;lardı. 

Cçe karşı bir Horas'ın davana
bi1eceğ"ine kimc;;e inann11y~rdu. 

Horas evvela hasımlannın 
karşısından kartı. K iirias'lar o
nun da isini bitirmek irin ya
ralarının ehemmi,·eti nisbetiıide 
mesafeli bir surette onu kovala· 
mağa ' c;ladılar. O zaman Horas 
birdenbire döni.iyor \•e kendisine 
en ffazla yaklasmıs olandan başlı· 
yarak hepsini birer birer öldürü· 
yor, '\'atanmı kurtarrvor. 

Bu me\'Zu edebiyatta mühim 
hir ınevki tutar. 

Fransanın en büyiik facia mü
Plliflerindrn olan . Pierre Cor) 
neille 1610 senesinde "Horaee., 
1ınvan1 altında yazdı~ me hur 
hir eserde tarihe mal olmus bu· 
lıınan bu knhromanhk ml!ııkıbc
cıini mevzu olarak ele alrnıstır. 

Eserin diğer bir hususiyeti de 
vatan ••kının her tiirlü ailevi 
hislerin fe,·kinde olduğunu gö -
temıektir. 

Memleketin mukadderatı kin 
hayatlarını 01·taya ko)·an Roras'
ların ihtiyar babası da b!itün 
millet gibi bu miithi• sava~n ne
ticesini bekliyor. Kcndi•l11e ha
her VPriyorlar: 

- İki oflun öldiiriildll; üçlln
rii•ii de kaçtı. 

Bu elim haher ihti:van peri
coan edi~·or. OğuUarmın ·öldügüne 
Yann1ı:vor. Vatanının elden ıtit
tiğine kahrediyor, iif"iint"ii~iiniin 
hi:vanetine iwan edlvor. O za· 
man haberi getiren kad111 soru
yor: 

- 'Üç diismana karşı ne yap
~ın? 

Tarihler der ki: Muhte
şem Termopil miidafaası 

harbinden sonra, büyük Leoni • 
dasla kahraman Ispartalıların 

İhfivar biifiin tarihin simahın
da çınlıyan bir sayha ile gürlü· 
vor: 

ölülerinin kemikleri toplanmış Takı•imrl 
ve bn kP.nıik1Prin iic;tiinP lronu- ============= 
lan mezar taşına şu satırlar ya-

- Ölsiinı 

zılmıştır:. 
- Yolcu! Git Ispartaya var 

ve bizim onun kanunlarına ita
at etmek için burada canımızı 

verdiğimizi söyle! * * * 
gördük. Evvela kimse buna e
hemmiyet vermedi. Fakat bir
denbire sandalcının küfrettiğ"i . 
ni duvduk: 

- Kör olası, az kaldı kapana 
düşüyorduk .. 

Ve derhal dümeni kırdığını 
gördük. Adadan uzaklasıvor -
duk. Sür'atimiz artmıştı. Epeyce 
açılınca: 

- Biliyor musunuz, dedi, ya
nımızdan geçen o cisim cöziil· 
müş mayin idi. Az kaldı bir ma
yin tarlasına dalıvorduk. Allah_ 
tan bir tanesi yüzerek buraya 
gelmiş de ... Üzerine de bindire
bilirdik yani.. 

Bu vakadan sonra büsbütürı 
sinmiştik. O gece göziimüze hic 
uyku girmedi. Ancak ertesi gül:' 
akşam vakti bitaraf bir toprağa 
çıkabildik. 

* * Sevgilinin Uğrunda 

O gece hepimiz yorgunluk-
tan yemek bile viyeme

dik. Derin bir 
uvkudan sonra an 
cak ertesi sabah 
karınlarımızı do
yurduk. Ve vazi
vetlerimizi anla

mak üzere Amerikan konsolos
hanesine gittik. 

Akşam otele döndüi!ümüz za
man S... Mevdanlarda yoktu 
Kendisini soruşturdul!umuz za
man aldığımız cevap bizi hay -
retler içinde bıraktı. 

Bizi getiren, sandalla Yuna
nistana nisanlısını bulmağa dön. 
müştü. Allah yardımcısı ol· 
sun!" 

Beşiktaş Cinayetinin 

Failleri Bulundu 
On gün evvel Beşiktaşta Şen

likdede parkında çımcnler arasın 
da bir torba içinde iki kesik kol 
ve ikı bacak bulunmuştu. Ilk an
da bunun bir cinayet eseri ol • 
maması ihtimali üzerinde duı·iıl
muş ve fakat gerek morg raporc 
ve gerekse bac:ıklarda çorap bt> 
lunması ve buna benzer sair de
liller bunların oldtirülcn bir VÜ 
cude ait olduğunu meydana cı· 
karmış ve ölünün hiiviveti ile fa. 
illerin aranma<ına başİanmıştı. 
Cesedın baş ve gi•~clesinin bu

h:ı.nn:.aması hüviyetin tesbitind .. 
guçluklcr doğurmu•, bu sebep'< 
de . cınayeti işliy<m veya işliyt'n· 
lerın meydana çık:ırılması mum • 
kün clamaınıştı. Nihayet zabıta -
nm gec~li gündüzlü yaptığı tet . 
kık ve tahkikler semere verm~ 
Ye maktul<...n Mahmut adında t.ıır 
adam olduğu ıın1aşılmıştır. Aynı 
zamanda bu i;Je alakalı oldukları 
anlaşılan üç ki.~i de yakalanmış· 
tır. Yakalan•rbMa1' biri kadın. 
ikisi erkektir. Eunlardan biri tt>
miz giyinmiş, d:i!':"ı i pejmürde 
kıyafetlidır. Ad'arı Osman ve Ki\ 
zımdır. Kadının iEırı de F'atma -
dır ve maktul ile )akır. mıinase
beti olduğu ve hetıi'.. .kansı oldu
ğu söylenmektcd;r . 

Bu üç kişidc:ı başka diğer iki 
erkek de zabıtcc:ı zon altındadır. 
Cinayetin maktı·lii" p&rasına ta
maan işlendi[!i iddi~ edilmekte 
ise de işin içinde J>:r kadın mese
lesinin bulundoğ'.l •:h s:ınılmakta 
ve bu ihtim:ıl facrinde dur:ıl 
maktadır. Katiller, maktulün hü· 
viyetini tamamiylc bilmedikleri
ni ve yalnız adının Mahmut ol -
duğunu söylemış vP fazla ızatıat 
,·ermemiştir. 

Emniyet müdürlüğu cinavet 
masası şeflerinden Al an ou c .. 
rarlı facianın tahkikativle k 
gündenberi me gol olmaktadır 
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SPOR: 

zahüratla 
Kutlandı 
.. fBaşı. ı incide) ı tuklar takip etmiş ve ilkokul ta

meydanından onde esırge:11e ku- ~ebeleri k~sa birer hitabe ve ~i
rumunun yavruları oldug4 hal- ırlerlc scvınçlerini anlatmışlardır. g(! üln~n lcnçler, küçük _v~ Bundan sonra mektepliler tara -

uy. na artalar caddelermı fından bir geçit resmi yapılmış-
takıp ederek çocuk sarayı önün. tır. 
den geçmişler ve Samanpazann. Diğer kazalarda da evvckc 
da ~agılmıslardır. Ögleden son- hazırlanan programlara gör!? hay 
ra ılkokullar talebesi arasın- ram tes'it edilmiş çocuklara şc -
dan seçilen 250 kisilik bir mü- ker ve pastalar dağılmıştır. 
~~il heyet Milli Şef İsmet İnö. Diğcı· kazalarda 
nu ne sevgi ve saygılarını izhar 
icin Çankaya köşküne gitmişler
dir. 

Rivaseti Cümhur köşkünde, 
yanlarında Bayan inönü ile Baş
vekil doktor Refik Saydam oldu
ğu halde yavrularımızı kabul 
eden Milli Şef, her birine ayrı 
ayrı iltüatta bulunmuşlardır. 

Yurt içinde yapılmış olan tö· 
renlere dair aldığımız tel~raflar 
da bu mesut .ııün kutlanırken mi
ni mini yavrularımızın bu günü 
en J?iizel bir surette yaşamaları 
içın bir çok eğlenceler, temsiller 
tertip edildiği gibi yoksul yav
rulara da elbiseler dağıtıldığını 
bildirmektedir. 

ŞEHRİl\IİZDE 1'M 

Milli hakimiyet ve cocuk bay
ramları dün şehrimizde coşkun 
tezahüratla kutlanmıştır. Bütün 
kazalarda saat onda, Taksim ka
zasında da saat 11 de istiklal 
marşı ne merasime başlanmış, 
hatipler bu~nün mana ve ehem
miyetini, çocuklar da milli duy
gularını tebarüz ettiren nutuklar, 
sövlemiş. şiirler okumuşlardır. 

Beykozda mernsimden sonra 
hususi vapurlarla Anadolukava
ğına gidilmiş ve çocuklara oey
niı:li pide ziyafeti cekilmistir. 

Üsküdarda yapılan merasimde 
kaymakam İhsan Ona! Cümhuri
yet devrinde cocuk lara verilen 
değeri tebarüz ettirm is. avukat 
ReŞat Kavnar da Parti adına ver
diği bir hitabede Türk Pucu
nün, Türk kudretinin ve Türk 
cesaretinin eşsizliğini izah et -
rniştir. 

23 nisan cocuk bavramı müna
sebetiyle dün sabah Gülhane 
Parkında cocuklara muhtelif o
vunlar ~österilmistir. Saat 15 te 
Eminönü Halkevi tnüsamere sa
lonunda da cocuk filmleri ov
natılmış, konser verilmiş. ve biL 
tün cocuklara hediveler dA~ıtıl
mıştır. Saat 16 da da bir Halke
vi nesriyat sergisi acılmıstır. Si
nemalar bazı seanslarında ço
cuk filmleri de eöstermisler ve 
öm-etmenlerinin rivasetinde !?e
len talebeden para almamrşlar
dırr 

Gürbüz çocuk müsabakmu 

Şimal Ordusunun Teslimine 
Sebep Olan Hata Cenupta 

da Tekerrür Etmemelidir 
Yunanistanda cereyan etmekte o

lan muharebe, dün beklcnmiyen bir 
safhaya dökfılmüş, Şimali Yun:ınis
tanda bulunan ve Arnavutluktan çe
kilmekte olan Yunan kıtaatmm ku
mandanı Almanlar ve dolayısiyle İ
talyanlarla mutareke yaparak muha
samatı terketmiştir. Bu kumandanın 

Kral, Hükümet ve Başkumandanın 
muvafakaU ve malQmatı olmadan 
böyle bir hareketi tercih eylemesin
de hangi sebep ve şarUarın fımil ol
duğunu bilmediğimiz için, bu yolda 
mütalfta yürütmeyi yersiz görürüz. 
Ancak, bize kalırsa bugün bu ordu
nun teslim olmasında n!Alcadar as -
keri erklının hatalı hareketinin lımll 

olduğu muhakkaktır. Çünkü, sc-klz, 
on gün önce İngiliz kuvvetleri Olim
pos dağlarını terketmlye başlamıştı. 

Henüz Yenişcllir ve Tırhala o..-aları

na İngiliz ve Yunan kuvvetleri hA -
kim bulunuyordu. Binaenaleyh daha 
Kozana ve Olimpos bölgelerinde harp 
olurken, Arnavutluğu tahliye ederek 
ve Şimali Yunanlstıında muntıızam ri
cal hareketi yapmak suretiyle daha 
cenupta ve me"c!A, Arta körfezinin 
önündeki sarp dağlarda sürafüt 
me..-zJ almak ve sağ cenah ve merkez 
kuv\'etlcrlyle blrl~lp esaslı bir mil
daCaa hattı kurmak llızımdır. Yenişe· 
hir ve Tırhala ovaları Almanlara 
geçtıkten sonra, bu şekilde muntıı -
zam bir çekılmc hareketi yapılnmı

yacağına ve diğer muharip kuvvet
lerle bir iltisak peyda etmlye imkAn 
kalrnıyacağına göre bu hareket, şe

refsiz bir vaziyet değil, bi!Akis mü
dafaa imkı\nlarmı arttırmak ve mu-

kavcmeU şiddetlendirmek itibariyle 
stratejik bir zaruretti. 

Halbuki İngilizler. Olimpos müs -
tahkem me\•kiinl değil, Larlsa'yı (Ye
nişehir) terkettikten sonra, şimalde
ki kuvvetlerin geri alınması dlisü
nülmüştü. Fakat Almanlar bu sırada 
Larisa ovasından gayri Tırhala ova
sını da ele geçirmiş olduklarmdon, 
şimal kuvvetlerinin ccnuptaki mevzi
lere alınması imkAnları kalmamıştır. 

Şimdi ikJoci bir askeri hataya düş
memek için cenup ordusunun süratle 
Mora Yarımadasına nakledilmesi ıa

zımdır. Aksi halde bu ordunun da 
şlmoldeklnln akıbetine uğraması teh
likesi vardır. Fakat bugüne kndar 
yaptığı işlerle dirayetli bir kuman -
dan olduğunu gösteren Başkuman Ge
neral Papagos'un ikinci bir hatayıı 
düşmlyerek, böyle bir manevrayı sü
ratle tatbik edeceğini ümit ederiz. 

Çünkü, şimal ordusunun teslimi ile 
Yunani~tanda muhasamat, Yugoslav
yada olduğu gibi, fiilen bitmiş sayı
lamaz. Gelen haberlere ııöre. cenup 
ordusu .halen Lamlo'nın cenubunıı ve 
Korent kanalının şlmallne çekllerek 
dar ve !:arp geçillerde ve tarihi Ter
mopil Ye civarında mukavemete de
vam etmrktedir. 

Biıe kalırsa. buranın rniidaf:ıa~ın

dan vaz J,!eçllerek bu kuvvetlPr, iyi 
sevk ve idare edılmf'k suretivle. arıı
ıi ve coğrafi va1Jyctl itıbarlvle mi\ -
dafaaya daha elverisll olan Mora Ya
rımadasına almmıılıdrr. Bu takdirde, 
bu kuvvetlerin paniğe uğramaması 

için İngiliı: ve Yunan kuvvetlerine de 
mühim roller düşer. 

rak kendi ömürleri de heba olup glt-ı dakl izcilik . teşk.~lfıtına .k~rşı ana 
ml.ştir. Büyük sıkıntılar pahasına yav babaların sevgı costermesını bu ba
rularına temin ettikleri hayat, ekmek kımdan rica ederim Kasabaların dı

ve tahsil; ancak onların nhlfıklı olma- sma, ch·arda bir köye yürüyliş yap -
ları ile kıymetlenecektir. mak, vatanımı.ıın cennet gibi köşe-

Hasan Ali YUcel bundan sonra bir !erini ıssız bırakmamak, dağlara çık 

Fener Stadında 
Dün Yapllan 
Futbol Maçları 

23 Nisan bayramı münasebe
tiyle dün Fenerbahçe stadında 
futbol maçları yapılmıııtır. Ev
vela Fenerbahçe ve Galatasara. 
yın B. takımları karşı !aşmışlar 
ve heyecanlı bir oyundan sonra 
2 - 2 berabere kalmışlardır. 

Bundan sonra ayni klüplerin 
tekaütleri arasında kısa devre -
lerle bir maç yapılmıştır. Bu 
mac golsüz bitmistir. 
F. Balı<;e J - Taksimgem;lik 1 

Üçüncu maçı Fenerbahçe ve 
Taksim gençlik klüpleri yaptı -
!ar. Fenerbahçe takımında Fik -
ret solaçık oynuyor, Zeynel sak 
bek, Ali Rıza da sağhaf mevki
lerini isgnl ediyorlardı. Forvert 
hattına Avdın alınmıstı. Nivazi 
\'e Rebii takımda yoktu. 

Birinci devre gayet ağır bir 
oyunla gecmiştir. Naim 13 üncü 
dakikada Fenerbahcenin ilk ~O
lünü cıkarmış, buna Taksim ~enç 
iik klübü Zaven vasıtasiyle 32 
inci dakikada mukabele etmiş -
tir. 41 inci dakikada Aydının yap 
tığı ikinci gol ile Fener devreyi 
galip olarak bitirmiştir. 

İkinci devre, birincive nisbe
ten· seri dlmuştur. Fenerbahc;t! 
daha anlasmıs vazivette ovna. 
mış ve penaltıdan Esadın ve az 
sonra kücük Fikretin yaptıkları 
birer golden sonra macı 4 - 1 
kaıanmıstır. 

G. Saray 2-Beyoğlugençlik 1 
Bundan sonra Galatasarav ile 

Beyoğlu ~enclik klüpleri karsı - 1 

lnşmışlardır. Galatasaray bu ma-, 
ça Salim, Saliıhattin ve Eşfak _ 
tan mahrum olarak cıkmış ve 
son dakikalara kadar mağlup va
zivetten kurtulamamıştır. 

·Birinci devreyi Beyoğluspor 
takımı uzun paslı ve inc:icamlı 1 
bir oyunla ı;!ecirmiş ve Galata -
saray takımı apaçık görünen bir 
acze' düsmüştii. 

Vilayet nfunına yapılan mera
sim Beyazıt Cümhuriyet mey
danında olmuştur. Beyazıt mın
takasındaki ilkokulların ikinci 
devre talebesi Üniversitenin bü
vük kapısının önünde yer almış
lardır. Vali ve belediye reisi dok
tor Lutfi Kırdar ile örfi idare 
komutanı Korgeneral Ali Rıza 
Artunkal, Sarayburnundaki A
tatürk abidesine çelenk konma 
merasiminde hazır bulunduktan 
sonra Beyazıt'a giderek yavrula
ra iltüatlnrda bulunmuşlardır. 
Kalabalık bir halk kütlesi mey
danı doldurmuş ve saat tam onda 
<:Phir bandosunun cnldıj'!ı istik
lfil marşı ile merasime başlan

Çocuk Esirgeme Kurumu is
t&nbul merkezi tarafından Fran_ 
sız tiyatrosunda bir müsamere 
verilmiş ve çocuklara pasta, 
sandviç ve şeker dağıtılmıştır. 
Beyoğlu kaza kolu tarafından da 
120 çocuk giydirilmiş ve Mak -
sim salonunda bir cocuk balosu 
verilmiştir. Şişli nahive kolu da 
Tan sinemasında öğl~den evvel 
bir müsamere vererek giirbiiz 
çocuk müsameresi tertio etmiş 
ve üç kısma ayrılan gürbüz co
cuklara aldıkları derecelere ı;röre 
hediyeler tevzi etmiştir. Bir 
haftalık çocuk bayramını yav -
ruların tam bir neşe ve sevine 
icinde g~irmeleri ıcın büyük 
bir itina gösterilmektedir. 

'l'ürk ı:ocuğunda ahlnk ve vicdanın ne 
olduğunu ve nasıl inkişaf etmesi la
zım geldiğini uzun uzadıya izah et
tikten sonra sözlerine şöyle devam 

Bu devre zarfında Beyoğlu 
genelik Filin tarafından yapılan 1 
bir ,golle galip vaziyete gecmiş -

mak, açık havada ırünler ve ıreceler tir. 
geçirmek için, bunların temin ede- Bu vazivet ikinci devrPnin 1 
ceği sıhhi ve ahlaki faydaları düşün- "Onlarınll kadar devam et.mistir. 
mek kafid!r Askerliie hazırlık ders- Sarı - Kırmızılılar dakik:ılar 
!erinin evlatlarımızın yalnız vücutla- ı gectikce şarjlı bir oyun oyn~ : 
rı değil, ahlki ve milli terbiyeleri ü- makta ve muhakkak beraher.lı(?ı 
zerindeki iyi tesirlerini görmemek' temin etmek azminde oldukla. 
kabil midir? Çocuklarımızın kampta rını göstermekteydiler mıştır. 

iJ/ aarif Vekilirıirı hitabesi 
Ankara, 23 (A.A.) - Çocuk bay -

ramı münasebetiyle Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, radyoda söylediği 
bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

"Türkliığün yarını ve Türk vata
nmm istıkbali olan Tilrk çocuğu, biz 
hocalarla siz ana - babaları elinde-

etmiştir: 

ıreçirdikleri mülitcrek ve disiplinli Nihavet devre sonlArma doa· 
"ti bir k<'rner atısmdan i"tifa

cevval hayatın biıyuk kazancını, boş de eden Galatasarav, bek Adnan 
geçirecekleri günlerin kayıplariyle vasıtasivle ilk golünü çıkarmış. 
mukayese ed:niz. Burada beden ter- tır. , 
biyesi vardır Burada vatan terbi- Oyunun bitmesine dört daki- I 
yesi vardır Burada. aııkerlik ve ah- ka kala BeyoJ~lu ~enclik kalesi 
lih terbiyesi, irade terbiyesi, zeka önünde vuku bulan bir kargaŞa - ' 
ve maharet terbiyesi vardır Bura- lık, Arifin hafif bir dokunusu ile 
dakl terbiye, Adeta yaşamak için gı- Gıı latasarayın ikinci ve ~alibivet 
dalardan beklenen bütün vasıfları ta- golünü c;ıkarmasına vesile ol.~ 

Burada, vilayet. belediye, par
ti. yoksul çocuklara yardım ce
miyetleri birliki namına nutuk
lar söylenmiş, ilkokullardaki yok 
sul çocukların on binden fazla ol
duğu, bunlara bir sene zarfında 
80 bin liradan fazla yardımda 
bulunulduğu, önümüzdeki sene L 
cin daha geniş mikyasta yardım 
esaslarının hazırlandı/!ı bildiri!· 
miştir. Hatipler, 23 nisan bay
ramının ehemmiyeti üzerinde du_ 
rarak çocukların bayramını teb
rik etmişlerdir. Bunlara karşı
lık olarak ikinci okul talebesin
den Orhan Onat ile 44 üncü ilk
okuldan Sevııi Zorbon da he
yecanlı birer hitabede bulunmuş-

"Çocuklarımızı fena ltiyatlnrdan 
korumak için, bazı ailelerin yaptığı 

gibi onları cemiyetten tecrit etmek 
ve bir nevi mahpus rejimine tabı kıl
mak asla doğru değildir. Böyle yeti
şen çocuklar gençlık çağına ve dalın 
serbest hayata girdikleri zaman bo -
calarlar. Ve çok kereler düşerler. Ev
ltıtlarımıza telkin edeceğimiz terbiye 
bir münze\•inın terbiyesi olmamalı

dır. Her suretle· kendini dene -
meye imklın verecek ve şahsiyetinin 

inkişafına mlisalt olacak bir yol ta
kip etmeliyiz. Eski Osmanlı cemıye
tintn bauın alafrangalaştırılmış bir 
yadigarı olan bu tarz, halı vaktı mü
sait aileler icin \'arittir ki, bu söyle
diklerimi onlar, bos zaınanlannda 
derin derin dilşünsünlcr istcl'im. 

şı:naktadır. Bu türlü vnsıtalıırladır ki, muştur. 1 

gence iyi vatandaş ve iyi insan olarak ı Mac; böylece Galataı:ıarayın 1 

yctişm'e imkflnları \'crileblliyor. 2 - 1 ızalehPc;ivle bitmiştir. 1 

lardır. 

Bu vesile ile, çocuklarımıı.ın c;!)lfıkı 

davasını tek ba§ına değil, büt.ün cc
mlyeUn umumi ahlllkı içinde müta16a 
etmek !Uzumunu hatırlatmalıyım. 

Şehzadebaıı T U R A N Sine::sında " 
Mevsimin 2 büviik filmi birden 

1 -

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

tarar sayılabileceğini bildirme· 
li, \'e General Frankodan, Al -
manların Tancadan cıkarılma
larını , .e sh·asi mal~kfıınların 
affedilmelerini istemelidir. Ru 
talepler redrledildiği takdirde, 
Fransa ve İsuanyaya :ntpılan 
biitiin vardım hr kesilmeli \'e 
muvakkat tehlik«.'ler de göze a· 
Iınarnk derhal harekete gecil
mr.lidir. 

Anm1 Kamarll-=nıda da hiikfı. 
mC'tin Fransa \'C İc:pannwn kın 
<;ı hıı vı• muc:n 1< "h•n<:Pf i f ""kit 
f'l'fiımio;tir. Fakat ~fistcr f'hnr
chill. hıı ""'d"i nnwrn i"tirak 
etmi""""'' İr>"'ilter" jJ,. İ-:nırnvn 
ara•aniln ki rn;inas«'h"tlf'rİ n i \'İ • 
lestlrnni vo j"""""ol hıı lkının 
İ:lc;e-=inin . rloc:f 1-ir mHt .. fp ı,,.,.,., 

'-·amlan ;.,.,a,,; hir vıı,...t11n "'"" 
;;.111"11 c;övlPnı,.lr c.1~,..: .. 1,. İn,..i1-
ff'""";n .,;...,,:ı;1;1t 1o:~nnv,....1nn 
""": .. ,. "t"'"";cri kanaatini İT.ha .. 
etmi!? oluyor ... 

JJ1. ANTEN 

İzmirde Bir Katil 
Dün Asıldı 

İzmir. 23 <TAN) - Ödemişte 
seyyar sinemacı Abdullahı taam. 
müden öldüren Altındiş Mustafa 
hakkındaki idam hükmü bugün 
infaz edilmiştir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Program ı 18. 40 Fasıl 
8.03 Haberler 19.10 Komışma 
8.18 Müzik (Pi.) 19.30 Haberler 
9.00 Ev kadını 19,45 Konuşma 

12.30 Saat ayarı 

12.33 Türk mCiziği 
12,50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
14.00 Müzik (Pi.) 

18.00 Program 
18.03 Caz 

19.50 fncesaz 
20.15 Radyo ge 

zetesl 
20.45 Şan 
21.00 Dilekler 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pl.) 
23.30 Kaıxınış 

ö L ü M 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Müskirat işleri müdürü Ekrem 
NPcmi İne} ile İzmir Şarap fab· 
rikası Teknik Şefi Süreyya Nec 
mi fııel'in bahaları eshak İma. 
latı Harbive Umum Müdüri.i E
mekli Albav Necmi Raci İnel 
Göztepedeki köşkünde irtihal et
miı:ıtir. Cenazesi Göztepe Birinci 
Orta ~okak 4 numaradan buı!Ün 
snat 13 de kaldırılarak Cadde. 
bostanından motörlc Eyibe nak
ledilecek ve cenaze namazı ikin
di vakti Evip camiinde eda e
clildikten sonra aiIP kahristanınıı 
defnedilecektir. Allah rahmet 
0 vlive. 

~ ... ._ ............................ ~, 
~'B;~, ÇENBERLİTAŞ !#'&~ 
' !f!.1~ ,~ S i N EM AS 1 N DA ,JI;~,_~ 
Mev~imin iki mükemmel sahc eri birden gösterilecektir. 
l\le~hur G USTA V U C i C j C K Y 'nin l\fÜKAFAT 

· ka7.anan büyiik ~nhcseri 

1 • ANA IZTİRABI 
Bu Film Hayatta genç :rnımda yalnız kalarak çocuğunu bil· 
~·iitmck için miiradele eden bir ananın çektiği mihnetleri, 
karsıla~tığı zorlukları Jl'nmck için yaı>tığı miicadleyi, fed~. 
karİıkları \'e bir aile m<'flrnnıunun tekmil safhalarını göşteren 

ul\'İ hir sahcscrdir. 

2 • ÇALINA SAADET 
CHARLES 

VANEL - TANİA 
FEDOR o 

SUZY 
PRİM • JULES 

BERRY 
gibi meşhur Yıldızlar tarafından yaratılınıs Fransızca sözlü 
Mükemmel bir Şaheserdir. DİKKAT Bu müstesna Pro
~ramı bütün ailelerin ve mektep çocuklarının ~örmelerini 
~ · d · /\ TıC'a P.·ıramıı-t lıt""n1 il;in~·a """"-'"-: Aa " <ıvc;ıve P Pl7.. v - ... ·· ~ _ .,. 

............ a, ....... ~MP!l!JllmEma .... mm .. ımııı1111ı' 

Bu Akşam SARAY Sinemasında 
A k \'e c;en·ete doğru ~arış •.• Bir gecenin macerası ... Fevka

lade bir kaı;ırma vaknsı ... Aşk uğruna gangster ••• 

İşte ; l\1EL VYN DOUGLAS 'ın 

Güzel LOUİSE PLATT İle Beraber Çe\'irdikleri 

ASRİ BİR ADAM 
Sevimli \'e hareketli filminde giircceğiniz başlıca sahnelcr 

İlav~ten: FOKS JURNAL Son Dünya Havadisleri 
1 inci ilkokuldan İhsan Hiç

vılmaz. "İstiklal savaşı,, 6 ıncı 
ilkokuldan Eşber Yazıcı da "Sün 
~üm .. adlı şiirler okumuşlardır. 

dir. Taşıdığımız bu şerefli mesuliye
ti, her fırsnttn dU5ünmek ve birbiri
mize düşündürmek, esaslı bir' vnzlfe
mizdir. Çocuklarım~ ve gençlerimiz 
hakkında arnmıı:da gelişi güzel soz 
söyliyen ve onları uluorta tenkit e
denler az da olsn yok dcğıldir. Ben 
bir baba ve bir hocn olarak bu saUtl 
\·e acele görüşlere asla inanmamış ol
makla beraber bu meselede umumi 
bir hukme varmak için konuşmuyo
rum. Benim bu aksam söylemek is
tediğim şııdur: 

Nefse hakim olmak kudretıni ka
zandırmadığımız bir tocuğu hayata 
atarken, eline silfıh verilmemiş ve si-

SARIŞ.IN ŞEYTAN 
l\tARLE?\'E DİETRİCH - .TAMES STEWART 

, _______________________ , 
Taksimdeki merasim 

Beyazıttaki merasim bu suret
le bittikten sonra, Parti ve HaL 
kevleri ile belediye, ilkokul yok
sul çocuklnrına yardım cemiyet
leri birliği, çocuk ~sirgeme ku
rumu, Kızrlay gençlik teşkilatı 
tarafından hazırlanan çelenkler 
Taksime ~ötürülmüştür. 
Beyoğlu Halkevi reisi Ekrem 

Tur, burada bir nutuk söyliye
rek bayramın mana ve ehemmi
vetini izah etmiştir. Bu nutku 
teşekküller adına sövlenen nu -

EvlAUarımızın iç hayatları, mane
viyeUeri, bir kelime.. ile ahlWarı ü.ı
tünde sizinle beraber duşünmek .. 

Ana ve baba olanlar pek iyi takdir 
ederler ki, çocuklara ait en bilyük 
kaygu, onların sıhhatlel'i kadar ah
Ulklarmn da taallük etmektedir. Ken
dileri için nice nice mahrumiyeUeri, 
ev!Atları için her ttlrlil fednkArllkları 
kabul eden ana ile baba bilir ki, ye
tişmekte olan çocuk, eğer dürüst, 
ruhça temiz, karakterce s:ıflam ve 
iyi ahlAklı olmazsa bütün emekleri 
boşuna harcanın~, btıtün fedakdrlık
ları ~içbir işe yaramamış, netice ola-

lah kullanma öğretilmemiş bir askeri JOHN ::"\IACK BROWN - DOROTHY BURGUESS 
muharebeye yollamış gibi olduğu - a. , 

2 • CEHENNEM ADASI 

-.ı••••••• Riiyiik macera filmi. ••••••llllJ muı.u iyice bilmeliyiz. Çalısan ve lş-

liyen çocuk kötülült ;yapmıya vakit ~-----••••••••••••••••••- ' 

bu~~=· neslimhı ve bizden önceki l Pek Yakanda S Ü M E R SINEMASI 
1 

nesillerden olup da bugün yaşayanlar, j 
eski devirlerin çocukluk hayatında 

bizleri tehdit eden pek çok ahlfıksız- ı 
lıklann, memleketimizde sporun ya
yılmasiyle nasıl eriyip gittifini pek 
iyi bilirler Son yıllarda Cümhuriyet 
hükümeti tarafından te kilatlandırı
lan beden terbiyesi mükellefiyetini 
en tesirli ahlak terbiyesi vasıtaların
dan biri olarak görmeliyiz, Okullar-

ZARAH LE AN DER ve MARIKA RÖKK'un 
:\ftuafferanc hir muvn!akıyct kazandıkları 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Miistesna filmi takdim edecektir. 

Rus musikisinin biitün nıhunn canlandıran biiyiik ve kuv_ 
,·etli b · .. film , _____________ _ 

Bütün tehlik.:ıere rağmen, aşkın kendisiı;!i SE;:V~~ttiği tali ve 
kadere doğru giden bir genç kız ... Rolu. buyuk yıldız 

HERTHA FEİLER 
HANS SÖHNKER İle Beraber Yarattıkları 

i G F A L 
~ı:tlıpc:PrindP fPvhılf>rlp hil' t:ıl''lr1" nvnıımakbıdır. 

YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN 

Ş A R K SİNEMASINDA 

'-----------------------' ~~~~~~~~~~~~~~-

Yukarı çıkıncaya kadar odaya sıcak süt hazırlR
mışlardı. Ekmeğe el sürmeden kaseyi başına dikti 
Tekrar yatağa girerken cüzdanının koyduğu yer· 
de durup durmadığına baktı. "Erkekleri yok fıka· 
raların ... Ahır bakımsız kalmış!" diye düğündü. 

Kalın sesli kadın evine gittiği için öğle yeme
ğini yerken kekeme karı, karşısındaki sedirde yal 
nız oturuyordu. 

Kız gene, kapı dibinde durmuştu. Gözleri de si
yahtı. Boyu, kapı çerçevesine yakındı . Bileğinde 

bir gümüş bilezik görünüyordu. Yüzü güneşt~n 
yanmıştı. Durduğu yerde terlediği için yanakları 
parlıyor, arada sırada belli etmeden kendisine ba
kıyordu. 

Arabacı yemekten sonra odada uzun müddel 
yalnız kaldı. 

Yorganı almışlar, ''belki uzanır" diye yata~ı 
toplamnmışlardı. 

Saatinin gümüş kösteğiyle oynıyarak ne yapa
cağını düşlındü. Pcnçereden dışarısını seyrettikçe 
içine bır gariplik çöküyordu, Harman yeni kalk
mış, köyu sapsarı bir boşluk kaplamıştı. Camın ö-
tesinde her §ey. hiç kımıldamadan, rengi uçmuş 
bır gazete resmi gibi insanın canını sıkacak dere
cede bulanık ve kederli duruyordu. 

Asla e'ozunc alamadıi!ı halde. bütün ömrünü bu-

GOL iN$ANl1\ Rl 
Yazan: Cemalettın Mahır 

ralarda geçirmiye artık mecburmuş gibi ürktü. 
Kışın soba karşısında oturmak, oduna gitmek, köy 
odasında boşboğazlık elmek, yaz üstünden başlayıp 
bu zamana kadar, durmadan, dınlenmedcn ölesiye 
uğraşmak, mahpusluktan da, hasta yatmaktaıı dn 
zor bir şeydi. 

Avlunun ortasındaki genç erik ağacından bir kaç 
sararmış yaprak düştü. 

Ayaklannı uzatıp esneyen köpek, topraktan bir 
parça zannedilecek kadar kirli .idi. 

Beygirlerinden birisi, muhakkak deli kır, keyıfJi 
keyüli kişnedi. 

Arabacı derhal ayağa kalktı . Aşağı inmek için 
merdivene doğru yürürken karşı odadan kap, ka· 
çak sesleri duydu. Belli belirsiz tereddüt etti. 

Oda son derece loş olduğundan, dolabın önünde 
bir şeylerle uğraşanın mi; yoksa kenardaki sandık
tan tekneye un çıkaranın mı kekeme karı olduğu
nu seçemeden eşikte durup konuştu· 

Tefrika No. 50 
- Baksana valde .. Benim (Kurşunlu) da eşyala-

rım var. Onları gidip getirmeli. 

Kekeme karı dolabın kapağını kapatıp döndü: 

- Eşyaların mı var? 

- Var ya ... Konsol dolabı.. Yatak karyolası .. 
Öte, beri ... 

- Gıder, getirirsin. 

- Ben de öyle söyliyec<:>ktim valde. 

- Dur, lakin .. Sıcağın gözünde yola çıkılmaz. 
Akşamı bekliyelim. Hayvanlar da dinlenir .. Ne 
dersin? 

- Pekala! 

İşin müşkül tarafını bu kadar kolay atlattığrna 
sevinerek ahıra indi. 

Beygirler iyice dinlenmişlerdi. Delikır, başını 
dikmiş tırnak vuruyordu. 

Arabacı, harap yemliklere bakarken köşede, es
ki bir sepetin içinde bir keserle iğri büğrü, paslan
mış çiviler gördü Ceketini çıkarıp direklerden Lin 

' 
<:İne asarak yemlikleri tamire başladı. 

Çankırı toprağına ait bir şarkı tutturmuştu: 

Ben gfü:elim di;\·e yiikı;ektcn uçma 
indirirler "eni el yaman olur 
Siyah zi.ilüflerin gerdana saçma, 
Eser sabah yeli, yel yaman olur 

Sesi dolgun ve rahattı. 

UI 

Keseri parmağına vvurdu. .. .. .. 
Parmağını küfrederek ağzına goturdu. 

Akşam olmuş, ahırın küçük pençeresi karar
mı§tı. 

Geri çekilip. gözlerini siizer~k yaptıklarını. sey
retti. Sonra da Delikırın gergın kalçasına hır şa
mar indirdi: 

- Ne dersin oğlum! Dalmış gitmişiz. Yenılik 
de yeni gibi oldu, ne dersin? 

Artık arabayı koşup yola çıkmaktan başka bir 
şey istemiyordu. Dul karının bir de akşam yeme
ğini yerse rezilli~ ola~aktı. Hatt! yediklerinin be
delini ödemek içın hır çare aradı. Bulamayınca 
"Araba parasına saysınlar!" diye söylendi. 

Odada. eliyle ceketini süpürüp hazırlanırken kız 
lambayı vaktı . 

Arabacı rahatsız rahatsız sedire oturdu. 

\ Arkası Var · 

1

, C."if.İ<. l\lenf aatine 
6 MAYIS 1941 SALI GÜ!lı"Ü 

AKŞAMI SAAT 9 da 

M Ü N 1 R 
NUREDDiN 

ÇENBERLİTAŞ 
Sinemasında 

Bir K O T S E R wrccek
tir. Biletler sinema gişesin

rı" s11fılm11ktarhr. 
~•--İİİllİiiiiılıiiıiiiiıiiiııiıiıiıiriİIİll .. 

Bandırma Hattında Yeni 
Bir İstasyon 

Bandırma ile Susığırlık - Ok
çugöl istasyonlan arasında bulu
nan M. Kemalpaşa istasyonu ye
niden inşa edilmiş, bir Nisandan 
itibaren yolcu ve eşya nakliya
tına açılmıştır. 

Yük katarları M. Kemalpaşa 
istasyonunda ikişer dakika dura
caklardır. Bütün şebekeye şamil 
yolcu eşya tarüeleri, bu istasyo
na gelecek yolculara ve müret· 
tep eşyaya ve bu istasyondan gi
decek yolculara ve sevkeclilecck 
eşyaya da tatbik edilecekti" 



24 - 4 - 1941 

Yunan Hükumeti 

Girid'de 
(Başı 1 incide) 

vi m r.ıhiyC't alan mucadcleye rağ 
me.n yardımımıza koşan, parlak 
surette mucadele eden ve hala 
haklı bır dava ıçin Yunan top. 
r kları uzerinde mucadele et
mekte olan İngiliz kuvvetlerinın 
muzahereti ile, düşmana karşı 
şıddet ve şecaatle dovusmüşler· 
dır. Cok daha kuvvetli düşmana 
karşı altı aylık muzaffer bir 
harpten bıtap düşen ve askerlik 
tnrihimızın en şanlı sayfalarını 
vazmış olan kıtalanmız, Alman 
t arruzuna karşı misli J;!Örülme. 
miş hır kahramanlıkla mücade-
1 ye devam etmişlerdir Epir or
dusunun benim haberim olma -
dan ve bnskumandanın ve hüku
metin haberi olmadan düşmanlo 
mütareke imzalamasına saik o -
lan hakıki sebepleri daha bilmL 
yoruz. Bu fiil. milletin. Kralın 
ve htiklımetin hür azmini hicbir 
surette takvit etmrz ve taahhiit 
altına kovmaz. Milletin, Kralın 
ve hiıktimetin hür azmi, kalan 
bütün dı,ğer kuvvetlerle. milli 
menfaatlerimizi siyanct icin mü
cadelrve devamdır. Bu maksat
la, milletin büyük fedakarlıkla. 
rım tamamivle telafi edrcek ka
ti zafC're kadar müstevlilere kar 
sı. hür surette ve hür Yunan 
topraklarından mücanrlPve de -
vam edebilmek için Giride gidi. 
yoruz. 

'F.lprı ter. 
Tarihimizin bu kederli saatin-

dr rlahi. cesaretinizi kaybetme -
yınız Daima sizinle beraber ola. 
cağım Haklı davamız ve Allah 
hPp birlikte maruz kaldığımız ve 
k lııc:ı.i!ımız imtihanlara, yaslara 
ve tehlikC'lere rağmen, bi.itün 
\;tıc;ıtalarla nihai zafere varmak 
ic-in bize yardım edecektir. Müt
tehit, taksim kabul etmez ve hiir 
vatan fıkrine sad1k kalınız. Az
minizi kuvvetlendiriniz. Düsma. 
nın tazvikına ve düşm:mm alda
tıcı yemlC'rine Yunanlılık ı?uru
r nuzu karsı kovunuz. Cesaretli 
olunuz. ıriizel günler tekrar ~e
lecektır. Yac:asın millet. 

Londra 23 (AA.) - Atin::ı 
r~dvoc:ıı. Yunan Kralının ve Yu
r· n hükiımetinin Girit adasına 
\, -· n1r1110-11n11 hil..lirmi .. +ir 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 23 (Radyo j!azetesi) -

,. •nanic;t nın bugün icine düştü-
vahim vaziyet haricte bir cok 

• "sler .uvandırm1ştır. Yu~oslav
' ordusunun cabucak inhilal 
r mesinin ve neticede bu ordu -
ııun ma lUp olmasının sebepleri 
~tün dünyaca sarih olarak bi
nm kledir. Halbuki Yunanis

t rdaki askeri ma_ğlubivetin se
l:- plerı İngiltere ve Avustral
' da ani şılamamış ve bır sır o-

.. k kalmıştır. 
Ameı ıka Cumhur Reisi Roose

' 1t, bu münasebetle yaptığj bir 
vanatta. Balkan meselesinin 
li bır mesele oldukunu. esns 
selenin İnı:rilterenin müdafaa

nı te kıl edece_ğini, bunun da 
muvaffakıyetle başarılacağına ka 
nı oldui?unu soylemiştir. ' 

Ll_gıltercde umumi vazivetm 
iyi olmamakla beraber Fransa -
nın sukutu anındaki kadar da fe
na olınadıgı tebarüz ettirilmekte. 
dir. 

Yunanistan'da 
(Başı 1 incide) 

lan Yunan kuvvetleri kumanda
nı dün saat 21,40 da Almanlar 
ve dolayisivle İtalyanlarla bir 
mütareke vaparak muhasamata 
nihayet vermiştir. Kumndanın 
bu hareketi Kral ve hükumet 
ve bac:kumandanl•i?ın mallımat 
ve muvafakati olmaksızın vuku 
bulmuştur. 

Fakat cenup ordusu mukave
mete devam etmekte ise de cep
henin nerede olduğu bilinmemek· 
tedir. Yalnız cenup kuvvetleri
nin "Korent" in simalinde ve 
"Lamia,, nın cenubundaki da_ğ
lık arazide oldukları muhakkak 
rrihirlir. 

Yeni raziyet karşunnda 
Kahire. 23 (A.A.) - Epir or

dusunun tesliminin Yunan kuv_ 
vetlerinin kuvayi küllivesin<' te
sir etmiyecel!i sanılmaktadır ~Ö
züne immılır Kahire mahfille. 
rinde bildirildiğine ırfrre. Yuna
nistanda Almı:ın tazvikının mu
vakkaten hafiflemesi tnrrilizlPrc 
veni mevzilerini t:ırc;in etmek im 
1-anını vermic:tir Fakat bu mola. 
nın devam eclecejV tahmin edil
memektedir. 

* Londra. 23 <A.A.) - Reuter'in 
-:liolomatik muhabi"ri vazıvor: 

Yunanistanciaki fngili7. kuvvet 
leri. kahir kuvvetler kı:ırsısında. 
intizamla, Almanların hi<-bir su
retle yarmayı basaramadı'!ı bir 
ı?eri cekilme hareke>ti v11narak 
c;imdiden şan kazanm1c:lardır 
Almanların dördü tamamivlP mo 
törlü olmak iİ7.ere ac:P"ı:ıri 2fi fır. 
kava malik bıılunrlııkları tnhmin 
edilmektedir. ft:ılv;ınlımn da Ar
?lavutluk hududıındı:ı hPm<'n he
men avni miktardı:ı fırkaları var. 
dı. Yunan kuvvetlPrinin heveti 
mecmuası, bunlardan cok daha 
dundu. Bıısit adet f11ikiveti. mec
bur<'n mihvere vardım edPc-ekti. 

Sal3hivettar bir membadan 
n~renildil!ine ~öre ölü ve varalı 
olarak f np-iliz ve Yunan k:ıvıo· 
Jarı. nisbeten viiksek dP.iiildir 
ı\lmıınların Garbi TrakvarJı:ı 
80.000 kişi esir aldıklarım iddin 
0 tmelerine rai!men. sa liıhivettnr 
Yunan membalarına vöre. Yunan 
ordusunun kuvavi küllivesi de. 
ni:ı: voliylP kurtulmustur. 

Yunan kıtalarındnn bir kısmı
nın Enirde tPCrit edilmis kaldı. 
t!ında ve teslim oldııi!unda maa
\esef süphe voktur Yunan ordu
c;unun geri kalan kıc;mı. dalma 
fneilizlerin sol cenahında muha. 
rebe etmektedir ve eğpr Kralın 
emri infaz olunursa, Termonil 
!lecidi düsı:rıanın eline eeJ; hile. 
Yunan kıtalarının muharebe)"('! 
levnm edC<'ekJ,.,rini limit icin se
bepler vardır. Morava ı:riden ber-
7.ıth, müdafaası kol:ıv hir mevzi 
olarak uoziil<nıf'ktPdir Hava kuv 
vetleri tarafındıın lüzumlu hima. 
venin temini t kdirinde. muha
"ebP burada dtism;ın icin ıtittik
,.e daha ziyade oahalıva mnl ola. 
~~k hir t'1 .. 7N'> rl<>V'ln'\ n..l""hilir 

/11giliz resmi tebiği 
Atina, 23 (A.A.) - Yunanıstan 

daki Ingiliz kuvvetleri umumi 
karargfihmın dun akşamki ehli -
ği: 

lngiliz imparntorluk kuvvet -
leri hattının tadıli düşmanın cid
di müdahalesine maruz kalınma 
dan tamamlan!llıştır. Diışman ken 

1Jlenzies'11in sözleri disiyle temas e.dilen her vcrde 
Londra, 23 (A.A.) -Halen be- muvaffakıyetsizliğe uğramıc;tır. 

rayı zıyaret Ingiltercde bulun - Düşmanın hava faliyeti şiddetiru 
makta olan Avustralya Başvckıli muhafaza etmiş ise de Ingilız ha 
Menzies matbuata heyecanlı be- va kuvvetleri ve tayyare defi ba
yanatta bulunarak Avustralyada: taryaları di.ışmanı ağır zayıata ug 
kı bütun siyasi grupları bir mil- •ı ratmışlardır. 
li bırlik huklımeti teşkiline da - * 
vet et~.;ır. Mcnzies'in bu beya- Kahire. 23 <A.A.) - "Tebliğ,, 
natı yapmasına sebep bazı Avus- Yunanistanda, keşif tayyareleri
tralya parlamento mahfilleri ta- miz karadaki kuvvetlerimne mu
ıafından parlamento istifsar edil- zaheret ederek şiddetli hareket. 
meden askeri kararlar ittih z e- lerde bulunmuşlardır. Avcıları ... 
dıldıgı hakkındaki iddialardır. mız birçok taarruzi uçuşlar yap-

Menzies bu tenkitlere aşağıda- mışlar ve iyi neticeler almışlar. 
ki beyanatla cevap vermiştır: dır. Tayyare meydanlarımıza 

"Avustralya kuvvetlerinin Yu dil,manın taarruzları şiddetlı ol
nanistanda olduğu kadar Tobruk muştur. Fakat hasar hafıftir. 
muharebelerinde de parlak bir Kara müdafaalarımız 4 tane 
surette döğuşerek diışmana ağır Junker 87 pike, bir tane Dornier 
zayır.t verdirdikleri şu anda A - düşürmuşlcr ve diğer birçok düş. 
vustralya mılletine metin olmac;ı- man tayyaresini de hasara ugrat. 
nı tavsıye ederım. Ingiliz, Avus- mışlardır. 
tralya ve yeni Zelanda hükumet- l'u11an resmi tebliği 
leri, Y~nan~~an mu~_arebe.sinln Atina, 23 (A.A.) _ Resmi teb 
muşkulatını otedenbeıı anıamış liğ: Hatlanmızın geriye alını.ırak 
bulunuyorlardı. Fakat ltalyunla- tanzimı hareketi düşmanın ciddi 
rn kar ı bu kadar kahramanca bir mudahalesine maruz kalın -
d. u en \' Almanyanın Bul~"\ - madan yapılmıştır. 
rıstandan geçerek yapacağı hucu Düşman hava kuvvetleı·ınin 
ma mukavem.et etmıye hazır bu - faaliyeti şiddetli olmuş fakttt 
lunan Yunanıstanı yardımsız bı - tayyarelerimiz ve tayyare clefi 
rakmanm havsalaya sığmıyacağı bataryalarımız düşmana agır z:ı
hus~sunda mut~bık kalındı. Yu - yiat verdinnişlcrdir. 
nanıstana yaptıgın~ız yardım h~k "A udane bir mukaremet 
kında bıı çok tenkıtler yapılabı - n . . A " 

1 ı· Fakat Yunanistan kahraman Zurıch, 23 (A.A.) - Mılanodan 
ca mucadele ederken onu aylar- Neue Zıircher Zeitung gazetesi -
ca te çı ettıkten sonra Almanya- ne gelen bir telgr~fa ~öre, It· l-

a k r ı , apacağı mücadı.>iede o- yan harp muhabırlerı Ymıan 
na hıçbır· suretle ynı·dım cdPrni- muka\ cmctıııı. "fe\ k.nlfıde anu<la 
y ·e ımııı ve yalnız muhar be ne,, diye tav~ıf edıy~rlar. Bu 
c me ı lazımgeldığini bildirmiş muhabirler dı~o.rlar kı: 
ol aydık o zaman yapılacsk ten- Yunanlılar, ıyı hazırlnn:nı~ mu 
kıtler uphesizdir ki, daha çok dafaalarında ve arazıden ıstıfatle 
a ır olacaklardı... etmekte büyük bir maharı:>t gös-

Sofya. 23 (A.A.) - Yunan is - teriyorltır. Mi.itcarr~z. kuvv0tl<'rın 
tan'ın Sof ya elçısi bugun Bul~ar kull~namam~l~n .. ıçın . yolların 
Harıcıyesıne verdıği bir nota ıJe kamılen tahrıbı mutcaddıt fırka -
Yunamstan'ın Bulgaristanla clip - Iarın tPskil ettigi Yunan Diiı;\<lar 
lomatık münusebetlerinı k·.:?stıği- kuvvetlerine bir takım rüçhanlar 
nı bıldırmı tır temin etmekte ve Italyanlal' bu 

Bardia'ya Bir lngiliz 

Kıtası ihraç Edirdi 
(Başı 1 incide) 

İngiliz ,.esmi tebliği 
Kahıre 23 (A.A.) - "Teblığ,, 

21 - 22 nisan gecesi Avustralya 
kıtaatı Tobruktan yüksek mu
vaffakıyetle neticelenmiş ikı ta
arruzda bulunmuşlar ve 17 İtal
yan subayı ile 430 eri esir al· 
mışlardır. Bizim zararlarımız ha_ 
fütir. Düşmanın bir sahra topu 
tahrip edilmiştir. Sollum mınta
kasında keşif kollarımızla top
cumuz taarruzi faaliyetlerine 
deva~ etmektedirler. 

Habeşistan'da: Ambala_gi mm. 
takasında şimalden ilerliven kı
taatımız terakki etmekte. cenup 
kıtaatımız ise Dcssie'yi müdafaa 
edecek tarzda kuvvetli mevzi
ler tutmuş olan düşmanı gerı 
c;ürmektedir. Asosa ve Gamballa 
mıntakalarında keşif kollarımız 
düşmanı yeniden temas temin et
mek suretiyle hırpalamağa baş
lamışlardır. Cenup mıntakala
rında ricat etmekte olan düşma
nı takibe devam ediyoruz. Ha
beş cengaverlerinın faaliyeti git
tikce artmaktadır. 

/talyan resmi tebliği 
Roma, 23 (A.A.J - "İtalyan 

tebliğı.. Şimali Afrika'da Tob
ruk'ta düşman tekrar bir hu
ruc hareketi yapmak istemiş
se de bu teşebbi.isü. İtalyan ve 
Alman kıtaları tarafından aka
mete u~ratılmıştır. İngiliz tayya. 
releri Sirenaik'in bazı noktala
rına akınlar yapmışlardır. Bir 
düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Şarki Afrika'da düşmanın 
Dessie mıntakasında yeniden 
vaptı_gı bir taarruz tardedilmiş -
tir. 

Alman gazeteleri, çöl 
harbinin müşküliitından 

bahsediyor 
Berlin 23 (A.A.) - "Stefani,, Al 
man matbuatı. Şimali Afrika ha
rekatı ile cok meşj!u} olmaktadır 
Machtausgabe _gazetesi, cöl har
bi hakkında dikkate sayan ma
kaleler neşretmekte ve düşma
nın mukavemetınden ziyade iaşe, 
iklim ve arazi meseleleri do
layisivle çıkan müskilatı anlat
maktadır. Malzeme evvela Lib
ya 'ya getirilmekte, sonra da 
çölden ileri hatlara kadar nak
ledilmektedir. Harp kamyonları 
kin hususi ıastikler kullanılma
sını. taze su hazineleri bulundu
rulmasını icap ettirmektedir. 
Bundan başka cephane, m~tl)ah
lar için mahrukat. tayyareler, 
tanklar ve kamvonlar icin mü -
him miktarda benzin lazımdır. 

"Yunker 52,, tipinde tayyare
ler kumandanlık ile harp sa
ha~ındaki kıtalar arasında seri 
bir muvasala temin etmektedir. 

Orta Şark başkumandanlığı 
muavinliği 

Londra 2 3(A.A.) - Makenzie 
King'in bildirdiğine göre Orta 
Şarktaki Avustralya kuvvetleri 
kumandanı General Sir Thomas 
Qrta Sark mıntakası umum İn
ııiliz ve İmparatorluk kuvvetleri 
başkumandan muavinliğine ta
vin edilmiştir. Bu suretle Avust
ralva kumandanı General Wa
veiı'in muavini olmaktadır. 

Beraat Ettiler 
Pınarhisar, (TAN) - Bir müd 

det evvel tahtı muhakemeye alı
nan Pınarhisar belediye reisi Ha
lil Alpçelebi ve muhasibi Ali ?
zer ve arkadaşları beraet etmış
lerdir. 

TAN 

Almanların Yeni 

Hedefi: Cebelitarık 
(Başı 1 incide) 

Esasen Ispanyol gnzetelerinhı 
neşriyatı da bu habı::rlerı teyıt 
edici mahiyettedir. Bu gazetçle
rin neşriyatı, geçen sene Itnly ı
nın harbe girmek arıfesinde bn -
lunduğu zamanlardaki Itıılynn 
matbuatını hatırlatmaktadır. 

Bazı Ingilizler, Ispanyaya uy -
sallık gösterilmesini tenkit etmış 
ve bunun tıpkı geçen sene It.al -
yaya yapılanın ayni olduğunu 
söyliyerek hukumeti itham et
mistir. 

Fakat Churchill, ispanyaya ya 
pılar. bu yardımın ınsanıyet aft -
mına yapıldığını söyliyerek bu 
ithamları reddetm ş ve lspan
ya meselesinde endişe verici bir 
şey olmadığını söylemiştir. 

Reuter ajarısma göre 
Londra, 23 (A.A.) - Reuter 

Ajansının diplomatik muhanırı 
yazıyor: Almanyanın siyasi taar
ruzu son giınlerde artmıştır. Bun 
dan da anlaşılıyor ki, Almanya, 
orta şarktaki zaferlerini mıun -
kün mertebe suratle ıstismar ct
miye çalışmaktadır. Siyasi İaali
yetleri Moskovadan Madride ka
dar uzanmaktadır. Alman planla
rı, garpte daha müsbet bir şekil 
almışa benziyor. Vichy ve Mad
rıt bütün şiddetiyle Alman pro
pagandasına maruz bulunuyor. 
Şarkta Almanyanın .Moskova ve 
Ankara büyük elçileri Berlin'e 
davet edilmişlerdir. Bunlar vazi 
fcleri başına dönunciye kadar 
tazyik belki de bütün şiddetiyle 
yapılmıyacak.tır. 

Amiral Darlan Pariste 
Vichy, 23 (A.A.) - Ba_şw•kil 

muavini Amiral Darlan bu sabah 
Parise hareket etmıştir. 

i suan e11dişesi 
Nevyork, 23 (A.A.) - Silahlı 

seyyar muhafızlar Vichy sokakla
rında dolaşmakt.ıı. ve yol ağız1arı
nı nezaret altında bulundunnnk
tadırlar. Sokaklara makineli tü
fekler yerleştirilmiştir. Bu habe
ri Nevyork Times gazetesinın 
Bern muhabiri vermiştir. 

Muhabır, hükumetin Nazi ta -
raftarı olan yeni Fransız partısi, 
milli halk toplantısı partisi 5.za -
sının bir isyan çıkarmasından 
korktuğu için bu tedbirleri aldı
ğını ilil.ve etmektedir. Hükumet 
Mareşal Petain'i devirerek )eri
ne Laval'in getirilmesine te.şeb -
bus edilmesinden korkmaktadır. 

Nevyork Times gazetesinin 
Vichy muhabiri, Fransız - Alman 
işbirliği hakkında yeniden müza
kerelere başlamak üzere bugün 
Parisd giden Amiral Darla ı 'ın 
yolda Lava! ile görüşmesi m1Jh
temel olduğunu yazmaktadır. Mu 
habire göre Amiral Darlan, Pa -
riste büyük bir ihtimalle Alman 
taleplerinin kat'i oldugunu ve l\fa 
reşal Petain'in Paristeki mümes
sillerinin Almanlarla işbırıı i 
yapmayı yürekten istedıklerını 
ifşa edecektir. 

Berlin, Weygmıd'm geri 
alınmasım istiyor 

Ankara, 23 (Radyo gazetesi)
Almanya, Vichy'yi isbirliğine da
vet etmektedir. Berlin, Amiral 
Darlanın siyasetinden memnun -
dur. Lavalın kabineye girml'sin
de ısrar etmemektedir. Bilakis Al 
manyanm böyle bir talepte bulun 
duğu hakkında yabancı bir gaze
te tarafından çıkarılan haberi şid 
detle tekzip etmektedir. Berli -
nin şimdi üzerinde ısrarla durdu-

ı ğu nokta, General Veygandın şi-
müşkülatı ancak azim gayrete: mali Afrikadan geri ıtlınm3sı 
ve fedakarlıklarla yenebilm<.>k keyfiyetidir. Almanya, Veygan-
tedir. dın Afrikada bulunmasını bazı 

Almtuı resmi tebliği Alman tasavvurlannın tatbik 
mevkiine konulmasına engel bul
maktadır. 

Berlin, 23 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Yunanıstanda, Alman ordusıuıun 
harekatı plan mucibince cereyan 
etmcktedidr. Alman kuvvetleri, 
cenuba dogru ilerliyerek, tarihi 
Termopil geçıdi civarında Ingi -
liz Dümdarlarına yetişmişlerdır. 

Alman muharebe tayyareleri, 
dün, bombalarla, Yunan suların 
da, cem'an 37,000 tonilfıto hac -
minde 7 diışman ticaret gemisini 
batırmışlar ve diğer 12 buyük 
vapuru hasara ugratmışlardır. En 
büyük çapta bir bomba, Suda ko
yunda bir büyük harp gemı:.ine 
isabet etmiştir. Bu vapurların ek 
serisinde, Yunan arazisinden kaç 
mak üzere olan lngiliz askerleri 
bulunmakta idi. 

Diın Yunan arazisinde tesis e
dilmiş duşman hava üslerine te:v 
cih olunan hücumlar csna:.ında, 
muharebe ve avcı tayyarelerı, 
yerde 24 tayyare tahrıbetmış ve 
birçok hava dfıfi topunu sustur -
muştur. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 23 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Kıtalarımız Epir ve Makedonya
daki Yunan ordusu teslim olunC'ı
ya kadar düşman arazisinde mu
zafferane ileri hareketlerine de -
vam ederek Yunanlıların "?iddl•t
li mukavemetini kırmış, esirıt>r 
almış ve siH'ıh ve malzeme iğli -
nam etmiştir. 

Faıkat Mareşal Petain'in Gene
ral Veyganda büyük itimat ve te 
vecciıhu olduğu içın Mar~;;;alın 
bu Alman talebıni kabul decegi 
şuphelidır. 

Nakledilen mülteciler 
Moskova, 23 (A.A.) - Vichy -

den buraya gönderilen bir tel -
grafa göre, Vıchy hiıkümeti ile 
Alman makamları arasında ya -
pılan bir anlaşma mucibince iş -
gal altında bulunmıyan Fran:.a
dan, işgal altında bulunan ran
saya 50,000 mülteci avdet ede -
cektır. Işgal altında bulunmıynn 
Fransadaki mültecilerin yekfmu 
1,400,000 kadardır. 

Bornovada Yeniden 

Heyelan Oldu 
Izmir, 23 (TAN) Bornovada ye 

niden heyelan olmuş ve halk hir 
müddet susuz kalmıştır. B ledi
ye derhal tedbır almış ve şehre 
su isale etmıştir. Heyelanın de
vam etmesinden ve büyümesin -
den endişe cdılmcktedır. 

Nafia Vekalet nden bır 
heyet gelerek mnhallinde tetkık
ler yapacaktır. 

Yugoslavyanın Tam 

lstiklCili Temin 

Edilecek 
(Ba ı 1 incide) 

niden tesis etmek kat'i azmim 
beyan eyler. Buna intizaren. Yu. 
eoslav hukumetı. mu terek düş
mana karşı mücadeleye devama 
vardım hususunda, en g niş nis· 
bette İnJ!ıliz hukumet nin mu· 

heretine guvenebılir.,, 

lfo. 
Londra, 23 AA.)- "A[ı Yuna 

nistan ve Yugoslavya hakkında 
alınacak biitun kar rlar ve bu 
memleketler üzerinde yapılacak 
razi tadılatı. İngiltere ve Ame

rika tarafından hic alınmamış ve 
olmamış gibi telakkı edılecektir 
Londra, diger miıttefiklerinın oL 
duğu ,Ribi bu memleketlerin de 
tamamiyetini ve ıstiklıilini kur
tarmaga azmetmiş bulunmakta -
dır. 

Berli11, henüz meşgul 
Berlin 23 (A.A.) - Yan resm 

bir membadan bildiriliyor: Italya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano'nun 
Hitler'e vaptığı ziyaret ve Viya
nada Von Ribbentrop'la olan 
konuşmaları Berlin'in sivasi mah 
fille-rinde anlaşılır bir alaka ile 
karşılanmıştır. 

Alman Hariciye Nezaretinde 
bir kere daha ehemmiyetle kay
dedilir ki, iki Haricıye Nazın a
rasındaki muzakereler Yuı?os -
lnvyanın hezimeti ve Hırvat dev 
Jetinin kurulması üzerine orta
va c;rkan ar~zi meselelerinde kat'i 
bir neticeye varmayı istihdaf et
mistir. Bu müznkereler daha zi
yade iotidai bir mahiyette olmuş
tur. İki Hariciye Nazın evvela 
rnüdaveleiefkarda bulunmuşlar -
dır. 

Bu hususta Berlin'in sivasi 
mahfilleri. Balkanların dünya
da hudutları cizilmesi en ırüç 
mmtakalarda nbiri olduğunu kay 
dedivorlar. Eski Yu,Rosl vya kom 
ularının mü terek hudutta ku

rulacak yeni nizam hakkında ken 
dilerine mahsus telakkıleri ol -
ması pek tab fdir. Berlin'in si
vasi mahfilleri Almanya ile İtal
vanın bütün meseleleri obicktif 
olarak tetkik edecekleri mütale
asındadır. Mezkur mıntakaclıı 
muhtemel hudutlar hakkında 
hic; hır sey bilinmiyor. Ancak 
Alman Hariciye Nezaretinde. iş
P'al mıntakaları olarak tesbit e
dilen hudutların heveti umumi
ve itibarivle müstakbel cenubu 
c;arki hudutlarına tekabül ede
cekse de kat'i hudutların tavini
ne dokunmavac. ı ih as olun -
m ktadır 

Ölen Yugoslav 1ıazırlan 
Londra 23 (A.A.) - "Reuter,. 

Yugoslavya mahfillerinden öğ· 
renildıgine göre, harpte iki Yu· 
Poslav nazırı ölDlüstür. Bunlar
dan Kulovec Belgradın bombar -
dımanında ölınuşttir. Diğeri ta -
nınmıs Ka

0

rad ğ lıderlerinden <Y' 
lan Dakoviçtir. Yugoslavyadan 
çekilirken Almanların taarruzu 
esnas'ında yaralanmıştır. 

lngiltere Üzerinde 
(Başı 1 incide) 

Brest'e hücıım 
Londra 23 (A A.) - Salı gilnu 

günduz bombardıman tayyarele
rımız Norveç sahilleri açıkla
rında ıki hın tonılutoluk cok 
yükliı bir iaşe vapuruna alcak
tan uçarak hücum etmişlerdir. 
Atılan bombaların isabeti üze
rine vapur dumana ve su buha
rına boğulmuştur. Bir mayın ta
rayıcı j!emiye de hucum edilmiş 
ve gemi hasara uğratılmıştır. 

Di.ın gece bombardıman ve av. 
cı tayyarelerimiz Sharnhorst ve 
Gneisena

0

u korsan gemılerinin 
haln bulundukları Brest limanı
nı bombardıman etmi ler ve he
deflere bombalar atmışlardır Ha. 
rekata iştirak eden tayyareleri -
mızden biri tissune donmemiştır 

.JI.. 

Londra 23 (A.A.) - Londra ü
zerıne yapılan son hava akınla
rında Amerika elçılıgi ile Sout
wark'dnki Saint - George katolik 
katedralı ve buyuk Wallis ma
J!azaları da hasara UJ!ranuştır. 
Saint - George, kilisesinin yal
nız küçiık bir kısmı snglam kal
mıştır. Taştan ve gayet sanat
karane işlenmiş bir vaiz kürsu
su cıddi surette hasara uğramış
tır. Kilisenin bütiın kıvmetli 
renkli camları yerlerinden uç
muş ve parçalanmıştır. Holborn 
oknğında Wallis m _gazalarının 
lahili t mamivle v nmıstır 
Şimali İrlandada öumler 
Belfast 23 (A.A.) - Emnıyet 

Nazırı Macdermott dün şimali 
trlanda parlamentosunda yaptı -
ı beyanatta geçen hafta şimali 
İrlanda üzerine yapıl n hava ta-
rruzunda 500 k n olrluı?Ünu 

ve 420 si ağır olmak uzere 1562 
ki inın yaral ndıi!ını 'e bu ra 
kamlnrın belki de de ı bılece
uıni sovJemi tır. 

Irak Hükumeti 

Bütün Taahhütlerine 

Sadık Kahyor 
Bağdat, 23 (A.A.) - Irak pro

paganda biırosu dun öğleden son 
ra aşağıdakı teblıği neşretmiştir: 

Ingiliz hükumeti, Ingiliz - I
rak muahedesi hükümlerine tev, 
fikan evvelce bazı Ingiliz kuv -
vetlerinin geçmesine Iraktan mü 
saade istemesi üzerine bu kıuıa -
tın harekfıtını kolaylaştırmak üze 
re her ıkı taraf 21 haziran 1940 
ta lfızımgelen tedbirleri almışlar 
dı. Bu muahede hukiımlerıne ve 
alınan tertibata uygun olarak I
raktan geçmek uzere, Ingilı7. b
taatı, 17 ve 18 nisanda Basraya 
muvasalat ctmişJerdir. Bu mü -
nasebetle bazı yabancı radyoJar 
tarafından yiırutülen mütaıeala
rın esassız olduğunu ilave ·~tnıe -
yi faydalı addederız. 

Hukumet Irak'ın hukukuna 
ve milli hakimiyetine riayet c-dli 
mesi hususunda müteyakkızdır. 
Ve hiçbir şekilde bunlara teca -
vüz edilmesine- müsaade etmıye
cektir . 

* Bağdat, 23 (A.A.) - Bağdat!a 
çıkan arapça gazetelerin çoğu I
rak hükumetinin btitün beyne! -
milel taahhütlerini ifa ve bıl -
hassa Ingiliz - Irak muahedesi 
icaplarına riayet edeceğine bu
gün bir defa daha işaret etmiş-
lerdir • a 

Roosevelt'in 
• • lnglltereye 

• • 
ltımadı Var 

Gönderilen Malzeme 

Azaltılmıyacak 
Vaşington, 23 (A.A.) - Cüm

hurreisi Roosevelt gazeteciler 
toplantısında yaptıjp beyanatta 
bugünkü harbin ancak demokra. 
sinin başlıca müdafaa hattını teş
kil eden İngilterenin bütün kud
retini muhafaza etmesiyle kabil 
olabileceğini söylemiştir. 

İngiliz müdafaasının tutunaca_ 
ğı hakkında itimadı olup olma
dığına dair sorulan bir suale Roo
sevelt kati bir lisanla "evet,, ce. 
:vabını vermiş ve İngiltereye 
gönderilmekte olan malzemenin 
asla azaltılmıyacağını ilave et -
mıştir. 

Cumhurreisi harbin bir deniz 
muharebesiyle kazanılamıyacağı 
gibi, Yunanistandan ve hatta 
bütün Şarki Akdeniden çekil -
mek suretiyle kaybcdilmiyeceği. 
ni de söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

"İngılizlerin bir deniz muvaf
fakıyctini haber aldığımız ~n 
nikbinliğin ta zirvesine çıkmak 
doğru olınadığı gibi, Almanların 
Yunanistanda ilerlediklerini du
yunca ümitsizlik ucurumuna a. 
tılmak da doğru değildir.,, 

Bir gazeteci tarafından vapur 
kafileleri teskili meselesinin bir 
neticeye bağlanıp bağlanmadı/h 
hakkında sorulan bir suale Roo
sevelt, vaktiyle meşhur bir ka -
hinin ikamet etmis olduğu Del. 
fı'de yaşamakta bulunmadığı ce
vabını vermiştir. 

Harbin nazik 3 noktası 
Vaşington, 23 CA.A.) - İngi

liz Büyük Elcisi Lord Halifax ile 
Avustralya Elçisi Casey dün A. 
merika Hariciye Nazın Hull ile 
bir saat kadar umumi enternas
yonal vaziyet hakkında görüş -
müc:lerdir. 

Bu mülakattan sonra gazete. 
cilere yaptığı beyanatta Lord 
Halifax. harbin nazik üc noktası 
bulunduğunu. bunların ticaret ge 
milerinin vaziyeti, Akdenizde Al
man ileri hareketi ve Almanların 
Btiyiık Britanyayı ve diğer mın
takalan bombardımanları oldu. 
gunu soylemiştir. 

Lord Halif ax, bu üç 1loktadan 
hangisini daha nazik telakki et
tigını bildınnekten imtina eyle
mistır. 
Dığer taraftan Yu~oslav Elçi. 

si Fotiç de. Hariciye Müsteşarı 
Welles ile görüşmuştür. 

JJ1iisadere edilecek vapurlar 
Vaşington, 23 (A.A.) - Deniz 

Ticareti Parlamento Encümeni 
Reisi Bland, Birleşik Amerika 
limanlarında muattal duran her 
ecnebi gemiye el koymak ve bun 
lan istemC'k müsaadesini Ame
rika hükumetine veren bir ka -
nun layihasını Meclise tevdi et. 
rnistir. 

Meselenin enternasyonal ve 
hukuki veçheleri Encümenin 
eiıli ve uzun süren bir celsesin
de tetkik olunmuştur. 

Bir anketin neticesi 
• 

N \'1 ork, 23 (A.A.) - Gallup 
11 + ı üc;ü en son yaptıi!ı ankette 

şu sualı sormustur: "Jngilterc-

s--

MIHVERCILER 

Akdenizde Siyasi, 

Askeri Taarruza 

• Geçtiler 
(Başı 1 incide 

Şimdi bu iiç sebep de zail ol 
mak ı.izcre bulunduğuna görC:! 
Frankonun seri bir Akdeniz mu 
vaffakıyetinde hayallerını ta 
hakkuk ettirebileceğine ınana.aı 
mıhvere geçmesi ihtimali çok ur 
Ispanyanın mihvere geçmcsı 

Akdenızın Atlantik kapısıllı tc 
kıl eden Ccbelitank içın büyıık 
bir tehlike teşkil eder. lngılizleı 
bu tehlikeyi önlemek için C&e
litarık'ı ispanyadan bır kanall 
ayırmışlardır. Bu suretle bu bu· 
yük denız ussumin karadan zap 
tını imkansız denecek bir ha c 
getınnışlerdır. Buna mttkabıl dt 
Almanlar Cebelitarık'ın karşısın 
da Tancayı tahkim etmişlenlıı 
ve ilk fırsatta burasını üs olaruk 
kullanarak Cebelitank'ı kapamı 
ya çalışacaklardır. 

..,. * 
M aamafih Fransanın iştiru

kı veya yardımı olmak&ı· 
zın mihvercilerin Akdenizde 
muzaffer olmaları giıçtür. Filvaki 
Fransız donanmasının faaliye~~e11 
çekilmesi bir muddet için Akde
nizde müvazeneyi lngilterenın a
leyhine bozmuştu. Fakat Ingıl
tere Atıanti.k filosundan bazı g.?
miler getirerek Akdenizdeki mu· 
'azeneyi tekrar tesise muvaffcık 
olmuş, bununla da kalmıyarak 
Italyan donanmasına vurduğu a
ğır darbeler ve Yunanistand n 
aldı2'1 ) P.ni üslerle bilhassa şaı ki 
Akdenizde üstünlüğünü bıl0 ~e -
min Ptmiştir. Fakat garbi A!de
ni7.de en mühim deniz ve hava us 
leri f'ransızlann elindedır. Frıin· 
sanın cenubunda, ve şimaü Afrj. 
ka müstemlekeleri sahıllerinda 
~lcude getirilecek deniz ve tıty -
yere üsleri ile garbi Akdenizdc 
lngfö;; donanmasını gaye~ mıışkul 
bir ynz.iyete sokmak mümkun -
dı..r Onun için Berlin son günlt>r
de Vıchy üzerindeki tazyikm; art 
L::rıı~tır. Tekrar eski Ba;_;vekıl 
Lavalin iktidar mevkiine getirıl
metinde ısrar etmekted1r. Mna -
ı:wfıJ, amiral Darlan da Alman .. 
htl'ın isteklerine muvafakat cı -
mc1' te Lavalden geri kahnama~-
ta·1 r. · 

* * A lmanya garbi Akdenizde 
bu siyasi taarruzh ır.t'ş -

gulken şarki Akdenizde de' aske
ri taarruzlanna devam etmekte
dir. Bu taarruzun hedefi Mısırı 
zaptederek Süveyşi ele geçirmek, 
Yunanistanda deniz ve hava üs -
leri vücude getirerek şarki Akde 
nizdeki Ingiliz donanmasını r<ı -
hatsız etmektir. Bu maksatla bir 
taraftan Mısır hududuna gelmış 
bulunan Alman kuvvetleri yeni 
bir taarruz hazırlıkları ile meş .. 
guldürler. Londra kaynaklarına 
göre Almanlar Sicilya yoluyla 
bu cepheye mütemadiyen yeni ve 
külliyetli kuvvetler göndermek
tedirler. Ayni zamanda Suri
yeye seyyah kıy af etinde Alman 
akını başlamıştır. Bunlann ne • 
reden ve ne vasıta ile oraya geç
tikleri meçhuldür. Fakat Londra 
bu seyyahların günden güne ~o
ğaldığını haber vermektedir. 

Görülüyor ki, rnihverciler Ak
denizde her taraf ta birden tota· 
liter bir taarruza geçmiş bulunu
yorlar. 

Bu taarruzlar karşisında Ingi
lizlcr bir taraftan Mısırdaki kuv
vetlerini takviyeye çalışıyorlar 
Diğer taraftan Iraka yeni kuv -
vetler çıkararak M usul petrolle
rini muhafazaya karar vermiş bu 
lunuyorlar. Iraka çıkan kuvvet
ler ayni zamanda çölden Hayfa 
ve Filistine de nakledilebilirler. 
Ingiliz donanma ve hava !ruv -
vetleri de şarki Akdenizde fauli
yetlerini arttırmışlardır. 

Herhalde önümüzdeki aylar 
içinde Akdenizin mukadderatını 
tayin eden büyük harplere ve sur 
prizlere şahit olmamız mukadder 
görünmektedir. 

ye harp malzemesi ~ötüren va -
purlan muhafaza icin Birleşık 
Amerika donanması kullanılmalı 
mı?,, 

Ankete iştirak edenlerin yüz
de 41 i "Evet,, yüzde 50 si "Ha. 
yır,, ve yüzde 9 uda müphem ce
vap vermiştir. 

Mezkur Enstitünün ikinci su
ali de şudur: "İnj!iltereye gider 
vapurları himaye için donanma 
mızın bir kısmını kullanmadı~ 
mız takdirde, İn,ı?ilterenin kati 
yen mağlup olacaih anlasılırs 
böyle himaye usulüne taraftar c 
lur musunuz?,, • 

Bu suale cevap verenlerin yü 
de 71 i "Evet., , yüzde 21 i "H 
yır,. demiş, yüzde 8 i mütereddı 
kalmıştır. 

Kafıle sisteminin kabulüne i 
tiraz edenler tek bir seb p ıler 
sürmüslr>rdir: "Bu. harp d mck 
olur., 
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)Baf, Dif, Nezle; Grip, :Romatizma. 
Nevralji, Kınklık· ve Bütiin Agnlarınızı Derhal Kaer ~ 
~cabında gunde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNIZ. 
> HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Sümer Bank Sellüloz Sanayü 
Müessesesi Müdürlüğünde:-ı 

MtıessesemJztn muhtelif Servislerinde tstnıdam edilmek Ozere, as
kef'lik hizmetlerini yapmış ve memurin kanununun tarif ettiği evsafı: 
haJz bulunanlardan müsabaka imtihanı ile 8 memur alınacaktır. 

Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi ve Ticaret lisesi .mezunları tercih 
olunacaktır. 

MUsabaka lmtllıam 5 Ma,.,. 1941 Pazartesi günü saat 14 de Sümer 
Banlt İstanbul Şubesinde 7anılacaktır 

İmtihan rnevrularJ : 
l) Ticart hesap, ......._ _. 
2) Umumi ve sınat Muhasebe. 
.ıı Umumi İktısat, 
4)Tlcarl Hukult. 
İmtihanlarda kazanacaklanı S659 !llyıh hnun htlkfimlerl dalteslnde 

lntı"bak .?decekleri derecelere göre ayrıca İşletme zammı ile 80 - 120 -
lira ficret verilecektir. 

Taliplerin imtihana girmek tızere asağıda yazıl1 vesikalarmm asıilan 

v~ musaddak suretleriyle Sümer Bank İstanbul Şubesine müracaatta-
n il~n olunur. M O O Ü R 1 Y E ; 

1) Askerlik YeS!kalan, 
2) Tahsil ,. 
3) Hüviyet cfizdan\ 
4) Hllsnühlıl vesikası. 
5) H-flsnü hizmet vesilcası. 
Sıhhat muayeneleri Banlta doktoru !ara!mdan yapılacaktır. (3161) 

f Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasıron dlyor kl: 

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

Fiatı 50 Kuruş. 

Cinai Miktarı Eketltrrııenln ıekll GOnil Saati 

Fıçı mantarı 76.200 adet Pazarlık 

Maltina ::inciri muh. c:lnl 250 metr1 • 
Tanen alkol 330 Ks ,.. 
Asit sitrik l.100 • ,. 
Terden Füzuvar 200 ., ,. 
Kireç kaymağı SDD " • 
Amyant No. 2 50 • • 

28/4/941 
5/5/941 

" .. 
" " . 
" . . . " . 
" . . 

16 
14 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 

I - Şartname ve nQrnuneleri mtıciblnce yukarıda cins ve miktar-
lan yazıb malzeme pazarlıkla satm alınacaktır. 

II - Pazarlık: hlzalarmda yazılı giln ve saatlerde !{abataşta Levazım 
ve Müb8J"aat şubesindeki alım komisyonunda yapr.lacaktır. 

III - Şartname ve nilmuneler s6zll geçen ıubede görOlebU!r. 
IV - İsteklilMln pazarlJl< için ta;rln olunan gün ve saaUerde tekll1 

edecekleri fiyat fizerinden % 7,5 güvenme paralariyle birllkte mezltılr 
komisyona m!lracaatlarL (3108) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulaş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lif=!:ı" 

Şube ve Ajans adedi : ZSS 

Z"ıral ve ticarl ber nm hıanka maamelelerl 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

IKRAt.11YE VERiYOR 
ztraat e.111<ası"da kun"baralı ve lhbarm.z taıarruf hesaplarında 
hraa. bulunanlara tenede 4 defa çekilecek kur'a ile apQıdakl 

.. 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
• 

• 
• 
• 
• 

ro ikramiye daöıtılacaktır. ııı • 

ı .ooo 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

T irah• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.00'1 
ı.ooo 

4.000 
5.000 
4 800 
3.200 

e1"1 az 50 
pl1na g8-

) 

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

o 1 K KAT: He<aplarmdakl paralar bir •ene fefnde 50 Uradan asağı dQşml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 tazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa. 11 Eylül. 1 l BirincıkAnun, 11 Mart ve 11 Haz.iran 

tarihlerinde çeki lecek:tir. 

N 

&o..- .... ,._ • ' ~ ~ 

• -
COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

CocukAnsiklopedisi 
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,si.klopedisi .ı. Çünkü: 
çocuğun mektepte 

Çocuk Ansikloı;edisl 
bünü dünya çocukla
nna yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

mektep dışında, batta 
mektepten sonra muh· 
taç olluğu en kıy-
metli eserdir. 

~ 

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

Ç'oc•ık A.1s'klopedisl 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona ooş cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-

1 

tün hayatınca iz bxra.. 1 
kacak'bir eserdir. ~ 

TAN . Neşriyc'it' Evi 
· lst~ ·nbuf ·.~ .. · · · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

~~A~A 
\ BAY·AT YARIŞıNIN 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedüıi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

\ 
.. ... .... ......_... .. 
IDARfSINl BlllM IS BANKASlNDA 
LKRAMiYEı..(. t-tESAP,. .~-

r T. iş Bankası ~ 
.. -L f ~ 1 İstanbul Asliye Mahkeme5İ 8 

Kuçu"' Tasarru • inci Hukuk Dairesinden: 940/ 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
1 

Ketideler 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Ata•
: t~ 3 tkincitejrin tariWerindc ya-

l pt!ır, ;;r,;k"f~ :;z:; . 
1 1941 ikramiyeleri 
1 

' 1 1 adet 2000 Uno!ık =2000.-Llra 
s • 1000 • =3000.- " 

! 2 750 • 
1 4 • soo 
lı:2so: 

f ; 35 • 100 • 
İao .. so. 1300 • 20 • 

= ı•oo.- • 
=2000.- .. 
=2000. • 
=350~ .- • 
=4000.- • 
=6000.- " ......... -...... ... 

,. Ilı. İHSAN SAMİ 111111\ 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umu.mı kan tahlilAb. frengi 

noktai nazarmdan (Wasserman 
ve Kahn tearnUllerl) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve • sıtma 
hastaldtlan teşhisi, idrar, cera
hat. balgam, kazurat ve su tah
lil~tı, ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzar\., kanda üre, şe
ker, Klor!lr, Kollestertn miktar
laruım taYlni. 

'Olvanyolu No. 111. Tet: 20981 , 

387 - Mukaddema Arnavutköy 
sucu bahçesi sokak 4 numaralı 
hanede mukim iken halen ika
metgahları meçhul bulunan E
leni, İzmara, Zoice, Todori, A
Ieko, Yorgi, V alikl'ye: 

Dava.et Mümtaz Korle vekili 
avukat Ahmet Samih tarafından 
aleyhinize müvekkilinin 117 /480 
hissesine mutasarrıf olduğu A:r
ııa:vutköyünde Sucu bahçesi so
kak 4 numaralı hanenin esaslı 

tanriratmdan dolayı 2168 liranın 
maa fail ve masarifi muhakeme 
ve ücreti vekalet tahsili talebiy
le a~o.n davanın cari muhake
mesinde: lkametırahınızın mec -
hu! bulunması dolayısiyle 11! 
4/941 günil saat 14 de mahke
mede bulunmanız hakkında ili. -
nen yapılan tebligata rağmen 
mahkemeye gelınediğinlzden lıak 
kınmla usulün 401 inci maddesi 
mucibince gıyap karan ittihazı

na ve işbu kararın usulün 142 
lnci maddesine tevfikan yine 
bersabık iJAnına ve emri muha. 
kemenin 26/5/941 pazartesi gii.. 
nü saat 11 e bırakılıruısına ma h
kemece karar verilmiş olduğu ve 

1 
bir nüshası da mahkeme divan
hanesine asılmış olan mezkiır ıı;ı.. 

yap kararının teblijti makamına 
kaiın olmak üzere ilan olunur. , -.. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan baska her P'iin saat 
(2 - 6! ya karlar İstanbul 

Divat1vohı No. 104. 
Tel: 22398 

TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 
. -~ ~· 

Bm}lık maktu olarc~• '150 
l inci sayfa sa.ntimi 500 

2 • .. .. 800 

' 5 
.. 
• 

.. .. .. .. 
lliin sayfasında,. 

100 

75 
. 50 .._ _____ .. 

1 Askerlik işleri 

Şubeye Davet 

Üsküdar Aıkerllk Şubeelndert: O's- 1 

küdar Hamza Fa.kıh mahallesi Kap
tanpaşa sokak 5 5aYtlı hanede lka- 1 

met adresi gösteren ölü emekli yüz
başı Mehmet Cemil k.12.J Bayan Nezi-

1 
henln v4s.i6i Bayan Allyen!n adre -
sinde bulunmadığından halen ne.rede 

1 

ise ilk vasıta ile şubeye müracaat et- , 
mesi.. 

337 Doğumlulara 
Oaktldar Aıkerltk Şube.ınden: 337 ! 

doğumlularm birinci yoklamaaı sona 
ermektedir, Henüz. yoklamaya gelip 
niliwı diz.danlarına kaydını yaptnnn
yan gençler, askerlik kanununun 83 
üncü maddesi hükmüne göre cezalan

dınlacaklard.ır. Birinci yoklamasını 
yaptırmamış gençlerin tez şubeye mü

racaatları. Tasrada bulunanların da ! 
mahalli şubelerine müracaat etmekle 1 

KAYIP: Uşalruı mubey nahL 
yesi ilkokulundan beşinci sınıf
tan 335 senesinde aldığını mek
tep şahadetnamesini kaybettim. 
Yenisini alacağınıdan eskisinin 
hükmü yoktur. Ulubey nahiyesi 
Gölbaşı mahallesinde Leyli oğlu 
Ahmet Kahya. 

•ın:••mmma•amm• beraber yoklama yaptırdığını şubeye 1 
bildirmeleri laZlmdır. Bu llAn davet 

fOPLANTlLAR 

Tilrk M lkroblyolojl cemiyetinden: 
24 Nisan Perşembe günil saat 18,30 da 

Etibba odası konferans salonunda ya
pılacak toplantıda, Dr. İhsan Şükrü 
A.ksel ve Perihan Çambel tarafından 
"Tetanozlu dlrna~l.arda histolojik \e
gayyilrle.r'\ Dr. Razi Maner tarafın
dan Seroterapl ile iyi olmuş nadir bir 
tetanoz vakası, Dr. Perihan Çambel 
taralından "Dalakta kist hidatik vaka
ları", Dr. Vt. İbrahim Erses tarafın
dan "Ruam hakkında" tebligatta bu

lunulacağından muhterem meslekda'
ların teşri!leri rica olunur 

mahiyetinde olmakla cezalanmamak 
üzere zamanında hemen yoklama için 
şubeye müracaatları il.An olunur. 

Müsamere Tehiri 
Beflktaf Çocuk Eelrgeme Kuru· 

mundan: Kunun menfaatine Beyoğlu 
Fransız Tiyatrosunda 26-4-941 Cu
martesi günil yapılacağı ilim edilen 
müsamerenin hasbelicap vakti ahara 
talik edildiği ilim olunur. 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

24 - 4 - 1941 

ı------1---------------------..., Her biri ayrı bir ncrıs sanat eseri olan 

KÜTAHYA AZIM ÇiNi FABRIKASI 
Vazo, saksı, duvar tabağı; Ev ve apartıman iç 
ve dış tezyinatına mahsus pano, nlama, banyo 
plakları, izolatör, ve muhtelif çini tipleri . . . 
TOPTAN PERAKENDE 
Beyoğlu • İstiklal Caddesi Asmalı 
Mesçit Müeyyed Sokağı No: 4/1 

Kütahya azim çini fabrikası satış yeri 

HarF Okuluna Havacı Subayı Y etişHrilmek 

Üzer e Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kay't ve Kabul Şartları 

1 - Lise olgunluk: imtihanım venntş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplom alarmdaki kanaat notu iy! veya eok 

iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden !azla müddet geçme-

mis bulunmak, 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait alına&. 

5 - Yaşlan en yukarı 21 olmak. 

NOT: ' 

BilAhare bava muayene heyeti tara!mdan yapılaeak muayenede 
sağlık durumları piloUuk sınıfına müsait görülıniyenler isterlerse Harp 
Okulunun diğer smıfiarına verilmek gibi hiçbir mecburiyete tabi tutul
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muamelqe tabi 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlı:yacağmdan talip olanların. bu
lundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri, 
yaptıracakları sıhhl muayenede müsbet netice alanlar evraklan ile harp 
okulwıa sevkedileceklerdir. (2822) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeU ( 44.000) kırk dört bin Ura olan 200 ton karpit 

7 /5/1941 Çarşamba g(!nfi saat 15 de k•palı Earl usulü ile Anltarada 
idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek lst!yenlerln (330-0) Qç bin Oç yllz Uralılı: muvakkat 
teminat. ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de t.adar Komisyon Reisliğine vermeleri IA:mndrr, 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydan>oşa veznelerinde satıl-
maktad~-. (3000) 

i D ~AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G AS SON 

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

Salıf yeri: TAN • lstanbul. 

Fiatı 50 Kuruş. 

1 1 .. • f - - •' • ' • ~ • - ' - - , • .. 

OSMANLI BANKASI 
TUR.& ANONlM ŞmKETJ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri oe T!!rlriye Ctlınhııriyetl ile münalrit mulmvelenameel 3292 

'wnaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik cdilmııtır~ 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numarab Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
Ihityat akçeııi : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 lngi.IL-ı Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
I:' AfUS, MAJ:tSlL lı' A ve N lli o.e 
LONDRA ve M.ANÇESTER de' 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, mı\'.K, FlLISTTh 

ve MAVERA Yl ERDUN'da 

Merkez ve Şubeleri 
l'UGOSLAvYA, ROMANYA. YUNANiSTAN, SURIVE, LU11NA1' 

Filyallen ve bütün Dünyadıi Accnta ve MQ:habırlt"".n nrda 

Der nevi Hanka M uumeJe1erı yapB.1' 
Hesabı carı ve mevduat hesaplan küşadL 
Ti<arı krediler •e vesaikli krediler küşadt. 

1 

Türkiye ve Ecnebi memlekelleı üzenne ke§lde ıtenedat Is 
kon tosu. 

Borsa emlTlerl. ~ 
Esham ve tahvilat, altın n emtaa Q:ı:erlne avan.-ı. 

Senedat tahsillitı v• •alre 

En yilltsek eınnıyet şartlarıpı nalı tlralıl 
Kasalar Servısi vardır, ı 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı 1 
veya 

kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır.: 
1 

1 • • • ' - ı 1 
• ~· .. ~· 
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