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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Sükt\tun Altın Olduğu Devir Bugündür ; 

Susmasını Bilmek Vatanına Himıet Etmektir ! 

Yunanistan r--- __ ,, _____ .. · ---.:ı 
Destanı 1 A adoluya ilk 
Kapanırken 1 K f•J G • d• 

Harbin ..... ......... ·-· a 1 e 1 1 yor 
Yunan mılletinın kendısıne veri-
len müdafaa vazıfesini ne büyllk 
fedaklrlıklar ve ne ölçüsüz kah- 1 
ramanlıklarla başardıtmı anlatmı-ı 
ya kAfldır Yunan ordusu ve Yu-
n an milleU, dilsmanlarmm bile 
takdlrlru kazanan bu emsalsiz 
kahramanlıjı ile delil yalnız bu-

Mayısta Yola Çıkacak Olanların 

Biletleri Dün Tevzi Edildi 
gün, yarın için de tarihe büyük 
bir kahramanlık nümunesi ver -
mişlerdir. 

M. Zekeriga SERTEL 

Y unanistan, büyük kavgası
nın son günlerim yaşıyor. 

Yunan milleti, istikl8lini müda
faa etmek istiyen küçük millet -
lere birçok kahramanlık örnek
leri vererek tarihi rolünü bitir -
mek üzeredir. 

Yunan milleti. kendisinden on 
kat kuvvetli bir düşmanın haksız 

Hilkdmetin trösterditf ko
laylıktan idifacle ederek A
nadoluya .ridffek olan vatan· 
daılanmızdan milte~kkil tik 
kafile, Mavunn hirinri ~nU 
hareket edffektlr. Samsuna 
kadar nlan iskelelf'rle ZolltfUl
dak • Irmak ve Samsun • Si· 
vas demiryotları üzerindeki 
istasyonlara inttek olanlarm 
vapur ve tren biletleri dün
den itibaren sahiple•ine veril· 
miye başlanmı,tır. Deniz yol
lan idaresi bu ilk kafile için 

Tarhan, Ankara ve Aksu va
purlarmı tahsis etmiştir. Ge
be, hasta ve emzikli olanlar
la ma1Cil1ere kamanlıada yer 
tahsis edilttektir. Bu vapur· 
lara ücretli volru kabul edil
miyet"ektir. Samsun ve Zon
pldaJda, :vnlrular vapurdan 
inince kendilerine tah!lis edi
lerek trenleri hazır bularak
lardır. 1 Mavısta hareket ede
cek olan ilk kafileden senra 
diğer Z vapur da 11 Mayısa 
kadar yola çıkacakt1r. 

~------------·-----------,"--· ............. .._ ... 
bir tecavüzü ile gece yarısı ya - =====-======~-============= 
taklarından kaldırılarak harbe ' 
sürüklenmiştir. Bütün kış, ken
disinden adetçe, ailAhça, levazım 
ca çok üstün bir düşmana karşı 
muzafferane ve kahramanca dö
ğüşmek yetişmiy<1rmuş gibı, ta -
biatin de en sert imtihanlarına 
göğüs gererek çarpıştı. 

Alman orduları da Makedon
yadan taarruza geçtiği aman 
Yunan ordusu yılmadı. Arnavut
luk dallarında muvaffakıyetle 
devam ettirdiği müdafaasına bu
rada da devam etmiye karar ver 
di. Fakat Yugoslav ordusu, düş • 
man öniınde uzun bir mukave • 
ı;net göstermeden çekilince sol 
cenahı birdenbire açılıverdi. Ma
kedonya cephesinin yanlması 
Arnavutlukta vurupn Yunan 
ordusunun arkaamı da tehlikeye 
düşürmüştü. BwadaJd Yunan 
kuvvetleri alta aydanberl ber 
telde Ctilül ıererek tutunduk • 
lara mevzileri lhUyarlarlyle ter • 
a..ta• rk'ate mecbur olduJır. 
Alman Oldalen Varw .,._.. 
indikten 80Dl'a harp artık Yu • 
nam.tan için bitmif ayılabilirdi. t:rlcnctt harp ec1ea Hintli kıtaat, Kerea etnfmda'ld ar.ah .ras'4e 
Fakat Olimpos ve Pindos dalla· motilrlii natalan •iiımiJ'• ~-
rı arU1Dda yerleşmiJ bul~ 
Ingiliz .. Yunan kuvvetlerinin - =-ı 
yardımiyle Alman ileri hareketi- ----------, 1 
nin bir müddet için durdurulabi- 8 1 • • 1 
leceği ümit edildi Bu miiddet 1J , 1 n ın 
zarfında da Arnavutluktaki Yu - ~ 
nan kuvvetlerinin çekilebileceği re•z~·,,,· tahmin ediliyordu. Almanlar bu 
cepheyi de yardıktan sonra artık 
Yunan ordusunun vazifesi ken-
d!aini tehlikeye koyarak, lngiliz 
kuvvetlerinin ric'atini temin et· 
metten ibaret haldı. Yunan ordu· 
au bu vazifeaini de muvaffalay~t
le ve büyük bir fedakarlıkla yap
ı.. Ollmpos dağından ric'at eden 
Ingillz kuvvetleri Termopil ge 
çitlerine inerek burada yeni bir 
müdafaa hatta kurunca, Epirdeki 
Yunan ordusunun da ric'at hatta 
kesilmif oldu. Bu suretle bu rnın 
takada bulunan Yunan kuvvetle
ri teslim olmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Harbin bütün bu safhaları, kü
çücük Yunan milletinin kenjisi
ne vel'ilen müdafaa vazifesini ue 
büyük fedaklr~ ve ne olçıi • 
süz kabramanlıklarla başardıj1111 
anlatmıya Widir. Yunan ordusu 
ve Yunan milleti, Diipıanlan • 
nm bile takdirini kazanan bu 
emsalsiz kahr•manhğiyle dejil 
yalnız bugün. yann için de tari
he büyük bir kahramanlik nü -
muneai vermi§lerdir. 

* * Y unanlılar, Alınan taarru • 
zuna karşı tek başlarına 

duramıyacaklarını biliyorlardı. 
Fakat bir defa vatana taarruz e
den dupnan kim olursa olsun, o
nu müdafaa azını. sonra da müt
tefikleri lnaiilzlerin yardım vaa
di, Yunan milletinin imanmı tak· 
vıye etmişti. Ingilterenin ona 
şark ordulan Afrika harbini bi • 
tırmif gıbi idi. Buradan tasarruf 
edilen kuvvetlerin mühim bır kıs.. 
mı Yunanistana nakledilebilirdi. 
Mühim bir kuvvet çıkanlabildiği 

AlmanlarınBoğazların 

Kontrolünü istediği 

Hakkında S öz d e 

Şayialar Çıkarılmııl 
Bertin, H (A.A.) - Yan 

resmi bir kaynaktan bildinll
yor: Almanyanın Çanakkale 
ve Karadenis boiazlannm 
kontrolünü istediil hak.km • 
dakl haberler buıün Alm1111 
hariciye nezaretinde dUşma• 
nm bir pprtma manevram 
suretinde tavsif edilmiştir. 
Bir suale cevaben Alman Da· 
ricire Nesaretinde dcnilmif
tir ki: 

"Ba haberler, Atmanyanm 
ispanya tberlnde tazyik yap
tljı nevinden haberlere da
hildir. Bu ılbi haberler çıka· 
nlmalda, Yunaniatandaki e • 
Um hidiaelerden nuari dik· 
kati bafka taraflara çekmek 
ve ayni samanda yeni saha· 
larda yeni luırıpklaklar ihdas 
edilmek iateni1or., 

Yeni Tefrikamız 

BÜYÜK SATIŞ 
Yazan: Vkld Baum 

ve Yugoslav ordusu da bir müd
det mukavemet edebildiği tak· • 
dirde Alman ordusu Balkanlor-

Çeviren: Ha • Ça 
Bu eserde, ıea( bir satıcı kı
sın bayatlnı bulacakamıs. 
Öyle bir hayat ki, ba,tanba· 
.. fırtınalarla, lhtlrularla 

da birkaç ay olsun mqgul ~-
bılirdi. 

Ingiliz orta tark kumandanlı • 
jının projesı, Yunanistana harp 
başlamadan evvel 150 bin kjşi • 
çıkarmak. sonradan arkadan l 00 
bm kifılik bır ihtıyat kuvvet 5!~'n
dermekti. Fakat Almanların Bin
gazide taarruza seçmeleri bu 
plinı altüst etti ve Yunanıstan 

(Dnamı SL 5 Sil. 6) 

dôluclur. • 
"Büytik Satı,,, atk ve heye
canla öriilildilr. Ve ıizi sonu. 
na kadar zevkle sürUJdiye
cektiı. 

Yarın Baılıyoruz 

AFRiKA CEPHESİ 

Trablusta 
Hasar Hayli 

Ağırdır 

Donanma Tarafından 

Yapılan BombarcLman 

Muvaffakıyetli Oldu 

Habeıistanda Map 

Şehri Zapte•lcD 
Londra, 24 (A.A.) - İngiliz 

Bahriye Nezaretinin tebli~i: Pa
zartesi Riinü şafakla beraber 
Trablusun denizden bombardı • 
manının neticesi hakkındaki ra
Por, bombardımanın evvelce zan 
nedildilinden de fazla muvaffa
kıyetli oldutunu ıöstermekte • 
dir. Havuzda bulunan üç nakli
ye veya iaşe l(emisine isabetler 
olmu' ve bu .remilerde ciddi yan 
(Ullar çıkmıstır. Bunlardan bi
rinin batbıı Rörülmüstür. Dör. 
düncü bir vapur mühimmat yük 
lüye benziyordu. Bu vapura 375 
milimetrelik bir obüs isabet e
,dince infllAk eylemiştir. fspan
vol nhtunının yanında demirli 
bulunan bir iaşe jlemisine de ay. 
ni çapta birkaç obüs isabet et
miş ve derhal batmı.ıtt. Liman 
haricinde Karamanlı mendireii 
acıiında duran bir ia1'e jlemisine 
isabet olmus ve ızemide ciddi yan 
eın cıkmıstır. Limanda bulunan 
P.n asaiı üc vapur~an da dıtman 
l>ulutlan yükseldiii aörülmüs. 
vapurlara daha baska hasarlar 
-la yanılmıs olduftına muhakkak 
nazarivle bak1lınaktadır. Liman 
t~isatı dıt 11tır hasarlan utra
hlm1ctır. 375 milimetrelik obüP 
"A lvolPrımn fıınıınvol rılıt11'nınsı 
-lüserek denolarda ve bürolanb 
-nuarr::ım dınnı:ın !l:;;+mılan yük 
~elttilderi ırörülmüstür. 

<Devamı Sa. 'i lr~ 3) 

YUNANtST AN' da 

Cenupta ki 
Mukavemet 
Kırılmadı 

Alman Resmi Tebliği 
T ermopil Mevzilerine 
Girildiğini Bildiriyor 

Musso&ni, Orduyu 
Tebrik Etti 

Berlinde Deniyor ki: 

"Elen Mukavemetini 
ltalyanlar Değil, 

Almanlar Kırmııtar .. 
Kahire. 24 (A. A.) - "Tebli~": 

Yunanistanda kıtalanmız, dün, 
düşmanla temas halinde idi. Fa· 
kat hic bir mühim çaıı>1'1118 olma 
mıştır 

Taarruz bekknlgor 
Londra, 24 (A. A.) - Reuter 

ajansının İnJ(iliz kuvvetleri nez· 
dindeki hususi muhabiri Yuna· 
nistanda bir yerden bildiriyor: 
'lunanistandaki lnıriliz ordusu 
veni mevzilerine cekildikten ıon
ra da kıtalanmız Alman ileri kol
lannı siddetle huı>alamak husu
sunda büyük bir azim ve cesaret 
l(östermekte devam ediyorlar. 
Alman kuvvetlerinin cok .cenı. 
mikyasta yeni bir hücuma reçme
leri her an bekleniyor. Bizim as
kerlerimizin kuvvei maneviyeal '"...,. .. ,._"ed.,. 

Rtiıl110 gaetnlM gire 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesll

Bujlilntil Alman resmi teblWa
cf# AJman kuvvetlerinin Lamfa. 
nın cenubunda bulunan mf1}ıur 
Termonil mevzilerine «lrdtiH ve 
İnJ{ilizlerin .,:;,_,.tıe celrilmekte ol-

CDevamı Sa. 5 Sil. SJ 

Ctbnhurrelai lnnet lnHnBnlln, eo eak bayramı mtlnuebetlyle, evve iki cf.ln ÇankR:vada 
kllçWerden miitetekkil bir here ti kabul ederek iltifatta bulundıı klanm ) azmıştık. Bu 

MlW Şeflinizl yavrularla meııul olurken ıörüyoruL 

Anl.ar11Jı 
ıesiınd&, 

------------------------·----------------------------------------------
Berline Göre 

İspanya 
Uçlü Pakta 

Girecek 
Fransız Afrikasındaki 

Petrol Stoklartna 

Nu~er El Koymuı 1 

Amerilfal 
lngiltereye 20 
Seri Torpido 
Daha Yerdi 

35,000 Tonluk Yeni 

Bir lt1giliz Zarhlası 

: : 

Hizmete Giriyor J 
Portekiz ele M1iclıma Vqiqton. 24 <A.A.> - Ame.. 

Davet Eclllyor 
rika Birletik devletleri Bahriye 
Nazırı Albay Knox, J(azeteciler
le yaRtıiı bir aörüşmede, 20 seri 

lngiltere'de 

Yeni Tip 
Tayyareler 
Yapıldı 

Taarruzdan Korumak 
için Fabrikaların 

Yerleri Değiıtirildi 

ihtiyat Tayyare 
Mevcudu Arhyor 

Berlin, 24 <A.A.) - Bir hu- torpidonun İngiltereye teslim e
susJ muhabir bildiriyor: Yakın- dilmek üzere hazır oldu~unu ve 
da İspanyanın üçlü pakta iltihak bunlann halen belki de yolda 
etmesine ve Portekize karşı bir bulundulunu bildirmiştir. Bu 

Bu'•arlar da Garbi hareket y~pılmasına intizar et· torpidolar saatte 96 kilometre 
~ melidir. Askeri mahfiller Bal • sürate malik bulunmaktadır. 

Londra, 24 < A. A.) - Tavva, 
re imalatı nazın Lord Beaver· 
brook Lordlar Kamarasında be
vanatta bulunarak ezcümle de
miştir ki: 

T k 1 n • kan muharebesini fiilen bitmis Albay Knox, ayni zamanda ra yanın ffa nt addediyorlar. Amerika Birleşik devletlerinin 

Tamamlamak Üzere Timea'e oöre vazi11et ~;d::ı~~e~:;n:,~:!aıı>K~~e~ 
Sofya, 24 (A. A.) - "D. N. B.": 

Bul2ar kıtalan Meriç ile Struma 
arasındaki Trakyayı hemen he
men kimilen iıaal etmie bulunu
vorlar. Bulgar kıtalan Kavalaya 
bu jliln Rireceklerdir. Makedon· 
vada ilk merhale olarak tesbit e
dilen yerler isJ(al olunmustur. 
Gelecek ıünlerde Pirlepe: Britol
ja ve Resen isJ(al edilecektir. 

Londfa. 24 (A.A.) - Times'in llemisinin inşası icin müzakere
diplomatik muharriri. İspanya • terde bulundulunu da Uşa etmiş. 
nın üçlü pakta iltihak edecdi tir. 
hakkındaki savialan tevit eder Yeni bir lngiUı nrlılıaı 
mahiyette hicbir haberin henüz 
Londraya .relmemiş oldulunu 
kaydetmektedir. Bundan ba•ka 
Almanvanın bes Alman f1rkası
nın İspanyadan aecmesine mü
saade edilmesini istediıine dair 
çıkan haberler. Hess'in Madrite 
l(ittiti hakkında dolasan rivayet
ler de henüz teeyyüt etmemlt • 
tir. 

Londra. 24 (A. A.) - Yen> 
"Prens of W ales.. zırhlısının ik. 
mal edilmek üzere oldutu ve 
simdi toplannın verlestirilmesı· 
ne başlandıiı bildirilmektedir 

Bu zırhb "Beşinci Georıe .. tı
oindeki veni lnıiliz haıı> ıemL 
\e~in ikincisini teşkil etmekte 
olup, pek yakında servise aire -

(Devamı SL 5 Si 3) 

"Amerika simdiye kadar bize 
büyük teslimat yapmıştır. !nırilız 
hava kuvvetlerine bine vakın A· 
merikan ve Kanada Mamulatın
dan tayyare iltihak etmiştir. Ge· 
cen 2ün Amerika büvük elcisi ıle 
"irlikte ilk Liberator partisinin 
tmriltereve ttfüıinrle hazır bu· 
lunduk. bu mntfel Sterlinr tipin
den daha süratlidir ve daha fazla 
homba tasıvabi1mektedir. Bun
lardan baska muhtelif tiplerde 
• avvarPlPr rJ,. 1ıelrnistir. Son lriin· 
'erde AmPrika 95 tavvJın> 355 
•.onluk motör ak•uımı ve 326 mo
•ör teslim etmiştir. 

Amerikan tavvare tpslimatı ıü
ratle artmaktadır. Bu teslimat 

(Devamı Sa. 5 Stl. 4) 

Hitler1 Macar Kral 

Naibini Kabul Etti Şimdilik mtihakkak olarr.lt bi-
linen bir te:v varsa. o da İspan- =======================--=== 
va hük11metinin Almanya ile Budapeşte, 24 (A. A.)-Macar 

ajansı bildiriyor: Macar kral Na
ibi Amiral Horty bul{Ün Hitler 
tarafından umumi brU'Rlhında 
kabul edilmiftir. Amlral Horty 
Bud.,,eşteye dönmüştür. 

Bresi' de 
iki Alman Korsan 

Gemisinin Hasara 

Uğradığı Anlaıtldı 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: Brest üzerine 
İnRillz tayyareleri tarafından ya. 
pılan şiddetli akınlar esnasında 
Almanyanın Charnhorst ve Gnei 
senau Zll'hlılannın her ikisine de, 
bombalar isabet etmis oldulunu 
zannettirecek birçok sebepler 
vardır. 

Seharnhorst'un ba' tarafında· 
ki hasar o derecedir ki, bu zırh 
lmın birkac ay lcin hizmet harici 
bırakılmıe olduıtl sanılmaktadir. 
Bundan evvelki akında da Gnei. 
senau'nun ortasına bomba iu -
bet ettili zannediliyor. Mezktlr 
zırhlılann devamlı olarak Brest
te bulunuşlan bu hasarlar yü • 
zündendir. 

(Devam· Sa. 5 ~". '1) 

Uzak Şarktan 
Çekilen Sovye 

Ordularr 

Garp Hudutlarına 

Sevkedilmiı 
Stokhoba, 14 (A.A.) 

"Beutern Demokraten cue • 
teslnln Berlia muhabiri eli • 
yor ki: "Berlin'de ötrenUdi
line &in, Sovyet latalannt• 
Usak Şarktan ~klldlklerl 
hakkında bir Japon menb .... • 
dan verilen haberler tee11ttt 
etmektedir. S.YJet • JaflOll 
bltaıafl* 'nl ' ..... 1 • sem. ... ,..... .. lllWn 
.,...~ ....... 
diV09tok, garbaronk, Şita 
ve Vllnıç'clan bttttba kadrola
n ile ordulan çekerek bwa • 
lan Baltık devletlerine, Sov
Jet Polen~ ve Benrah
yaya Mvbttikleri anlapl -
makt.aıı. 



z TAN 25 - 4 • 1!to41 

--1 Bır Muhtekın 

- Bir insanın anası Sultan A- lasından ibaret bir ailenin yanına 
.ıizin ıözdesi oluna parası ol - kapılandı. 
maz mı? Annem öldükten son- · İhtiyar halayla genç yeleni 
ra butun paralan bana kaldı. Kız her qlerini störecek bir Jtadm hiz
kard8'in)e zırnı.Jıc bile vermedim. metçi .. yorlardı. Bir erkejtin 

- Peki. Bu kadar maim oldu- bu vazifeyi yapabilecellne evve
lu halde neden hali vakti yerin- 1' hıanmadılar. Faka~ bir hafta 
de acfemJar d>l yqamıyomm? IODra Ahmet Aıanm yalnız ye-

- S.Hmde ne var? met pieirmek deAU t>ütün ev ~ 
- KılılJnı, kıyafeUııl &&en • lerin1 bir kadından iyi yaptııını -Udi on Pir& verir. batta linden ydaı k •• Niaia ba"8DU Ankanila parlak merasimle kntı.nmıt•U'. Bu resimlerde Ulus meythnmdald top1antı11 n sıedt resmine 
_ Bun•- -1....:blnl --'-•-· e eenuıt'r ma · işdrak edea yaftlllardan bir IJ'UP ıörtlyoruz 

n- _a_ı.._-:.=_ ~_,..... tltd yapmak ICi1)f ı.terha de "8kll· _ 
;;::.;;;-kealı.:.:= ~~ ı:n ~ o.-ı-.. -~------G---.-... -, .. -.. --.-H--.---_--... -.l.-. -.-. -d-... -... -,-, ,-ı-e-c-·ı_k_t_a_c ___ _ 
süt Jdıne anmıt. b121nwmı. Ben bile onun maharetine bınkıyor- ,, S S 

:e ... --.ıı:ıı:,:-.r-.. ~.ııa11ı1ıuı11111elde-Ask eTl lZmef er e Cinayeti Yeni 
~=.ı::S-ıı::i a:ı:::s..==':ı::. ımtn..nıan Vazı·fe Alacak Safhada 
ieia •llChkıan evUdlmı 61c18re - AhmıK aıanm h•NID1 mlld..., 
mem yat" ~ Clnaene Qn- har, vutteJerini bDen ldmnet· H F-Lülf 1 1 f d 1 IUllcala'mıt.benlemzlrmelitem dJerebqıku11anııanwmtAh- er ... enin ~adznlarzmzz. 

1 
Cinayeti tira E en er 

knalm- ftnldt. Doya doya ela- met ala baJdnncla ela Jmllamyor- A ı "eae .ata emcHIJm lein ahl•Jnm, clu• imtihan &ünü i Cesedin yerini Bir 
tablatim onlara eetmtf. Ne :va- - lliı:metçl delil bir ineli.. 1 
payım? Huy canın altındadır. Ahmet .. belli bqb liAn.,.. T bit Olund , r·· ı·· s·· t . ı 

- AJ1met Ala '8bYı hınk. larak Tilrkceden .,.._dil bfhnez es u Dün Valiye 100 Kiıilik Bir Liste Verildi 'ı ur u os eremıyor ar 
- Vallahi ..U aöylemi:rorum. dl J'akat clerdini anlatleak kadar 0 ..... ,_L-....&-. 

Benla hiç '6phealı elli 'bin lira- her lllandan bet on kelime ben. mvenılte ~in Mbr - Vatan mfldafuıada vutfe . 1 iki hafta evvel Beşiktaşta Ah-
lık dmGt enntm var. Hepsi de m!.u. Tilrkce kODUfB'Mlla a- ut JmtlbaDJarmm ...-ı C.bıt alacak olan .kadmlarm teaı.~1 den '°nı:8 p~e toplamna - bas ağa mahallesinde Şenlikdede 
bunda bankechıcbr. ~ man merammı anlatmak icap • edl!mfttlr: ADormll tıldrJlata ta- ettiti üç kitilik ihzari ko.:ı;., lanna istıyecektır. Bu kongre-1 parkında bulunan kesik kollar ve 
t.ıe anaht.Nn. Yum da ,_ı dlnee, btlt6n bÔdi~ li•nlan bir- ~talebe .......... itibaren her "'••• ,.rti idue heyeti A· ye f!ayan Kadar riyaset ede- bacaklar hakkındaki tahkikat 

,... ,.. ...... q" zuuıUllll Bayan Basene &llljaz ven1er cemıyetının beyamıa - ııri""'i•tir 

Müdafaa 
Ediyorum! 

Yazan: N acl Sadullah 

Kendisini müdafaa etmiyt 
mantıkan ve vicdanen met' 

bur hulunduium muhtekir (! 
evvelki gün kilosu elli kunqtan 
yo v urt sattıiı l(in tevkif ehuum 
tali~iz bir vatanda~tır. 
Eğer yoğurdun kRosmna en· 

kumsa satmak ihtikar sayılıyor 
sa, İstanbul 5ehrindeki yelurt 
~ulann bili istisna hepsini .. pis 
hanelere doldurmak IAzımdır· 

Çünkü yoğurdun kilosunu ell 
kuruştan ucuu satan tek vatan· 
daş bulahllmek hakiki muhtekir 
de insaf bulabilmekten bile im
kansndır. 

Hele muhallehi~i dHkklnlanna 
girerseniz göriirsünüz ki, şarap 
kadehi bovunda mini mini bir 
kiseciiin ancak yansım doldura
uk kadar cüz'i mikdarda yofurt, 
tam on kU1'11$8 satılır. Ve •11 ıu
retle voğurdun kilosu, 19, 70, 
hatta 80 kuruea gelir. 

AHba, bu '8rtlar içinde, yo
ğurdun kilosunu 50 kuru.- satan 
vatandq ni(in tevkif ol1111uvor: 
Yoğurdu ucuz sattığl i(in mi? 

* .,. 
Ev Derdi: beraber '""delim sana "'ÖSte~m birine kan-+ırarak ytJ.i bir leh- gun saat 14 ten 16,30 a kadar ü- ~ ..... - n- cektir. Kon.IJ'e~e. yardım sc - , dün pyanı dikkat bir sühaya 

Nakit altın param var. Her ııe- çe yapardı. niversite talim taburuna müra - dün aabab saat 11 de valiyi mesindeki işaretler üzerinde e-··- · 
...ı:- var. Fakat h-.u. nozum-- doy- Madam Evar Ahmet a~anın bu caat edecek ve sb"21U imtihana t•- '- HAdiseyi müteakip morga kal- 1rel nd :ruu -- ,.. K 11 z..,aret etmit ve kadmlann durulacak ve etraflı kararlar dırı1an kol, ve bacakların kesıliş Ev sahip tarafı....MI cıb-
muyor. Kimde iyi .bir feY RÖ- dil çorbasını anlamadıA'ı için ilk bi tutulacaklardır. Birinci yıl as- faaliyetini oqpuıize edecek o- verilecektir. Diler taraftan tarzından bir dinayet eseri oldu- nlan müıkülittan mitteki 
runem almak iaterım. Evvela zamanlarda pandomima oynıyan kerlik tedrisatına tabi olanlar _ Jaalarm isim ve adreslerini Halllevleıinde tefekk8l ec1en ju., tahkikatı genifletilince de bulunan vatandqlann mjlgdan 
dılenerek isterim. Vermeue sa- artistler Jllibi iearetle konu9tular. dan Ht.ıkuk Fakültesine devam 1 muhtevi yüz kifilik bir liste mlneut ltlnlara fuliyeti- bunların Boyabath Mahmut adm da her ıün biru daha arimakta-
tm alınm ... Bende iki tane pır- ~ra so~a Ahmet •R• Fr~:-zca edenlerin imtihanları 28, 29 ve vermlftlr. Vali UsteJi tuvlp ni U'ttlrmlt ve flm4lllk rnilf- da birine ait bulundutu anlaşıl- dır. Dün, İstanbul ~hrin4e, san. 
Janta aelin tacı vardı. 1stanbul- ob'enece~e. madam Evar Ba- 30 ~anda, Bdebiyat ve Tıp Pa- etmiftir. 11aur1 komite bu Ba- fik ltayaalarm 8dreaJerini IDlft&I'. Bu el ve ayaklar üzerın- lerden!>eri ev arıyan, fakat btlıiill 
da iken dü~nlerde ldTalamak ü- bilce" dediıt bu akvam oemlyeti k"ltes' d eden1 . . yulara biıw mektup sinde_ kQ'detmekle iktifa _,-lenlf- deki i§aretler sayesinde maktu • gayreüne rajmen, hili otelde J'•• 
zere yaıhkcılara emanet verir - lisanını ölrendi. h:ru.r. m; evam enn ımtı- reeek ve pazartesi lfÜDÜ ötle- tir. lü hemşerilerinden Mehmet a- eamaktan kurtulamıyan bir bil· 
dım. Buraya l(elirken hepsini - Ahmet! Tabi ilstünde ki- marısta ya~ılacak, lktı- -....... • 11 11 .... -.. dmda biri taıuml§tır. Bunun üze- d14! dinledim: 
bozdum. Yalnız ~ aldım, tabı aport. sat Fakülıeai talebeai 3 mayurta rine zabtta ve muddeiumumUik - Dolaşmadıflm m•haUe, hat 
a'hmm sattım... - lai kitap mafiş! Fen Fakültesi talebeei 5 ma:Yısta LİMANDA 1 ADLiYEDE: tahkikatı __ ,_1 ... te geni11lete mak vurmadıiJm tellal, çalmadıltm 

- Böyle oldulu halde neden - Etrafa rej(ard tan 15 mayısa kadar, Yüksek Ti- 5~ -ır kap ve katlanma öze almHı 
bu süflijeti tercih ediyonwı? _ "'-k re-"de, --ok re--'e a- caret Mektebi talebesi de 15 ve Yeni Bir Ar-L- Al&. M hteldr Su tulun hemşerilerinden Boyabatlı 

1

' 
11 

s • ..,.u ,.._ .. KIU\& uuu m u I!!. 21 yqmda .K.lzmıla Kazımın ka- ğım .kusur lr:-lmada. Fabt .... 
- Ben uşak yarac:hlm1'ım. Kü- ma nonvlşte! 18 mayısta imtıhan edilecekler - 'S 1'111 Ayteyi bu hldisenin. faili o- ratmen, cebımde paramla eniz 

çüktenberi bizim kendimize ait Bunlan kadın pek güzel an- dir. Güzel San'atler Mektebi ta- Vapuru Ya ..... nldı Ostu·nd• Y-Lalan... 1arak zan altına alımftır. kalmaktan bir tllrltl Jmrtalamı. 
zevkimiz, irademiz yoktur. Efen- lıyordu. lebesi 17 maYJSta Yübek Mühen r • • Ull UI C'--·--u- bebl yorum. Bütiln lmsurmn da, Od 
di ne emrederse onu yal)anz. Zaman J(eçtikçe Ahmet aıanın dis okulu talebesi de 19 mayısta ..,.~.... ee ~ilfilk evlit sahibi ohqmmlan f· 
Hizmetkarlık ruhumuza tesir eL meziyetleri anlaşılıyordu. Bir gün askerlik derslerinden imtihan Denizyolları idaresinin tldilen Dün, S.Jamcm, Davut, Madlen, KAma evvelki akpm 1UÇUnU buettir: Çiiııkü ev aahlplerbdn 
mış. Şimdi bile burada düşkün salonda on beşinci Lui tarzında vereceklerdir. araba vapuru haline koyduğu Isak, Mifon Ye Albert isminde al ittnf etmit. Jılahmudu, kal'ISlrım çop iki (ocak sahibi 0Wwtam11 
halde bulunan bu bclar mal~- bir yazıhane için madama: . . Bağdat vapurunun inşaatı bıtmış ta ldfi milteaelsil bJr feldlde ~-- da yardam ile öldürdülünu sdy - öfre;ın.ce: 
math adamların arasındayım. On- _ Madam, dedi. Mobilye pa U~versıte eleme imtihanları - tir. G«minin önümüzdeki aym ~a ihtikarı yaparlarken SUÇ us- lemiştir. Suçlunun iddiasına gö - "- Biz, ~aklu aileye n nı-
larla konuımaktan zevk almıyo - bon! Taklit! nın ilki dun yapılmıştır. Diğer e- 10 unda tecrübeleri yapılacaktJr. tunde yakalanmJflan:br. Muhte - re, maktü1 Mahmut, Aneye l ık iz'" 
rum. Bu kadar zengj,I) oldubm Halbuki kadın bunu tanınmı_~ lemeler de bugün ve pazartesi gü idare evvelce de Halep vapuı u11u kirler dun ikbıcf asliye ceza mah olınut ve rugeldfjl :yerde kadı- m-giy~rek kapaya ytlzfbne bpa. 
halde Ryahatlerimiıı hiç birD- bit antibcuıın ~den ·aı- 1ıü yap.ıAcilktır. da fertbbt l\albıe ~ir. Bu k==.!ı•1k! na musallat olmıya başlamıştır tıy~hQ-. ' 
de tkincl mevkJe bimlusdtm. mııu. u..ım bu 80züne' 111Jdil: tmtih nlann l& __ _.._ l!llÖ vapurlarJa hergtbl lstanbulla Ya m .-1ı-a.. '111 .._... ne Bunu haber alan K•zmı bir ak - Hem teerilMlll uülqa lift,-
Halbuki ~k şükür (lüks) trene - Vi~ madam! Sen yapacaJt: ermesı· k'1 .... arlaşt nlmış-.:r-0lm- s nana lova arasında araba vapiıtu se - l'all "-~"':· ndıeı..,e de- şanı Mahmttttu Bet•tiifta Nlnat- nlyomm ki bl'r ev klra11Y11Mlme-
bıne~ Trenlerde ey.~ üa-- eksper ... Muva çok ko~,PRtw· - . ı . a ı ferleri ıertip edileeektir. Bu su- vam edilecektır. liye sokağındaki 12 numaralı evi- qiQ ye,ane 'şart'- çoeuk MldM el-
cünctl ~ bilet almin.- ·'V tika... "*"'1-" Unıversite initih~ları- retle nakil vasıtaları kolaylıkla Satie Davası - Satie binasının ne davet ettniş, hoş beş ettikleri mamaktan ibarette •elllA': ç.. 
purda gunrtede .eyahat ederim. Kadın bir kaç «ün sonra satm l1m bu müddet içinde bitmıyt'Ce- Anadolunun her tarafına Pli satışından doğan ve temyizin nak sırada birden~. bıçajmı çekip cuk sahibi olmayaeabom: .;. lıılr. 
En debde~ ..ıtanatıı saraylar- aldıtı bir tablo münasebetiyle e- ği görülmüt ve bu müddetin 17 gelebileceklerdir. p zı üzerine tekrar rüyetine başla- ~m~~ gopune saplamış ve belir olmıyat'aksıms: Ba at. 
da bulunduıum halde kapı dibin.. vine aelen bir mütehassısa yazı- mayısa kadar matılmuı karar - nan &tie davası ehlivukuf tet- oldurmuştur. Bundan sonra ce -
den ba.ska yerde oturamam. Otur- haneyi Rösterdi. Antıkacı mobıl- laşt.ırılnuştır. Eleme imtihanları. Yeni Yolea Saleaa - Devlet kikatı ikmal edilmedilf için tehir ~ .n~ _ortadan yok edecek • 
mak istemem. Zorla d~l a ... U- yanın epok olmadıtım tasdik etti nm evrakı mayısın 7 sine kadar ~!arı işletme umum müdür - edilmiftir. lerını duşunen karı koca, Mah • 
tak doldum. ufak büyüdttm, Bu ihtisas Ahmet ~anın itlba- okunur ve neticeler de hemen lüiü tara~ndan yapılmakta olan mudun başını, kollarını, ve bacak 
ufak olecettm vesselAm!. rım büsbütün arttırdı. Artık bun- ilan edilecek olursa imtihanların ~alata~~ yolcu salonu ve iş ser y . 8 . Şehir "-..!- !arını kNmlşler, ilk defa gh~e 

dan sonra Rerek madam Evar . . . visi dairesı 1 mayısta açılacaktır. em ır UllMllOSU ile başa ayn ayn yerlere g8mmüş * * . . ' yıne 15 mayısta bitirilmesine c:a- Belediye Baltalimamndaki Dl'· ler ve baCaklar1' kolları da göm-

Bu garip adamın zenginlili 
kuru bir çalımdan ibaret 

delildi. Osmanlı İmparatorlu,lu
nun hudutlan clahllindeki bir 

gerek butun ehıbbası kıymetli bir lışılacaJdar. Aksi takdirde imti- idarenin ayni binada vücude mat Ferit yalısı ve korusunu bir miye götürürken iflttilderi bir a-
mt::t~~ıa:h onun reyine hanlar 17 mayısa kadar sürecek - getirmekte olduğu yeni revir de gazino haline ffrai• karar ver - yak sesinden ürküp onları ŞenUk 
m r <Aran vu) tir. 1 temmuzda açdacaktır. mit ve hazırlıklara ba§lanmıştar. dede parkına atmış ve kaçmı.,lar 

eok memleketlerde malı, mülkü 
vardı. Beyrutta bir ev edinmiş, (...__TA_N_'_•N_o_ı_u_v_u_c_u_LA_ı_ıN_A __ H_ız_M_ET_I_.-~ Çocuk Haftasmm 

ikinci Günü 
Şamda bir bahçe satın almış, Mı
llrda bir kat apartıman sahibi 
olınuetu. Aynca 1stanbulda muh 
t.elif semtlerde evleri, dükkln- Çocuk haftumm ikinci gunu 
lan vardı. münuebetiyle dun saat 14 te Be-

Partse Luvr müzesini Rörmek yoğlunda Fransız tiyatrosunda 
!çın ıeJmiş ve şehri o kadar sev- büyük bir müsamere tertip edil
m.ışti ki artık yerleşmeğe karar miştir. Bu musamerede davetli 
vermt.ıL çocuklara pasta, sandoviç ve ~ -

Müzeye yakın olması dolayısiy- ker ikram edUmiıtır. Eminönü 
le Pale Ruvayal'de boe bir oda Halkevi konferam salonunda da 
tuttu. Aylarca her «ün Luvr sa-. saat 15 te yapılan bir toplantıda 

Simendüfer Hareket 
Ve Ucret Tarif el eri 

:ın;:::n·ır~.~~:~: ~~~rko~ı;tv= :~~ Şlmendiifer Hareket Tarifesi :i:!' ::; ;:~ 
nnı bııer birer tetkik etti. Ca- muteakip çocuk filmleri göster 1- HAYDARPAŞA- ERZURUM- a -"- 1515 Beyliblun. 1049 743 
mekfnlarm onlerinde 1Utlerce mtşttr. Çocuklar sinemada göt- ..-er •- • ~J'• 1131 805 
kaldı. Elinin eremedlll bu ser- terilen çocuk filmlerinden wn ba treni ~ a)qam saat ıt 4a .kalkan eb- Blpre 1211 858 
vettn karşısında hıntan tıtriyor, derece istifade etmiflerdir. presle Ankarada ayni trene yetifebWrler. Beylik kiprib-e 1309 928 
kendi kendini yiyordu. GWhane parkı çoçuk bahçe - HAYDARPAŞA-ADANA-Der aUn saat t.ZS Pelat111a 1312 115 

ırat Asurilere alt c8"'M'khlar- sinde ellenen çocuklar öjfttmen ::..:ıs te cwm, puartesi " çaJ!&lllba •ialeri Malikiye lflO 103' 
ta yuvarlak neceJ mühurler gör- !erinin nuaretı altında mil1t o - IUt t da ve T8ftl ,ebfresi, 8iDcaüö7e 1544 1094 
dfl. Kendinde böyle bir mtlliar yunlaro)'IWIUI ve ıhwnalara 81- HAYDARPAŞA - SAMSUN - Her ıtın saat Etlmesuda 1513 1108 
vardı. Hemen ertesi .Onil buma derek vatanperverlik teDma eden 15.15 ve 19 da. An.karaya HH 1H3 
1atmak bahanesiyle ınüze müdiır- fllmleri seyreyJ.emillel'dlr ı.t8D • HAYDARPAŞA • ANKARA - B• ah ... t Y••\aldre 1611 1148 
liıtine müracaat etti. bulun iç eemiıerinde otaraa 90 - H.ZS, 19,11 •• 1t. C-, Puartesi ft Qarlamba Celteel,_ llH 1151 

Camekinlardald m61ıürler o- culdar yine 6~ jda- sünleri sat.ah saat 9 da Toros ekspresi. Mamaka 1633 1158 
nunlune nı.betJe çatlak ve )Ju- nal altında Bolaslçi..- v.par HAYDARPAŞA _ DiYARBAKIR _ Her cUn Kayap 18f7 110 
surlu oklalU için milc:llt mtlhrtl aatntileri yapmıflard,ır. l5.ll •• t,ZS. göçü Yorpda 17Z7 lZH 
satın alabtıe.ıtıü söyledi: De...n.. a»Jenaelere ft Halbv HAYDARPAŞA - MARDiN - NUSA YBIN - Çankırıya Ztzl H3S 

- l!fe fbat lltiyonanu&! _....... ... ......_ 
_Bet 76s lnıtltz Una. lerindeld tıoplatllara devam~ Der lfÜll ı,zı, euıaa, Puarteal ve Çupmh s&n· HagılarptlfG • Erzurum Hattı 

396 
Ut 
416 
50$ 
538 
591 
105 
643 
iH 
895 
717 
719 
'121 
721 

dır. Bütün bu işler Mahmudun 
öldürüldüğü gece yapılmıştır. 
Gövde Ue baf bulunamıgor 
KAzım bunları itiraf ettikten 

sonra gövde ile başın nerede gö
mülü olduğu sorulmuş o da yine 
Şenlikdede parkı cıvarında bır 
yere gömdüğünü söylemiştir. 

Bunun üzerine dün Kizım Be
şiktaşa götürülmüş, ve gö&Wrdi
li ayrı ayrı dokuz yer kazılmış 
ise de Mahmudun ne vucudunu 
ne de başını bulmak mümkun o
lamamıştır. HAdisenin lsm hye 
sokağındaki 12 numar evde 
cereyan etmediği de an!aşıltnak
tadır. Çünkü Klzmun bahsetti . 
ev Boyabatlı Mehmede aittir. KA
zımla kansı hAdiseden birkaç gun 
evvel bir gece Mehmede mısafır
liğe gitmifler ve geceyi orada 
geçirmişlerdir. 

Maznuna asıl ikametglhmın ne 
rede olduğu soruJdultı zaman 12 
numaralı evde oturdugunda JSl'ar 
etmektedir. Fakat asıl ev sahibı 
Mehmet kendi iddiasını isbat et
tiğinden KAzmıın yalan söyled ği 
anlaşılmaktadır. 

Merkez 
Umumi 

Bank asanın 
Toplan+tsı 

Aileniz kalabalık ohm~ 
Bu da il~. 

Görülüyor ki, bu eartlar 
bir ev kirahyabilmek, hemen 
men bir ev aahibi olabilmek 
dar miqldildilr. 

Da vaziyet brpsuMla, 
dahilinde bir ev kirab79bilmek 
ten ümidi kesince: 
"- Bari bir sa)'fl7ede ot 

ymı! ' dedim. 
Fakat sen miain b-u llyHyea 

Fenerbahçe, Smdiye, Eıeakl 
semtlerimleld evlerin fi,. 
öireniece anladım ki, eoe~Ukllullll 
ve ailemle, bulundujum 
ikamde devam etmek bile. 
onlarda bir ufak ev ldlıall1m1lıl 
tan daha acma gelecek: CtiJıaldl 
geçen yıl 300 • 4ot liraya ta 
bilen evlerin kirau bastm 8 
1800 liraya (ılumlmqtır. 

Acaba, lşiklr bir ihtilir o 
bu nisbetsiz tez.yat, ne san...U 
kadar sürer? 

Ev aahipleri, bize cevap 
rak: 

"-Ev benim delil mi? 
istersem. ve kaça istersem 
rlm!" clfyemezler. CilDktl ta 
senedi, ibtiklr ı.e.Ata delil 
Ve bu hakikati o vatudalilul 
öfretmenin umaN ~-
mi tir!" 
Şüphe yok ld, ba v•ıtuıdaıllt 

vaziyetinde bulunanlar u 

halde tmak fltrlDde lecelctir. leri saat t a. Tera. ebpresi. 
-ıso • ...._ASADA: HAYDARPAŞA - tzMlR - eerst1a saat 11.ıs. ea~ 

deli iniz... rı x. Kmk.kale, 
- Satmak fikrlndeyhn. Fakat cı nclüf• O t Tarif • e 

1154 
zıız 
Z'ZZI 
25Zl 
2835 
Z82t 

1318 
1500 
1132 
1798 
2013 
ZOOt 

829 
Ht 

1217 

dir. Ve yine ıttlıthe yok ki, 99 
hiplerlnden ba.U hie ~ 
lann şı"k etlerinde haih o 
lannı inkar edemez. Fakat ftU 
teslim ettirilmedili mthtdet 
öksüz savaca mıs bu hak. tı 
kı, ıtis olarak taşınan me:nnlsi 
bir silih 2ibf, zavaDı sahi 

Ankara, 24 (TAN) - Merkez daima l(iilün( eden manam h 
bankası hissedatlar umumi heye rnazhariyetten ibarettir! 
ti toplanmıştır. Müessesenin do- c=ı:-==--==--==----• 

ancak bu fıyata verebilirim. ....::-Li ihracat ~1118 er ere 851 Yerllöye 
Muhrü almadılar. Fakat o IAlllll Şuqlaya 

buadan son derece memnun ot- Dün muhtelif memlek .. tlere HagtlarptJftl • Ankara • Çaakın Battı YKaıl~~ 
muetu. Kendi kendine Luvr mil· ----zesiniıı llollekliyonlarıDda bile 310 bin liralık lhracat yapılmıf - sıv ... 
kendi mtihrii kadar lyi muhafaza tır. En ziyade Romanyaya fın - htuyoalar dbinci bdnei tl'çfüacti Çetfnbyaya 
_ .. :u1-~a ..... ,_ -ı-...1.~-· ~ dik, ırıeytin, yer fıstığı palamut, mevki mevki aae11ü Di---:L-
ıı:ıuuıu&q ~ parça uau~ ... 1 • .& ....__ -+in 1 t'lal... yı;uuı 
milftü. Bununla mü"8selli olu- .._.,aya _,,_..ya ._._,,ara Ba~Oe~-t 1Z7 18 

1
1
1
7
5 

Kemaha 
yordu. ..,.., WIOD. armut lnu'illu bmlte - Z58 183 

2958 
3034 
3150 
3ZH 

Luvr mtı_.,,ı hltlrdlben son- •taJnntbr· se,aamsıt f. ı .... MI H7 ın 
ra diler müaelerl aaıB, bütün !ate ..... , ıw Tetkilderi- Adfiye:re 171 ZIZ 185 

Enuruma 3401 

eski binaları tetkik etti. Bir kl- lqe m.ünıprl Şefik SoJer, din ~......... 315 Zil 175 
iıt parçuma bir 1&tlr JUi ya- Uearet CJd9nda. mmtaka ticaret Ge~e "' HZ lM 

B•l/ÜrfllJlll • Diu11rbakır 

zıoı 
Z154 
ZHl 
2273 
Z'15 

Batta 

1121 
12G8 
lZH 
1323 
1357 
Ull 
1431 
uzo 

madıll halde bütan tarlbleri, adklitrıq&nde, fe1u1n lati illeri, A•hllua ''11 134 Zlt 
"1akuatl hfft-"a ~ ihtlklr llıinmlan ha .... ilaia V......_ IOZ '26 218 

Ha,..,..... 
Malat,97a 31ZZ zzı T 1308 
F.llsıia 3237 229&. U47 Parilt.e yerle.-ele karar ver- darlardan izahat almlftar. ~ 141 "8 !it 

dikten soma if aramata hafla- Halk tipi ayükaba komisyonu Karaköye 117 494 311» 
dı. Nfpnlwm bü.Jük harpte kay- dun ticaret odasında bir toplantı BesaJUU 739 5H 3Z8 
betmif Fobourl 5ento nore 80ka• yapmıştır. late müsteprı bu top- lnöniine 781 557 :149 
lmda oturan pnç bir kadınla ha lanbya riyuet etml§tir. Ealdpin 871 823 311 

ErJımniye 3318 Z3SO 1480 
Diyarbalara 3382 Z387 1503 

Uctet tarifesinin di,ler hatlara ait kısımlarını 
yanıı neşre devam edeceğiz. 

kuzuDeU hesap yılı hakkında ida
re mecliainin raporu okunmuıtm. 
Rapora göre, banka 1940 da 
3.645.028 lira 84 kU1'111 safi kir 
temin etmiştir. 

Beher hisseye safi yedi liralık 
temettü tevzi edilmesi hakkında
ki teklif muvafık ıörülerek içtı 
maa nihayet verilmiştir. 

Paristeki Talebeimiz 

Şehrimize Gelyor 
Berlin, 24 CA. A.) - Paristen 

celen Türk talebesi Berline var
mıştır. Türk talebesi Carsamba 
akeamı Kostence yolu ile M:aıı 
bula hareket edecektir. 

Mili Şefin lm:alt 
Fotoğraflan 
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.. j Uzun asırl:lrdanbcri Jngilte 

•. ~ .,l't renin dostu ve ıniittefiki vaıi -l ~ yetinde hulunan \'C zati kudre
ti ile nıiilenasip olıwyan miis -

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

tcnılckelerinin muhaf.1za!>ın1 In
giltercye borçlu olan Portekiz 
ise, Atlaııtikteki geniş sahilleri 
''e adalan saye<:inde Atl:ınt;k 
deniz harbinde çok kıyını!tli bit 
C'oğrafi vaziyettedir. 
Almanya Tancaya taarruz iı:in 
lspan~·ayı askeri işgal altırın .ıl 
mıya haşla1ığı 7.anıan, lngilt<-re 

ı _ Balkanlardaki askeri hare- nin de Porh.•kize asker ihraç et-
mesi \'C Portl'kiz adalr r ncl.1 haketleri net celendirdikten sonra 
va ve deniz ii"l ri lt>si-. etmesi 

Şarki AkdC'nlzc doğru uznnacatı 
çok muiıteıncldir. Birkaç ~iin tahmin edilen Almo.nynnm. ayni -ev,·el Amerikan gın:etel"t·iniıı zamanda Garbi Akdenlzde de, il!c 

hedefi Cebelitarık olan, geniş de hüklıme•lerine hu şckılite 
bir tavsiyeile h1ılıınmal lfl A -

mikyasta bir taarruza başlamak merikanın da Jn .. iltere kııdar 
uzerc olduğunu gösteren birçok a-
lfımeU<-r vardır. • hu mec:ele ile yakından .llaka -

dar olduğunıı vöstcrın ... ktedir. 
2 - Fransa sanayii Almanya le-
hine takviye edilmektedir. Rhur'un lspımyol gıızetelerinin P"r . 

tekiz hakkınr?aki hu nesr yı1h • tekrar Almanlar taufından işgali, 
Almanyanın bu harpteki askeri nın, hu memlekt>ti l"lıo.ilterl'den 
galibiyetlerinin ecas sebeplerinden R)'ırarak mihver gnınuna ilti -
birini teskll eder. hak ettirmek mnkrnliyle yapıl-

dığı aşikardır. 

l~panyada: _ 

S on günlerde, mihver dev
letlerine daha ziyade 

yaklaşmak lüzumu hakkında 
devamlı neşriyatta bulunan h· 
panyol gazeteleri, Portekiz ile 
de meşgul olmıya başlamı~lar -
dır. Yan resmi mahiyette ''e 
Falanjistlerin naşiri efkarı o • 
lan Arriba gazetesi, Portekiz 
hakkında yazdığı bir makalede, 
lspanyol ve Portekiz milletle • 
rini birbirlerine bağlıyan rabı
talan, ideal birliğini tehaı·üz 
ettirmiştir. 

ispanyanın A'•rupada kunıl • 
makta olan yeni nizam için • 
deki mevkiine işaret eden bu 
gazeteye göre; Faşizm ve Na • 
zizm gibi muhtelif isimleri o • 
lan bu nizamın gayesi, millet -
leri kapitalizm ismi verilen aç 
gözlü ejderden kurlarmakt•r 'e 
hu kapitalizmin, halk kiitlelt•ri 
ni avlamak \'e korkutmak muk 
sadi~·le beynelmilel sosyaliı:ın 
ismi ile birçok şubeleri vnrdır. 

Bu gazete, Jspanyol matbua
tının, Jngiliz dostu olarak tanın 
mış olan PMtekiz milleti ilc
Jngiltere arasında ideal ve 
menfaat birliği olmadığını bhat 
maksadi~ le birçok gayrctl'!r 
sarfettiğini söyledikten sonra, 
ispanyanın Portekizi galip mih 
''er devletlerine yaklaştır.1c.1k 
hususi bir vaziyette bulundu
ğunu tebarüz ettirmiııtir. 

Balkanlardaki askeri hare • 
ke Jcri neticelendirdikten son • 
ra şarki Akdenize doğru uza • 
nucağı tahmin e<lilt•n Alman~ a
nın, ayni zamanda garbi Akclc
nizdc de. ilk hedefi Cehclitunk 
olan, geniş nıik3 asta hir t ·at· -
rUıa başlamak Üzere O (lu 'l JlU 
gostcren birçok alanıe.l.:r var -
dır. 

Harpte galibiyetin "f; 80 ha
zırlıkla temin edildiği şıaril le 
hareket eden Almanyanın bu 
bölgede de icap eden siyasi ,·e 
askeri hazırlıkları yapmakta ol 
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu taarruzu kolaylaştırac:ık 
iki memleketten lspan) a. kcn • 
dine en çok yakın olanıdır. Al
man tazyiki ile Ingit. re ve A· 
merika ablukası arasında çok sı 
kışık hir vaziyetle kalmış ,,Jan 
Fransa, henüz kat'i kararam 
,·ermişe benzemiyor. 

Arazisi bakımından çok fakir 
bir memleket olan ''e iaşesi ba
kımından lngilte.-e ,.e Ameri -
kaya ınuhiaç h 1 İU!lan Por•eki
zin. bir mecburi~·<' t karşıs111da . 
fngiltere ''e Amerika ile işl•;rli
ği yapmıya razı olacağı tnhının 
edile·bilir. 

Fransa da: 

A janslar, Fransa ile Alman
ya arasındaki miinasehet. 

lerin \'~kında miihim inkişaflar 
göste;eceğini ve FrF,nsa sannyi
inin Almanya lehine takviyesine 
mukabil. Almanyanın da Fran· 
saya -dün mevzuu bahsettiği
miz- bazı tavizlerde bulunacağı. 
m bildirmektedirler. 

Fransız sanayiinin Alman~·a 
lehine takvh•esi ne demektir? 
Bu sualin "~'•ahını, on beş giin 
ev,·d D. N. B. nin ,·ermi ol· 
duğu şu haberden (iğ-rePivoruz: 

''Çok genis lınzırhk!ardan 
sonra Lor:rain'dcki hiiviik demir 
\ ' C <'elik fabrikaları, A iman kon
snrsi.roınunun muvakkat idaresi 
ıı'tına l!Pcmistir. Bu mühim va
zife, hi1hıw:a harnten en·el 
Lorrain'dcki fııbrik:-ılara serma
ye kovmus olnn Almnt'I mües
scsPlel'İnf' tevdi edilmio;tir .•• 

Bu hadisenin mnhiyet ,.e e
hemmiyetini tebariiz ettirmek 
için meselenin tarihi se~·rine ait 
bazı izahata ihtiyaç vardır. 

1913 te Fransa. diinyanm en 
<:ok demir ihraç eden meınlt'keti 
idi: ı;iinkii bu demirleri meınlc · 
ket içinde işliyPcek mikdardu 
kiiıniire malik <leğildi. Bundar 
dola)'ı FransR, İngiltere, Aıne· 
rika ve Alınanyanm karşısında, 
iıdela bir miistemleke, ham mad 
de kaynağı uziyetinde bulunu
yordu. 

1919 sulh m11ahedesi. Fran· 
sanın demir madeni ihtiyaU::ın-
nı iki misline çıkardı. Bu vazi
yet. Fransa ağır sanayicilerini, 
Fransız demirini bizzat Fransa
da işlemeyi düşünmiye sevkct
ti. 

Şüphesiz Sarre kömiir maden 
leri ayni muahede ile Fransaya 
kalmıştı. Fakat burası, Alman. 
yanın J,orrain demirlerini işle
mek için kullandığı ki)ıniiriin 
anl'ak o/c l 5 ini temin ediyordu. 
Köınüriin en mühim kısmı, 2/3ii 

(De\•anu Sa. 4 te) 
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Akdcnizde hakimiyeti e.Jinde bulunduran lngiliz donanmac;lnA m ensup cüzütamludan bir kaçı .. 

i lkbaharla beraber Akdeniz, Akden·ızde ehemmiyeti, onun Akdeniz ile 
kat'i harbin birinci saf· Hint Okyanusunu yekdii:(erine 

hasına sahne olmıya başlamıştır. bağlıyan Süveyş kanalının bir 

Mihvercilerin Akdenize ehem 
miyet vermelerinin ve buradan 
İngiltereyi cıkarmıva teşebbüs 
etmPlerinin bircok sebepleri var 
d1r. Bu sebPplerin en mühimmi 
Akdenizin İn~iliz imparatorlu
ğu icin havati ehemmiyeti haiz 
bir saha olmasıdır. 

Britanvanın bu.ııünkü başve
kili, Akdeniz sahasında herhan
gi sergüzestci oolitikava eski
denberi muhalif buhın:m sivac;et 
ricalinden biridir. İtalya - Ha
beşistan muharebesi esnasında 
Romanm Londraya mevdan o
kumasına 5 İkinci teşrin 1936 
senesinde Avam Kamarasında 
yaptığı veyanatta Churchill şu 
suretle mukabele etmisti: "İki 
ı:ısırdan fazla bir miiddet zar
fında hiz A kdeni'ı:de hakim ol· 
musuz<lıır. Simdi bizim bu hıi
kimivetten vazgecmemiz lazım. 
ı?eldii?ini hen hiç bir suretle ka
bul edemem . ., 

1936 senesinde ileri siirmiis 
oldui?'u bu orensioten cıkıml~ 
macı ic:ıhPnPn nPtil'P]eri Chur
chill. 16 Mart 1 !l~9 senesinde, 
yani İngiliz parlamentosu ve 
matbuatında acık bir ımrette 
veni muharebeler olaraitfndan 
bah~edildim bir z11manda. tasrih 
etmistir. Churchill. o zaman şu 
<'ihP.ti tehariiz ettirmekte idi: 
"Avni 7amanda hPr taraft.a kuv
vrt Ji olmRmıza imkAn bulıınma
ciılhndan. biz simdilik az ile ik
tifa ecierek di.i!er cephelerde 
dnrbelnimizi inciirmeliviz ki, 
en sonda asıl cephelerde de sü
ratle muvaffiıkıvetimizi temin 
edebi!Plim ... Asıl ceoheler keli
mesinden maksat Akdeniz idi 

* * 
lngilterenin Akdeniz havza

sında takip ettiği iktisadi 
menfaatler. hakikaten kat'i bir 
ehemmiyeti haiz bulunmak
tadır. Zira İngiliz ithalatının 
takriben yüzde onu Akdeniz 
memleketlerinden yapılmakta· 
dır. Hint ve Pasifik hav1alartn· 
daki memleketlerden ise f nızilte. 
re.ve transit olarak Akdeniz va· 
sıtasiyle ~e1en malların hacmi 
de takriben ayni mikdarı bul-

anahtan mesabesinde olmasın-

K a t'i Harp d•:·:~•nfa •• biıh .... ,.,k böl-
,ı?esi. Britanya imoaratorlu~unu 

B a c· 1 a m 1 c teı::kil Pden arazinin dörtte iiçüs 3 nü birlestiren volların ilt:isak 
nokt.<ısını teskil ettiei için İn,lli· 

B 1 liz sivasetinde mi\him bir rol U Unu yor ovnamııktaclır. İn2ilterenin Ak
denizde m1 lik bulunduıtu mev-
7iler hu i~ ibatı temin etmekte

Akdeniz ve bilhas!lia onun şark 
bölgesi Britanya İmparatorlu-
ğunu teskil eden arazinin dört
te iicünü birleştiren bü~·ük il· 
tisak noktasını teşkil ettiği i
çin İngiliz siyasetinde mühim 
bir rol ovnamaktadır. İn2ilte
renin Akdt-nizde malik bulun
duğu mevziler, hu irtibatı te-

min etmektedir. 

maktadır. lthalatının bir kısmı
nı İngiltere, Ümit burnu yolu 
ile de temin edebilir. Fakat, bu 
takdirde Bombay ve Basra kör
fezinden ıcelen gemilerin kate
decekleri mesafenin yüzde sek
sen, şarki Afrikadan gelen ge
milerin ise yüzde elli ve nihayet 
A vustralyadan gelenlerin yüzde 
ona kadar artması icabedecektir. 

İngilterenin yaptıA't ihracat 
bakımından da Akdeniz memle
ketleri birinci derecede ehem-
miyeti haiz bulunmaktadır. Ni
hayet, İngiliz sermayesine iş sa
hası temin etmek bakımından 
da mezkur memleketler ön safta 
gelmektedirler. 

İrak petrolü, kendisine mah
sus tesisat vasıtasiyle Hayfa li
manına naklolunmaktadır. Fa
kat. !rakın petrol ihracı senede 
takriben 4 milyon ton mikda
nndadır. İrakın muazzam petrol 
kaynaklarından henüz pek az is-
tifade olunmaktadır. frakın pet
rol membalarından İngiltere 
yalnız Akdeniz donanmasının 
mahrukat ihtivaclannı temin 
etmek maksadiyle faydalanmak
tadır. 

Mısırda İn,gilterenin alakası
nı celbeden madde pamuktuı:. 
Fakat, Mısırın İngiltere icin asıl 

dir. İmparatorlu~n muhtelif 
kısımlarının ve bilhassa U7.ak 
şarkta b11lunanlaruı muvaffakı
vetlP müdafaa f"dilebill'T'PSi için 
İnıtilterenirı Akdenize hakinı ol
ması icap eder. 

** 
Akdeniz İngilterenin Hin

distan voludur. sözleri. 
her zaman söylenmektedir. Fa-
kat. bu tabiri valnız lafzi mana. 
sında yani sadece "münakalat" 
noktai na7.arından almamalıdır. 
Zira sivRsİ bakımcfan da Akde
niz fnıziltere icin Hindistana bir 
yol vazifesini ifa etmektedir. 
Yakın sarkın Aran ülkeleri, 
muhtelif bir cok ba~lar vasıta
sivle Hindistan ahalisinin vü1.de 
yirmi besini teşkil eden müslü· 
manlara ba~lı bulunmaktadır. 
Fakat. Akdeniz bir yol olmak 
hasebiyle de muazzam bir rol 
oynamaktadır. Cünkü tnıziltere, 
Süveyş kanalı ve arap ülkeleri 
tarikiyle. en kısa bir 1.aman zar· 
fında ve en az mesafe kat'ı ile 
Akdenizden Hindistana ve ora
dan da sarka doi!ru miisellah 
kuvvetlPrini sevkedecek bir va. 
ziyettedir. 

Londra hükumeti tarafından 
Britanya nüfuz ve kudretinin. 
bilhassa, arap ülkelerindeki te
sirlerine bu kadar fazla dikkat 
atfedilme..c;i. elbette. hir tesadüf 
eseri ddildir. Mısırda ızenis mik 
yasta yol inşaatına başlanılmış
tır. 

Bir taraftan. Mısır ve Filis
tin arasında demirvolu irtibatı 
tesis olunmaktadır. Di~er taraf
tan ise, Havfa limanı ~nişJetil
mektedir. Hayfa ile Akabe ara
sında, bir kanal yapılması pro
jesi de ileri sürülmektedir. (Sü-

-f ~·] if ~ ıtLRiliilm Lo~~~: :.:::~: .. _h·~ 
IAŞ DÖNMESİNİN SEBEPLERi ' ,. __ ın hıt;:r~n~~~ be;:is~~i 

şehrinde yerleş-

Bat ağrm gibi, baş dönmesi de lelerine yanaştıkları vakit verilen 1 'i"-• • mişti. Harp es-
pek çok türlii sebeplerden gelir. dar iskeleler ·hele Boğaziçi va- • nasınd~ Ba!!t~~ Yazan: 
Ondan dolayı baş diinınesini -de- purlarınrnki gibi her nedense pek t cephesınde dovu-
\'amlı olursa· büsbütün geçirmek dar :yapılan iskeleler. kenarrnda sen Dimitro bu-
a-üçtür. Çünkii, her rahatsızlık gi. demirden korkuluksuz olursa ba- rada Ingılızlerle ahbap olmuş, 
bi, onun da sebebini bularak kö- zılarına baş dönmesi gelir ... O- sulh baslayınca da servet yap
künden kesmek lazımdır ... Bu se- tomobilde, atlı arabada hızlı gi- mak üzere İnızilzilerin iftiharla 
hepleri, başınızın dönmesine se- dince başı dönenler bulunduğu bahsettikleri İngiliz diyarına 
hep olmadan anlatınıya çahşaca- gibi, at üzeril!de giderken dağ ya- zengin olmıya .gitmişti. 
iım... maçlarında yollann kenarından Bu iki harp arasında gecen 

~·üriiyiince hemen has dönmesine sükunet devresinde fspartalı 
tutulanlar da olur ... Otuz v1l olu- Dimitro bir lokanta sahibi ol
)'or, Murat suvu kenarında bir muştu. İngiltereye ilk geldiği 
,·oldan ~iderk~n \'olıın kenarında zaman bir hayli sıkıntı çekmiş 
du\'ar yapılmıs olduğunu giiriince sürünmüstü. Fakat bütün bun
o tarafta halkın hasları cok dön- lara sevgilisi Alexandranın ha· 
diiğiinii zannetmi .. tiın. Halbuki tırı icin katlanmıştı. Muhakkak 
du\'arların hası diinen insanlar i- ne yapıp yapacak, ona zengin 
cin değil, davarların avakları ka- dönecekti. 

Bir kere, imrıanda baş dönmesi· 
ne sebep olabilecek hiç bir hasta. 
lık bulunmadığı halde, kulağın i
('erisine birdl"nbire çok sıcak ya· 
hut çok soğuk tesir ederse, kula
ğın içinden bir elektrik cereyanı 
geçirilirse, yahut -vaktiyle. <:O· 
cukların hiiyiik e~lencesi olan at. 
lı karıncaya hindiği vakit olduğu 
2ihi- \ 'iicudiin nıu,·azçnesi dt>,·aın 
lı ve hızlı bir surette değisirse in
liana ha diinmesi gelir ... Hunlara. 
tabiidir ki, bir hastnlıktan hn~ 
dönmesi denilemez ve, zaten, ça
buk geçt'r ... 

Fakat. ba21lnn yiikoe;ekt'e bir 
merdh enin yukar<;ından a ·a*ıya 
bakınca. yahut yüksek bir katta
ki penrftreden sokağa bakınca 
ba lan dciner. Klmic;i hııc; dönme
si korkusuncfan viik. ek bir daı!rı 
çıkama7- Şehir dı arsındaki ~·ol
larda giderken, yolun kenarında
ki hendek korkusundan ha:ııı d(t
nenler de 'ardır. Vapurlar iske-

vıp ta suya dfümıesinler diye ya- Bu diişiinceıle Dimitro gece 
ıuldığını sı;ylediler... demedi, gündüz demedi: didin-

Riiyle ime; d(inmrlnine $,?ene di. Evvı>la hamallıkla işe basla
hir bnsfalıktan geliyor, denile· dı. Sonra bir dükkanda ızarson
ınez. Fakat hiishiitiin de sağlık luk buldu. Ve yavaş yavaş sa· 
demek değildir. Sinirlerin hava- bırlı senelerden sonra en niha
ta liizumu kaıfar kuvvetli olma- yet bir lokanta sahibi oldu. 
dığına dcliı1et eder. Onun için in- Dimitro esmer, uzun boylu, 
sanın, ~·iikc;ekten baktığı yahut yakışıklı bir ,gençti ve orada bir 
vapur iskelesinden geçtiei vakit çok "ene kızların kalbini yak
haşı dön,.rc;e bir sinir miitehassı- mı~tı. Lakin bu 20 sene zarfın
sıra kendini muayene ettirmesi da nişanlısı Alexandrayı asla u
iyi olur: BaşkAlarının başı dön- nutmamış ve bir gün ona dön-
mediği yerde baş dönmMine hı· mek ümidiyle yaşamıştı. 
tutmak hayatta bir eksiklik \'e- İtalyan - Yunan harbi çıkınca 
rir. Dimitro verinde duramaz olmuş 

lokantasını kapatıp memleketi
ne dönme~ ~zere yola çıkmıştı. 
Memleketının ve sevgilisinin o
na muhtaç olduku böyle bir za
manda onlara muhakkak don· 
mek lazımdı. 

* * Vatan Topraklannda 

Dört gün evvel öğle üzeri 
kücük bir ylik va~uru 

Pire lımanına "lr
di. Güverted~ 
cut iki Yfil!ll/fi~~ 
birisi de bızim Di
ınitro idi. Seneler· 
denberi memleke. 

tıne karşı hasret duyan dolu 
gözlerle Yunanistan toprakları
na bakıyordu. 

İşte en nihayet cebi dolu ola
rak anavatana ve Alexandraya 
dönmüştü. Do~rusu sevgilisini 
çok merak ediyordu. Zira harp 
çı.kalıberi kendisinden hiç bir 
haber almamıştı. Acaba hala fs
partada mıydı? Dimitro'yu bir
denbire karşısında görünce kim
bilir nasıl sevinecekti? 

Artık yerinde duramıyordu. 
Vapur, rıhtıma iyice yanaşınca 

Dimitro derhal aşaA't indi. Fakat 
aksi .ı;ıibi harp zamanında .l{ilm
rük vesair muameleler mutat
tan uzun sürüyordu. Bir kere 
dışarı cıkabilse! 

Pasaportuna bakmakta olan 
polis. onu Dinıitroya iade etti 
ve: 

- İşiniz bitmiştir. Gidebilir
siniz, dedi. 

İşte tam bu esnadaydi ki, a
larmlar çaldı. Bir kargaşalık ol
du. Gür bir ses sığınaklara di
ye bağırdı. Dimitro da koşan 
halkı takip etti ve kendisini on
larla birlikte bir sığınakta bul
du. 

* * Alexandra E'ak~ 

Bu ne aksi tesadüftQ.ıısttr. 
mı ktaki halkın konuştuk 

larına kulak verdi. 
Bir çokları bir 
'!enç kızın görül
memis kahraman· 
lıklanndan bahse
diyorlardı. Bu a· 

ralık gözü, yanındaki adamın a
cık duran aazetesinde bir j{cnç 
kız resmine ilişti. 

~ 
veyş kanalı vasıtasiyle münaka- .. -
!Atın muhtemel bir tehlikevc ~ 
maruz kalması halinde kullanıl- .a:~ .... -. 

=== 

mak maksadiyle). 1 ~ 
Hayfa • Bağdat demiryolu in-

saatı için hazırlık yapılmakta- Kral Kodr •rlarının ~d 
dır. Bu hat, sonradan Tahrana ıaruz bulun-
kadar uzatılacaktır. Hali hazırda _ Bu gürılercf.1 İspanyol mil 
yakın sark . deniz. hava ve kı.~- rihiyle fazla nıa11retle taraftar 
men kara yollarının da en mu- _ Haksız mı~rdır. İspanya
him iltisak noktalarından birini mııda, damla dJaziyeti berbat. 
te~kil etmektedi~-. . . . rak, hürriyetin ~\. iliz deniz 

Fakat. AkdPnızın İnı:tıltere ı- tarmıya çalışan · hakkivle 
çin ehemmiveti. onun yalnız man var. Bu m · ollar hfı-
transit volu olm;ıı;ına münhasır asır evvel ne is 'iz - Amc 
kalmamııkt;ıdır Bu deniz iir kı- Yüreklerinde i 1n ~ittik: 
tavı vPkdieeri ile birlestirdiğin- rinde azim ve biliyor. 
den. İn2iliz imoaratorlulrıınun rinde irfan meş 
bu kTtalar ile temas ve irtibatı- kudsi bir şule ile bera-
nı kolayca temin etmektedir. asra intikal f! 'ctmcled 

"fa "fa halde kuv,·etini n hedefi 
hali bugünkü lle>rf altı. 

işte mihvercilerin Akdeniz kahramanı olan ftan Al • 
harbine bu derece ehem- mangal kadar n her üc 

mivet vermelerinin en büyük yanıyor. miye ça-
.sebebi budur. Bu harp evvela Sana bir fedaıes•- vorlar. 
ttalvanın Mısır ve Yunanistarııı latayıın: 
taa~ruzu ile baslamıs. fakat f. Yunanın tarifel 
taJvanın aleyhinde bir netict Ji bulutları ara 11 
vermisti. Si;.,di Almanva bizzat Fakat bu parlak' f 
isin icine eirerek Akdeniz me- ğıtarak bize kaİ! 
selesini halle karar vermic görü. "Truva'nın el 
nü,•or. Yunanistanda ve Mısırda sene sonra o«lı 
birden taarruza jlecmesi. bütün nez'e indiler, L! 
Akdeniz bovunca siyasi taarruz· ler. Eoli'leri, AJ~ 
]ara teşebhüs etmesi harbin sa- kardılar, Moral 

lan res
iriliyor· 
ının ve
eceğine 
ün ha-

hasını ızenisletmiştir. naat etmiyerf'' "-
Bu suretle Akdenizde başla- ettiler. l.A 

mış olan mücadele. bu denizin Bu istilid~a 
hem Afrika hem de Avrupa sa- ka~anlar Atini bı 
hillerine yayılmısbr. Akdeniz lardı. İştihalave b. 
harbinin avni zamanda Afrika bilmeyen Dor~ kars 
üzerinde hakimiyet tesisi mak· ile Atinaya saberal :F 
sadını da takip etti~ini düsü- ihbarına göre müliıkt 

tıin bir $8rtı va 
nürsek vazivetin ne kadar ızirift ıcral Kodrü 
bir hal aldıe-ını ve almıva nam· rar gelmemek •. endişelJ! 
zet bulundu~ıınu anlamakta 
.ııüclük cekmeyiz. Bunu betb&\.) - l L..uı-

mişti. -r.ı:etesini• 'khv 

VENi NESRİY AT: 

VARLIK - Anlcarada 15 gQnde bir 
çıkan bu milliyetçi ve memleketçi 
tikir mecmuasının 186 mcı sayısı ne~ 
redilmlştir. 

* ANKARA SPOR - Haftalık spor 
gazetesinin 46 mcı sayısı mesl~e alt 
yazı ve resimlerle çıkmıştır. 

ZAFER BAHÇELERiNDEN - 15 
adet şiir ve manzumeyi havi olan bu 
kitap, Yusuf Çakır tarafından pe~ 
güzel yazılmıştxr. 

* iDARE - Dahiliye VekAletlnfn ay-
lık mecmuasıdır. 154 üncü sayısı neş
redilmiştir. 

ADLiYE CERiDESi - Adliye Ve
kaleti tarafından ayda bir neşredllır. 
32 inci senenin 4 üncü sayısı çıkmı~
t.ır. 

* HERKESiN MECMUA81 - HllYa· 
cılık ve spora ait yazı ve resimleri 
havi olarak 284 üncü sayısı neşredll· 
ml.şUr. 

* ARKADAŞ - Bu çocuk mecmua. 
smm 16 mcı sayısı güzel resim ve ya
zılarla çıkmıştır. ---------
TOPLANTILAR 

Gizlice sehirrlen l'tt 'etain 
kö.Y]ü kJYafetiyle v• nadı-
ordugahJPa so)tıldu,<e akı. 
biriyle r.orla )avga a1 ktr-
ker şahsını taJ1madı>t1. 
hücum etti. l(odrüıınGzle 
dürttii ..• 

Ertesi gün :nıaktutkral Koı 
rüs olduğu anlışılnıı 

{lfatifJ in ih\annah·ü'törü 
iman eden ınustev)jJ a li4:' 
hirde zafer bulmakt i .. rı-
. k ·ı . ve. nı cstı er ve ıneyuso j 
Kodrüs kemlini hl er 

etmek suretiyle milJell 
nını kurtarm~ı. ~~ 

Atinalılar artık on da"_ 
na kimsenin Ja1·ik oJI. 
hiikmederck krallığı il. ~omİ 

Kodriis torihte \'a• "{:, 
sini feda edenlerin ~.'AJt'P ~ 

_,,._ .,,...; 
::J ==-

Lise Tılebesinin 

Askerlil lmtllanı 

lç!n Y "i kırar 
Ankara. 24 !\. A.) .- 1'1aar.Jf 

Vekilli,ğinden 1blii! edllniştir: 
- 1 - Resmi e husuı liseler( 

l.tınbul ÖOretmenlerl Yırdım Ce· birinci ve ikini sınıf al~besf 
mlyetlnden: Cemiyetimizin, 26 Nisan den askerlik drsinin p:lij j;r!· 
1941 cumartesi günU Eminönil Hal - hanlarına gir~den kfdi oY'lı 
kevl salonunda toplanacağı bildirilen, !arından aynU başk~h·1 olyıllık kongresi İstanbul Kız Lisesi gitmiş bulunantalebe ~a\ı( 
salonunda yapılacaktır. lunduklan mıt-8:kaı;}a~i o~n: 

lerde bu dersir. f .11.i ıntıh•rını 
Akıl Doktorları Toplantısı 
Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti bu

gün saat on yedide etibba oda -
sında ilmi bir toplantı yapacsk -
tır. Bu toplantıda akıl hastalık -
ları tarihinde tedavinin yeri ve 
sıkıntılar üzerinde Psiko ve Fiz-
vopatolojik arastırmalar mevzu
lan üzerinde tetkikatta bulunu
lacak ve münakaşalar yapılacak
tır . 

Birdenbire kendisini toplıya
madı. Bu kızı muhakkak tanı
yordu .... Gayri ihtiyari gazeteyi 
yanındakinin elinden kaptı ve 
re~min altında şu yazıyı okudu: 

'Kahraman hastabakıcı A
lexsandra P akos" 

Dimitro. büyük bir heyecana 
kapılmıştı. Bu kendi Alexandra
sıydı. Derhal bu resme ait olan 
vazıyı okudu: 

" Bütün Elenlerin büyük bir 
iftiharla anacakları fedakar has
ta bakıcı Alexandra Pakos. La
risa civarındaki ileri hatlarda 
bulunan seyyar hastahane eki
bine dahildi. Çekilme ba:ıılavrn
ca hastahane de onlarla ~eriledi. 
Fakat Alexandra yaralı Yunan 
neferlerini bırakıp ~itme~·i içine 
sindiremedi. Orada kaldı ve son 
Yunan neferinin de yarasını sar. 
dıktan sonra geriye kac.acağını 
söyledi. Fakat mütemadiyen ye· 
ni yaralılar geliyordu. 

Düsman kuV\·etleri Larisa e
teklerine geldikleri zaman A
lexandra Pakos fe,·kelheser bir 
kuvvetle Yunan neferlerinin ya
ralannı sanyordu. 

Düşmanla kuvvetlerimiz ara
sında yapılan son çarpı~ma es
nasında Alexandra Pakos mak· 
tül düsmüştür. Fakat yaralan o
nun tarafından tedni edilen bir 
(ok askerler bu~n onun sa~·e
sinde yasamakta ve fedakarlığı
nı anlatmaktadırlar.,, 

Dimitro ansızın sı~ınakln l
çinde bayılıvermişti 

nna alınacaktD c;ız .i ile 
Bu imtihar..i ta'J( 

talebeden hıc o Pe\miral 
vacaktır. Yalnız • A 

dığı notlar foto 011 tzlaf 
vnzılarak mensu fJ'Afi • 
lara gönderilece\ . ~1 ı.ık ha: 
malumat verileclh hj/v·ablus. 

2 - Durumlarfo o\a'C@ılerde 
talebelerin imtihılt üz~ücude 
r:> bulundukları ~ltın ltalyan 
se müdürlüklerin mür~ · bu 
caat etmeleri lazrı şüvu 

19 Mayıs 1te/;~~~1~ 
~fare. 

için Toh arının 

ı Al. 
Beden Terbiyesi me~i ken 

2 mayıs cuma guıt 15.~i~a) 
marü müdürlüğürplantaı~_tır. 
ve 19 mayıs gençlitpor f~~o:e. 
ramında yapılacak n şeıışbır. 
leri hakkında son bfl tr bu 
ceklerdir. Şenlikletırak eniz. 
cek olan gençlerin rne~ıvct. 
bu işlerle uğraşan ::,esi Dar. 
sından seçilmesi takir etiır. 
tir. Bu sebeple 19 ıııs p'ttn'ın 
larının yalnız 16 ma Cu11 hu. 
nü yapılması münasgoTÜdir 
tür. O gün orta oku.rla fri
rin kız ve erkek talcW;ı saket 
da Taksim meydanı\\J b is. 
cak ve f'O'"va saat ı O~ d~t ta 
caktır. 19 mayıs şen~t'ilat 
geçit ve spor mıi~~k~a
tcs'it edilecektir. ŞenS.\1eı'!ıl
mik danslar yapJlmıyıtakl 

Jngilizce mualı'imltr•.n~:V
rans - Londra ı mi~:~1~a 
biye profesörü ve t1 ~·~~hı 
sü miimessili profeC: ıa'hı,. ; 
ley şehrimize gelml)ınö -
nti Halkevinde üc,' )s ver 
meyi kabul etmi~ofe~öı 
konferanslarını Irıg>cal':\ 
rına ve Ingilızce Iı meş . 
gul bulunanlara ve. 

Ilk konf Prııns 26 inıi In 
gilizce dfü. 28 nisıgilll:c., 
okuma ve yazma (un de 
Ingilizce gram '"lıurına 
ı.thais edılecek( hı 
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"\ SPOR: 

ekei R~portajları f . 
=o.o.---=.=·==-----' Bu Haftaki 

Adana 

umumi manzarası 

lariyle, pencerelerden içeriye, 
davetsız bir misafir ı;ıibi ,gıren 
bu ağaçların hastalanmış bulu -
nanlarını, belediye .söktürmüş. 

Hatırladım ki, İsmail Habibi. 
Adana belediyesine karşı ateş 
püskürten bu kuru okaliptüsler
dir. Galatasaray lisesinin meşhur 
edebiyat muallımi yanlış kitap 
davasına, bir de dac katliamı 
fervadını ilave etmişti! 

Fakat, bu tez. yanlış imiş. Cün 
kü, asfalt. kesilen 70 okaliptüs 
verine dikilen ve kısa bir zaman. 
da serpilen. bov veren top akas
yalar ile, asla bir çöle benzeme
mis. 

Bir müddet sonra. şehrin tam 
ortasına varı ·oruz. Burası, tiı. vi. 
layet konağına, Seyhan kıyıları
na kadar ,ı;reni!': bir pazar veridir. 
Sırasıra dükkanlar ... Kalabalık 
ve ~rültü. 

Bu hayatiyet. Ramazano~l -
ları devrinden kalan büyük ca • 
miln avlusuna kadar, yer yer ar
tar;ık devam ediyor. 

Orada, kim ,gömülü. bilivor 
musunuz? Meşhur şair Ziya P a
şa. 

Uzun yılların nisy:ın izlerini 
tasıvan vosunların altında. 11kL 
tabei SCl)ki mezar,, okıtnal'Y\lVOr. 
Fakat, mPrakıma maJ!lıio oldum: 
Parmaklıkları a!':tım. lahdin ils -
tüne çıktım, kahvecinin ı?etirdi
'1'i tebPc;iri satırların üstüne sür. 
düm. O zaman acı hir h:ıkikat 
meydana cıktı. Jön Türklük ce
reyanının baslarından olan İkin
ci Abdülhamide kafa tutan, 
cıTerkibi bend,, inde Ruhii Bağ. 
dacli've: 
Meydanı sühande yoğlken sen gibi 

bir er 
Bir şairi Rum oldu sana şlmt'li 

beraber 
Beyti ile hitap eden Ziya P a

şaya, "Suarayi benamı Osmani· 
van .. manzum bir vefat tarihi 
düsürmemislcr! Cünkü. ikinci 
Abdülhamitten çekinmişler! Ha
mivetli bir zat olan, o zamanki 
vilayet ver,gi müdürü Esseyit 
Rıza Bey, vakıayı, şairler kin, 
"İzharı aciz "'e hayret,, ettiler, 
diverek tesbit etmiş! 

1297 de ölen Ziva Paşa, o za
mandanberi. unutulmuş, yatıyor. 
Halbuki, büyük vatan sairinin 
doğum, vahut ölüm vıldöniimle· 
rini - Namık Kemale yaptıf;ı _ 
mız ,gibi - kutlıyamaz mıvdık? 
Ona da, f nkıliip Müzesinde bir 

Milli Küme 
Maçları 

Milli küme maçlarıncı buhaf
ta da Scref stadında devam edi. 
lecektir. Bu hafta Ankaradan 
Harbiye ve Maskespor takımları 
Beşiktas ve İstanbulsporla karşı
lasacaktır. Yarın ilk macı fstan
bulspor ile Maskesnor vnpacak 
bundan sonra Besiktas ile Har. 
hive karsılaşacaktır. Pazar ıziinil 
ilk mac vine 1stanbulsporla Har
bive arasındadır. Bunu mütea • 
kıp Besiktaş ile Maskespor oynı
vacaktır. 

Atletizm hakem kursu 
Bölge tarafından acılan atle -

tizm hakem kursu derslerine na. 
·,,artesi ~iinü baslanacaktır. Se
kiz hafta sürecdl tahmin edilen 
nu kursta vetisccek hakem nam
zetleri sahada da stai görrlükten 
c;onra hakPm olacaktır. Hakem • 
ler yetic:tikten sonra miic;ı:ıbaka-
1Ar. simdive kadar ynpıldıi?ı Clibi. 
ııtletizm emektarlarının hakem
liği altında cereyan etmivecı>k, 
resmi hak~mler tarafından ida. 
re edilecektir. 

Atletizm orıtanizasvonu mal -
7.Pme~i ve atmalar hakkında Na
ili Moran, m;ıniah koşıılar ve 
ıttlamalar hakkında Tevfik Bö. 
kc. siirat. uzun sürııt ve nıııkn
vemPt. kosu lan hakkında Firıı
zan 'fekil, hakPmlerin haiz ola. 
raklnrı vasıflar hakkında da İl
hami Po1ater ders vereceklerdir. 
Dersler pazartesi. salı ve cuma 
:ıkşamları saat 18 de verilecek. 
tir. 

ı?aleri ayıramaz mıydık? Merhu
mun mezarını, Adana beledivesi 
temizletemez miydi? Bu. bir 
himmet değil, bir vazifedir. 

Fikretin iki mısramı hatırla. 
dım: 

unutulmak, o bir teccrrUttlir, 
Ki beraber muhitimizde yiirür. 

* * V ilayetln karşısındaki parka 
li(irdim. Seyhan, bulanık 

ve hırçın, akıyor. Az ileride, Zi
ya Pa~nın Adana valisi iken ta
mir ettirdiği, kenarlarına duvar 
ve bir parmaklık yaptırqığı ta _ 
rihi köprü var. Düşündüm ki, 
Ziya Paşayı unutulmaktan, fikir 
hayatımızı da bu teccrrütten kur. 
tarmak lazım! 

Parktan, turunç ağaçlarının 
üstüne akşam güneşi vurduj:tu za
man döndüm. Şehrin iç mahal
lelerinden birine saptım. Fakat. 
yolu şaşırmışım kl, bunda da 
haklıydım. Zira, burası bataklık
tı. Diyojenin, elinde fener, adam 
araması kabilinden. ben de bir 
gecit noktası aramak ile mc$,gul
d üm. 

Vakıa, belediye, birçok yerler
de yayakaldırımı yapmış. Lakin 
henüz ihtiyac tamamen karşı _ 
!anmamış. Maamafih, vatandaş
ları, toz ve çamurdan kurtarmak 
için şu çare düşünülmüş: İmar 
programının tatbikatı tamamla
nıncıya kadar, yollan, basit şose 
heline getirmek. ' 

Adanada iç mahalleleri tehdit 
eden bir mesele daha var: Yan
gın. Çünkü. bircok evler kamış 
ve sedirden yapılmış. 

Beled iye, bunları yıktırmayı 
düşünmüş. Lakin, ahaliyi muztar 
bir vaziyette bırakmamak icin, 
ameliyata yaz aylarında ~ecile
cek ve arsalar muntazam canlara 
ayrılacak. Oralarda şehir planınn 
göre, inşaata müsaade edilecek. 

Lakin, bu isler tamamlanıncı
ya kadar, yabancılar için, yolu 
kaybetmek mukadder. Bereket 
versin ic: mahallelerdeki kadın
lar adamcıl! Nitekim, bunlardan 
biri, bana: 

"-Nereye çıkacaksın. ı?Gli.im? 
Dedi de rotamı düzeltebildim. 
Allah, Adananın ic sokakların. 

da böyle canlı pusulaları eksik 
etmesir' 

l'aza1l: Semih AGLI 

TAN 

( ___ l_k_ıi_sa_d_i_R_a_f_ta ___ ) 

Rağmen ihracat 

Ticaretimizde Tevakkuf Görülmemektedir 

ithalat Hareketi Günün En Nazik 

Balkanlardaki Harbe 

Mevzuu Olarak Devam Etmektedir 

B u hafta, memleketimizin 
iktısadi manzarasını şu 

suretle tarif ve izah etmek ka· 
bildir: Balkanlarda harbin inki. 
saf etmesine raıtmcn ihracat ti· 
caretimizde bir tevakkuf ve dur
ı?unluk ,görülmemiştir. Ticaret 
Odası tarafından yapılan hesan
lara göre, bu halta içinde muh· 
telif memleketlere 3 milyonu 
miitecaviz ihracat olmustu. En 
ziyade ihracat yapı lan czlin salı 
r:tünii fdi. O gün muhtc>lif mem· 
leketlere 808 bin liralık ihrncal 
vapılrnıştı. Bu miktarın 612 bin 
lirasını. Almanyava ızöndPrilen 
tütün teşkil etmekteydi. Almarı 
(irmaları son zamanlarda. mcm. 
IPketimizden 2 milvon liralık tii 
tün anlaşması yapmışlardır. 

metreye indirmek için tesisat 
yapmaktadır. Bu tesisatın saye
sinde, civi fabrikalarına elveris· 
1i demir teller yapmak kabil ~
locaktır. Türkiyenin civi fabri
kaları bu demir telden ihtivacı· 
mıza kifavet edecek derecede çi. 
vi vapabilecektir. 

Yiinlli dokuma fabrikalarımız. 
vün ioliklPri dısarıdan tedarik 
ı>tmektevdiler. Bursa Merinos 
fohrilhısı da bu ihtivacımızı kar
c;ılamaktndır. Fabrika. i\Trrino'i 
vunu evsafına uyj!ıın olarak 
1'rakv11 vapağılarını da kullana. 
~İlPC'Pktir.,, 

Fafrikatörlerin ifadelnine J?Ö
re. endfü:trimiz savesinde bir kı
•;ım it.halat m<tdrll'l,,.rinin vokl!.l. 
~unu 'hissetmivecc>fi7, Nitekim, 

Bu münasebetle Türkiye _ Al. namuklu dokuma. seker fnhrika· 
manva arasındaki ticari mi.ina - ~.ıırı ~aycs!nde. hu e:ihi .mıırı~oler 
sebetlerden bahsetmeyi de fay_ uz.er~ne hır yokluk hıssedılmc
dalı buluyoruz. Almanya ile ev-ı ınıştır. 
velce yapılan 21 milyon linılık ll- • 
ticaret anlasmasımn tasfiyesi he- y· . k l\ladde1eri 
nüz bitmem istir. Bu anlacımanın 1~ ece 
bakivesini teskil eden 750 bin H afta icinde, bazı vivecek 
liralık hububat anlasması etr:ı. maddelerinin fiy11Ü;rında 
fında fiyat hususunda henüz bh diiskünliik hissedilmisÜr. En zi. 
itilaf hasıl olmamıştır. vade yai?. kuru fasulve. nohut 

Alman firmaları mcm1eke -
timizden yarım milvon liralık 
zevtinvalr. 350 hin liralık pirina 
vai!ı satın alacaklardır. 

Almnnva ile ticari miinase · 
betlerimizden bac:ka. plvasavı 
mes(!ul eden mPselelerden birı 
de, Basra voludur. Basra vollın. 
dan cay, kahve, kakao, ham derı 
beklenmektedir. 

~ . 
İthalat Hareket1eri 

aibi mnlların fiyatlarında vfürl,. 
ntuz nic;hetinde ucuzluk görül
mektP.dİr. Toptnn erzak satan 
Hıcirlrrin ifaciı>sinP h::ıkılırc:a. son 
iki hııfta frinde. halk tootan er-
7lJk almamakhdır. Halbuki iki 
hsıfta evvel, "daha ziyade paha
lılık olat'::ık .. dive hircok kim!'IP
'"r Pvlerine Przak almıcılıırdı. 
Nafile verP Pvlerine hol miktpr. 
rla Pruık al:ırılar huı;~ün rrnık fj_ 
vatlorının düstüi'1iinü eörciiiklı>ri 
7aman nicıman oırn11c:ılardır. Her 
7aman, hu sütunlıırda v11z<hiiı -
mn su fikri. hıı rniinaı:ıPh,.tl,, hiı· 

~ı:ı ha tekrı:ır Ptmive mechıırıız. 
fht iv::ır. nishf>t.iıır1"' TTlA l sı 1 m<ık. 
1i'tZ\Jl""C:117. "PTP fpl:Ô~ efll'rPk. f~7-
la mildarda vivecek eşyası aL 
rııamak .... 

M e cli s t e B ütçe 
i\1iizakcrelcrine Ba. lanıyor: 

Ankara, 24 (TAN) - Meclis 
Pazartesi t?linü bütçe müzakere
lerine baslıyacaktır. İlk olarak 
mülhak bütçelerden evkaf idare
sinin bütcesi müzakere olunacak
tır. Evkafın 1941 bütcesi 3170000 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Baş tarafı 3 iincüde) j 

Rhur'dan geli~·ordu. İşte bu key 
fi) et, Fransız ağır sanayicilerini 
Rhur ha\'zıısına sahip olmak için 
kom hinezonlnr aramı ya se\'ket
m istir. 

Bir ton demir irin bir ka(' ton 
kiiıniire ihtiya<' \'a rdır. Binaena
leyh demiri .kiimiiriin ayağına 
giiliirmek, kömiirii demirin aya. 
ğma getirmekten daha ekono
miktir. Bunun içindir ki Frnn· 
sızlar Rhnr'tı isgal etmişler, fa. 

2S - 4 • 1941 

BUGÜNl{Ü PROGRAM 

a.oo Saat ayan 118.30 Şarkılar 
8.03 Haberler 19 00 FB311 
8 18 Müzik (PU 19:30 Haberler 
9,00 Yemek Us- ı9.05 Konusma 

tcsl 19.50 Şarkılar 
.J.- 20,15 Radyo ga· 

12.30 Program 
12.3:i Şarkılar 
12.50 Haberler 
14.00 MUzlk (Pl.) 

* kat bu mu,·nkkat i~gal ile nıese. 18.00 Program 
le halledileıniyeceğinden, Al· 18,03 Müzik 

zetesi 
20.45 Temsil 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.00 Caz (Pl.) 
23.30 Kapanış 

ınanynnın en kc!>İf "anaYİ mer
kezle-rinln toplandı~ı hu saha· 
yı, (izde miiı;takil bir (Ren dim. 
hııriyct i) \'a7.isetine sokmak i-ı· Hazin Bir irtihal 
cin bir proje hazırlamrslnrdı. 

B u proje .. t~hakkuk .etseydi. Sabık Hariciye tercüme kale 
F!~nsı~ koınur ,.e ~emır sa~a: mi erkfınıııda11 Bay : 
:ncı lcrı, ge<:en harhın en hakıkı Refet Ömer Tagay 
gali ılleri olaC'aklardı. 

Fakat İngiltere ,.e Amerika. 
hu kadar geni"' galibiyet hisse
- ini Fransız ağır sanavicilerine 
bırakmak istf'mediler ·'\'e proje 
oJr;"1 kaldı .. 

Rhur'un Almanlar tarafından 
tckrnr askeri i<ıgal altına alın· 
ınnsına İngilterenin mfü.nadf' 
etmesinde. diğer siyasi endişe
lerle beraber bu iktisadi endi
... c de miih im bir rol ovnamıstır. 
\ 'e ltu miisaade. Alına~vaııın bu 
harpteki a keri galibi);etlerinin 
esa., sehenlerinden birini te~kil 
etmektedir. 

bl. ANTEN 

' Vali Muavinleri Arasında 
Ankara, 24 {TAN) - Malatya 

vali muavini Cavit Kınabey kad
rosiyle birlikte Eskişehir vali 
muavinliğine. Diyarbakır vali 

Pençesine düştü~ü amansız 
kısa bir hastalığı müteakıp rah
meti rahmana kavuşmuştur. 
Merhum eski bir Galatasaraylı 
olup nezaket ve yüksek seciyesi
le iştihar etmis memleketimizin 
nadir yetiştirdi~i kimselerdendi. 
Öliimü büvük bir kayıptır. Oğ. 
lu Üniversite Diş Tababeti mek
tebi doçentlerinden Sevket Ta -
ı?aya ve ailesi erkanına beyanı 
taziyet eder, ecir ve sabır dile. 
riz. Cenazesi bu~ünkil cuma ~ü
nü saat 13 de Babıalide Ankara 
caddesindeki 57 numaralı evin -
den kaldırılarak namnzı Beya -
zıt camiindc kılındıktan sonra 
Merkezef<'ndideki aile kabrista
nına defnedilecektir. Cenabı Hak 
rahmet eyliye. 

TEŞEKKÜR 
muavini Orhan Sami Güvencik Kıymetli ve sevgili zevcim, 
Seyhan idare heyeti azalığına, babam ve ağabeyimiz Bay Mus
Diyarbakır vali muavinliği kad- tafa Yahya Burinin aramızdan 
rosunun Kocaeli vilayetine veri- ebediyen ayrılması dolayısiyle 
lerek. Seyhan idare heyeti azasın· bizzat cenazesinde bulunmak, 
dan Ismail Vehbi Berkin Kocae- yazı ile tazive etmek ve çelenk 
1i vali muavinli~ine, Bayındır göndermek Jutfunda bulunan sa. 
k?ym~kamı. ~emzi Ülkünün Ma- vın dostlıınmıza minnet ve te -
nısa vılayetı ıdar~ heyeti. ıı:zalıi?!- .c;ekkiirlerimizin ayrı avn arz ve 
na, Erzincan valı muavını Ha- .blt.~ d · t ·· .. .. A 

mi kadrosiyle birlikt A t ı ı ct}.:ına erın eessur~~uz ma-
. . _. ~ n a ~a ni olduğundan j?azetenızın tavas. 

va~ı ı:ıu~vlnlıgıne nakıl ve tayın sutunu rica ederiz. 
edılmıştır. Refika•·n: Ferruh Mustafa Rn-

Kastaınonuda Kendir - 
Fabrikası Kuruluyor 

Ankn•ıı. 24 <TAN) - İktisat 
Vekaleti, kendir sanayiinin son 
zamanlarda memleket iktisadiya. 
tında mühim bir yer alması do
layısiyle Kastamonuda bir ken
dir Iabriknsı kurmnva karar ver
miştir. Fabrikanın · tesisine ait 
hazırlıklar ikmal edilmek üzere
dir. 

ri. 0.i!lu! Erdem Mustafn Huri. 
J{arde leri: Te Rt Bozk11rt, irfan 

Şengil, Niyaz Girişmen. 

M EVLÜD 
Şeyhülharem Hacı Emin Pa -

şa Kerimesi ve Ali Kırat Paşa 
zevcesi 

G ünün en mühim mevzun 
ithaliıt meselesidir. Sim· 

diye kadar diğer vazıh,rımızd11 
da izah ettii(imiz ıtibi. harnten 
sonra Avrupada baslıyan hnm 
madde buhranı karşısında. ihra
c:ıt yapmak imkfınlnrı dalı:ı rnii. 
c:ait hir hale ıtelmistir. İthnllıt 
ise, _günün en ı:ı tin ve na:>ik bir 
mevzuu haline rıirmic;tlr. Çünkti. 
Avrupa memlekPtlerinrlen ar7.u 
ndilen mııHarı almak knbil de
i!ildir. Belki Almanyııdan otomo
bil, kRmvon almak imkRnı var. 
'lır. Fakat bu otomobil ve kam· 
·ronların l~stif t.Pkerleklt>ri vnk· 
tur. Cünkii. Almanvanın indin. 
tie. ofomohilciPn 7h·<>np Hıst.ik tr.
kerlek dah:ı dP~Prlirlir. R:ısrn vo. 
lıı wtc;ıbıc:ivle lastik cctirmpk ka. 
bildir. Fak:ıt bu vol iizcrindeıı 1 

bi7e otomobil ve kamvon vere
cek hir ~sınayi memleketi mev -
cut de~ildir. 

Genç Kızlar, İğfalcilerden sakınınız . 

Bayan Emine Hasene 
nin ruhuna ithaf edilmek üzere 
Nisanın 27 nci Pazar günü öğle 
namazını müteakıp Bcşiktaşta 
Sinanpaşa caıniinde MevlOdü şe. 
:.-if tilavet edileceğinden arzu e
-icnlerin teşrifleri rica olunur. 

Piyasanın muhtaç oldu~u mal. 
lnrdan biri de, çividir. İsveç, 
Slovenya, Çekya sanayi memle
ketleri olduğu halde, civi satmak 
için müşkiilat ~ıkarmaktadırlar. 

Acaba, ithalat imkanları aza
lırsa buna karşı ne yapacağız? 

...,Bu suali bir fabrikatöre 
sorduğumuz zaman , şu cevabı 
aldık: 

- Karabük fabrikası _gibi de. 
mir ve c;elik sanayiimiz var. Fah 
rlka yakında piyasaya demir t el 
verecektir. Bir mütesebbis ser
mayedar bu demir telİeri 6 mili. 

Çlinkii : Hic;birin i1. hiiyiik ~incma Yıldızı 

HER THA F E 1 L L E R 'in 
Bii tiin t eh likelere rağmen, s~\·iınli J ön Prömiyer 

HANS SÖHNKER'i kandırmaga ve aıkını temine muvaffak oldu(ju 

i F A L 
F~ln~in~eki gib i talih iniz. ya,·e ı ol mayabili r . Her sahnesi, sc. 
~· ırcılerı ga ycdecek ku\'\'f'tlİ \'e hareketli bir fi lm. Bu akşam 

tam sant 9 dan itibare n 

ş ARK SINEMASINDA 
Gişelerin önHnde kalabalığa maruz kalmamak 

nizi en~cı den aldırınız. 
için yerleri-

,--~------------------------------·~ Bugün Matinelerden itibaren 
Şimdiye ka dar ~örülen fiJ ın 

lerJe mukayese cdilcmiyccek 
derecede heyecanlı v e meraklı 

bir fi!m 
AS i 

TAKSİM Sinemasında 
' 

KAZA K Türkçe 
Sözlü 

Yiiz binlerce Askerin i.sti ra k iyle \ "C milyonlar !'arfiyle <''-' ' 'ri len munzı.ıun 

1----------~ 
tarihi Film 

Kadın Hekimleri Aylık 
Toplantısı 

ı Türk Ginckologi Cemiyeti bu 
ayın toplantısını Dr. Ahmet Asım 
Onur'un başkanlığı altında yap ~ 
mış, bu celsede, azalığı teklif edi· 
len üç mütehassıs meslektaşın in-
tihapları yapıldıktan sonra, Dr. 
Hadi Ihsan Gediz tarafından lıir 
(gazlı gangrcn basili intanı) \'a -
kası takdim olunmuştur. 

j Bu hastalık hakkında münaka
şnlara Prof. Kenan Tevfik Seze -
nel, Prof. Bahaeddin Lutfi Var
nalı, Dr. Ahmet Asım Onur, Dr. 

1 Orhan Tahsin, Dr. Hadi Ihsan 
Gediz, Dr. Şükrü Fazıl Ilkel işti
rak etti. 

BULMACA 
1 ı 1 • ~ 6 ~ 7 • 1 

---=•-=----
ri zaman yüzünü astı: 
ıaldc. 

ı oğul ... Bugiin sahahdanberi 
.ın -sesi titriyordu- ~rkeksizlik 

damda türkü söylerken, ben ağ-

GOL iiN$ANlA Rll 
lariyle, ağaçtan ziyade öylece kalakalmış insanlara 
benzlyen söğüt gövdeleri vardı. 

Birdenbire şaseyi gördü. Çayırlığın hi7asından 
biraz yüksekte duruyor, iki ucu a.ğaç:ların arnsın
da kavboluvordu. 

--1- -- - --. 

=· 1 t=== 
• ;n uciyle gözlerini kuruladı- er

•. Yemliklere baktım da .. Ömr·i-

- a n 'ebeye gittiydi valde, seferbF.l'
(. liğe mı. ı.: llıyeye mi? 
i 

- Muhiitti ya... Hangisine olduğunu 
~ bıl nıern 

c 
d 

~ Ar ba 
gıneı~ordu 

* ** 
ı koştuğu zaman yatsı oku-

Yazan: Cemalettm Matıır 
Kekeme karı elindeki çıranın alevini savurarak 

gidip avlu kapısını açtı. 

Cemile, erik ağacının önündP, ellerini kuşağının 
üstüne kavuşturmuş, arabacıya bakıyordu. 

- Ismarladık şimdi ... 

Kapıda k ekeme karı çırayı yukarı kaldırdı : 

- Ne günil dönersin Çavu~ ağa ? 

Arabacı bu suale hazırlanmıştı. 

meden: 
Başını çevir-

- Yarın, dedi, olmazsa öbürgün akşama bura
dayız 

Tefrika No. 
- Yolun açık olsun evladım. 

51 

İnişli, yokuşlu yerlerde biitün dikkatini arabuva 
ve beygirlere verdiği halde yüregine çöken k.:ıdcri 
gittikçe arttı. 

Altı aya, bir seneye varmaz, yemlikler gene ha-
rap olur. 

Koca karı , "erkeksizlik b ir kötü ... " d iye na5ıl 

da kekelemişti. 

Öbür akşam geri dönse, ~yalarla avluya g iri
verse k imbilir , n e kad ar sevinir fıkaralar. 

Ayni şeyleri öyle ar ka arkaya, usanarak ve kıza
rarnk düşündü k i, yol un uzunluğunu h iç fark<.>t
medi. 

Yokuşları atlatıp, düzdeki çayırlığa indiği zaman 
ay doğmuştu. 

Arabacı Şoseyi görür görmez, yabancı bir yerden 
evine dönmüş gibi ferahladı . 
Geniş kenarlı siyah şapkasını alnından yukarıya 

iterek: "Eşekliğin alemi yok oğlum!" diye güldii. 

Şoseye çıkınca beygirler ,kulaklarını dikip tırısa 
kalktılar. 

Sıcak ve sakin gecenin içinde, yol dümdüz u· 
zanıyordu. 

27-11-1940 
(BİTTİ) ....... -................................................................. . 

YENi TEFRIKAMIZ 
.___ , _________ ) 
Bü,ük Saııs 

Etrafına dalgın dalgın bak ti. Yarın Bu Sütunlarda okuyacaksınız 
Çayırlığın ötesinde berisinde, kısa ve çarpık <.lal. 

- . -- 1 ı-ı--

Soldan snğa- 1 - Yazılmaktan 

fiil 2 - Yarı açar • siz 3 -
Ters okunacak olursa: çalışmak· 
tan muzari olur 4 - Bir hayvan -
Kanaat getirmiş 5 - Yunanistat'· 
da bir burun 6 - Ters okunursa 
bir tarikat saliği. Harflerin ~r
leri değişirse: Kusmak 7 - Ters 
okunursa: Cemi edatı _ feri değil 
8 - Anılamaktan emir - Bir har
fi değişirse: Bir mevsim 9 -
Müftünün verdiği !\arar. 

Yukurd:ıl' aşaE,ı: 1 - Y..ranıa 
m'l tcln fail 2 - T rs nırnn• ''>n 
Anı, yadıgar 3 - Ter~ okun ursa. 
Müstesna - Yan, cephe 4 - Sı· 
cak su yer i - Elemekten em ir 5-
SusJ!un - İstanbulda bir semt 
6 - Ters okunursa: Yalvarış 7-
En büyüğümüzün oturduğu yer 
8 - Bir sayı - Bir snrt edati 9-
R nhip kadınlar 
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11 Ayşen in Gerda111lığı,, 
············ Mahmut Attila Aykut ........ 

] Afrika Cephesi 
I ngiliz resmi tebliği 

1 

Kahire, 24 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Libyada, Tobruk ve Sollum !l!ın· 
takalarında. keşif kollarımızın ~id 
detli faaliyeti devam etmiştir . 

Habeşistanda, hasarat daıma i· 
Ç erçicl "Salamonun,. köye ıeldi-ı - Kuzum bezirg6nbaşı, bunu bana leri hareketimize engel olmakla 

ği giln bir bayram olurdu. I<.o- J;atttlmı kimseye söyleme he mi? beraber, Dessie'nin şimal ve ce· 
C"'+ F:öbekli, somun suratlu kısık sesli - İsteseler de yok baska. Yüle nubunda şehir mevzilerini tutan 
S:ılamon, yılda iki defa uğradığı yül~ kul~.a~.' Sala::nonu hatırla. ~-u düşmana karşı gittikçe artan bir 
••ne.e köyünde,, iki gün konaklar ev, benı~ duğü~ hedıyem olsun, yor tazyik idame edilmektedir. Buna 
~v dolaştıra!t getirdiği yalancı bon - haydı hsyrinı.. intizaren, cenup mıntakalarında 
cukları, yazma mendilleri gAh para O aksam Ayşe h~yatmın en mesut hareket eden muhtelif kollarn1ıız 

e, çok defa da mella mübadele e- en heyecanlı gecesıni yaşadı. Tatlı,, emnunı'vet teı·akkı''-·eı· 
b. d ·· .. d" D ıı ı· şayanı m ' 

E:Jsnıa d;:ıyanan bir iştira kurnazlığı uzu_n .1r. e. ru:a gor 11 • a 1 _ge ın t:nydetmişlerdir. Kıtalarımız i\ıla-
ile: elbısesı~ı gıymı~, boynuna bezırgft - jiyi işgal etmişlerdir. Maji, Ha _ 

- Paran yoksa canm sağ olsun. nm hedıye ettilı o pırıl, pırıl şeyi bcşistanın cenubu garbisinde, Su
JJele f'en ne lı:ıtersen al. para kolay; takmış, başındaki kırmızı fese dizi, dan hududu civarında büyük bir 
diyerek, en az yüzde iki yüz kArla dizi Mahmudiye altmlarını sıralamı'J, şehirdir. 
d<"feri beş on kurusu geçmiyen ya - beyaz bir Ata binmişti. General lVilson 
tancı t;:ıs parcalarını, bir arşın tül - Köy kızları gıpta ile, hasetle on3 
t-ent bezini bir sepet yumurtaya, bir bakıyorlardL Kırk örl{tilü saçlarının 

cömlek y~yıkt.'ln yeni çıkmış mis gi- her bağından gelin telleri yerlere ka
bi taze tereyağma satardı. dar sürünüyor, kınalı parmı:ıklı ar-

Yunaııistmula kalacak 

- Zarar ettik amma bir dahakJ kada~ları darbukal:ır çalarak oynu

Londra, 24 (A.A.) - "Reut.er,, 
Tobruktaki Avusturalya kıtnları 
bazı huru~lar yapmışlardır. Bır 
gece içinde asgari üç huruç ya • 
p,Jmıştır. Fakat Ingiliz kıtaları 
tarafından bu tarzda hücumlar 
yapılacağından dolayı, Ingiliz or· 
dularının Libyada yeni bir iler · 
leme yaptığı sanılmamalıdır. 

sefere acısını ı;ıkartırız, diye de müı- yorlardı. 
teris!ni kendi minneti altında bıra-

k ·dı 

Salamon karrıkot çavuşundan son
r•- köyde en çok itibar gören bir ijah
s~yetti. Köy odasında yatar, yeme~i 
ayajına gelir, kahvesi pişirilip eline 
verilirdi. Hııt~. ıece ahırdaki beygi
rine timar bile yapılırdı. 

G-::linlik ?·07.lar onu bekler, yavuk
lulu delikanlılar onu gözler, küçük 
teneke kutularında hacıyai'tları tüke
nen ihtiyarlar bile Salamonun yolu-
nu gözlerlerdi. 

** D ir gUı.: mevsimiydi. Salamon iki 
yanma iki sandık bağlanmış, 

duru beygiri ile köye bir kervan a
layı girer ıibl geldi. Onu davar ot
latan köy çocukları uzaktan görünce 
koşup köylülere haber verdiler: 

- Salam on geliyor ... 
Tarladan dönen köylüler, turluk -

tan gelen kömilrciller, kahve önünde 
onu karaıladılar: 

- Hoş geldin Salamon, 
- Hos bulduk atalar. 
Beygirden içi servet dolu sandık

lar itina ile indirildi. Salamona kah
veler ısmarlandı. Kasaba havadisleri 
soruldu. Salam.on mebzul bir neşe tle 
koca göbelin! oynata, oynata bir hayli 
kahkaha savurdu. Köylülere getirdi
ii cicilerden uzun, uzun bahsetti. Ve 
peşin, peşin mal tiyaUarınm artmıs 
olduğunu perçin ederek söylemeyi 
de ihmal etmedi, Köylünün kendine 
mahsus garip bir taassup ıihniyeü 
vardı. Köy halkı birbirleri için n~ -
mahrem olnuyan insanlardı. Fakat, 
hariçten köye gelen herkes onlar için 
yabancı eaytlırdL Kadınlar böyle bir 
yabancıyı gördükleri zaman ya arka
.1."'1.mı ~ev.ı.rır, ya 1uuerını kili)u.rJ.<U·

oı. ): auı.ı.z ::ıaıamou onıarın ııc.un1;1.n

rem m\.l.hlUenne &eI"Dest.çe gırJIU.)'e 

maun yeiane yabancı şa.ruuyeLU, u
nu evin ıçerısine aımaı.ıaraı. ~aK.at 
kapı e11ı&ıne ot.unu, saatlerce a;eW' -
Ol~t mau.arı ıe~ eaerdi. 

\,:Olak. loralwn a&anm on sekiz. ya
~uı<l(Uu. klU A;y~, a.sKeraen aoneu 
A'-',)'ta.lt Mustaıanın Oi,.LU J:mıail llC 

bil' ay evvel nıljanlat:uIU:iıaroı. Ay-;;c 

:scvunJJ, c:;.mer auzell J:ı.u- .Koylu kıı.ı 

ıw. onun ıçın ltoyoe bıraz. oedıko

au bJle yapwru11u • .t'arlaK ıı.Yan ıoz
lerınl çerçeveuyen uzun ıurplK.ieri 

a•tında ıet.t.an oır bakqı varaı, lJu -
aaıcıarı kaıındı. Dışıerı bemoeyaz.cu. 
.bu baklr tenli esmer &enç kıı.oa i;ı1ar.K. 

ııuınııcrının ruyaJJ asK.ı, et ve senveı 
scvgıai meoz:uıen mevcuıw.. 

1 smail Ayse ile su başında ve çu. 

aralarında tam bır yıl sevıo;u 

ve her &1Llı ou1u~ınaaan sonra dudak 
auaaıa verdalerı son ayrılık z.aman
uu-1na if,adar butun sevııııcrının du -
&um nokt.rusı bır ıek temennı olurdu: 

- lsmaıJ askerden donunce ben1 
babamdan jstiyeceksın he mi? 

- lıit.ı.yeceı:;ım Ayliem. 
- Bi.ıun de bir cvunız olacak de-

iil mi, lsmaill 
- Olacak Aysem. 
- Bızım de aavarımız, ineğimiz, 

tarlan;uz. olacak degil mı. lsmw.11 
- Olacak Aysem. 
İsmail sev11:su11, Ayse askını dile 

dUşurmeden boylece sevıstiler ve l&
nuuı dedıılıni 7aptı, Askerlıgıni ya· 
Ptp dönduktcn sonra Ayşeyi istedı, 
lsınall nillantandıktan sonra para ka
~nmak ıçin turluaa kömür yakmıya 
&ıtti. Kız tarafı da yavaş, yavaş ha
zırlanmıya basladı ve ilkbaharda dü
ilinlerıni yapacaklardı. Bundan ötü
rUctur ki; Dere köyüne çirçici Sala· 
rnonun aelmesinden en çok memnun 
olan Ayfie oldu. 

- Bezirg3.nbası ben arttlt yavuklu 
Oldum. Bana verecek nelerin var? 

Salamon yağlı bir müşteriyi kaçll'
ll'lak istemiyen usta bir teza:iıhtar ai-
Zıyle konusmrya ba~ladı: ' 

- Hayırlı, u&urlu olsun. Haydi 
Yorelum seni de, Ooh .. Ooh memnun 
Oldum. Yel öyleysem aana verecek 
bir hediyem var. Çok istemem. Ver 
ik.i kilo yağ sana vereyim bir ger -
danlık. Bunu irtanbulda süslü ha
rıun efendiler takıyorlar boyunlari
na. Yör bak, yavuklun seni yörünce 
böyle ne kadar sevecek seni .•• 

* * S abmon, bir ibrisim iplii~ ~l~ 
miş pırıl prrtl parlıyan bır sürü 

ta parçasını, bedestende satılığa çı
karılmş nadide bir gerdanlk itinasiy
le kutudan çıkarıp Ayıenln boynu .. 
na taktı. 

·"-ne kilçü't dilini yutacakmış gibi 
'tin: cekti. Ellerini sevinc:le çırptı. 
·\'e ık.1 kn!"a okk3 tereyağına bu pırıl 
l>trıl parlıyan ~eyi D:ldı. 

Kaç defa uyandı. Kaç defa yastı-
iının altına ~akladı~ı gerdan

lığı dudaklarına J{Ötürerek Öptü. İti
mail onu lfmbilir bu haliyle daha ne 
kadar cok sevecekti. Sabahı zor etti. 
O gün Akviran köyündeki hala~ına 

P-'idecekti. Erkenden yola çıktı . .'\.k -
viran köyü ile Dere kövü ara~L"lda 

köylülerin meşhur bir niyet kuyuları 
vardı. Her sene Ne,·ruzda evlE"ne<>ek 
~en(' kızlar bu kuyu basma l(el:rler. 
niyet tutarlar, suya bakarlar ve ri
vayet edildiğine göre, ej'ter o yıl kıs
metleri çıkacaksa, sud~ müstakbel 
eşlerinin hayali ~lSrilnürdü. 

Ayı;e niyet kuyu~unun yanından 

~eçerken tatlı, tatlı gUlüms('dl, Bu
raya kadar gelmişken ne diye bir yol 
fstnaillni görmesin? İsmail onun ya
vuklusu değil miydi' Yarın kocası 

olmıyacak mıydı? İçinde tatlı bir ür
perme ile kuyunun başına geldi. Bu 
kuyu dibe doJru mahrutlaşan garip 
bir su kaynağı idi, Daha ziyade bos
tan kuyularına benziyordu. Yosun 
bağlamış, duru yesil sularmm kena
rında patlak gözlü kurbağllJ.3.r viyak
lıyarak safa, sola sıçradılar. 
Ayşe koynunda ıı:;akladığı gerdanlı

ğı boynuna taktı. fsmalllne böyle gö
rünmek istedi, Kuyunun başına gel
di. Suda gölgesini «ördü. İsmail san
ki oradan çıkıverecekmiş gibi geli
yordu ona. Kalbi çarpa çarpa: 

- İsmail .. İsmail diye seslendi. 
Bu emada arkadan bir ~es gelir 

gibi oldu, Hızla döndü. Fakat bu 
hızlı dönüş boynuna taktılı kolyesi· 
nin ta~a çarpıp koomR!lliyle netice
lendi. Ayşe kendi kendin~ bir çıi:Uık 

attı. İpi kopmuş te•bih taneleri gibi, 
parça parça daJtlan parlnk: taş par
('Bları durgun suda halkalar yaparak 
di~ çöktü. Yalnız kuyu içinde <-ıkm
tılı taş parçalan arasında birkac ta
nesi sıkışmış kalmştı. Ay$e bir co -
cuk gibi ağlıyordu. Salamon. yavuk
lun seni böyle daha çok ~cvecek de
mişti, Kimbilir bu cici şeyler onu 
ne güzel yapmıştı., Birkac defa eği· 
terek taş üzerinde tnktlıp kalmış o
lan birkaç parcayı olsun kurtarmak 
istedi. Kolu yetişmedi. 
Ağaçlara bir sincap gibi tırmanan 

Ayşenin gözleri baka baka iki adım 
derinde bütün hayalini kaplıyan 

güzellik servetini bırakıp gitmiye 
gönlü razı olmadı. Ne olur, taslara 
tutuna, tuluna suracığa inerim, diye 
dilşündil. Ve aklına geleni de yaptı. 

Ooh! Nihayet iste parmaklarının 

ucu koynunda bir gece sakladığı ger
danlıim kopuk iplerine ulaşmL'5lı. 

Biraz daha eiildi, biraz daha indi. 
Fakat büyük bir sarsmtı ile üz.erin
de durduğu taş yerinden oynadı. Ve 
Ayşe korkunç bir çığlık atarak ku
yuya yuvarlandı. Ayşe beyhude çır

pındı. Beyhude bağırdı, çağırdı, Bu 
hayatın ölüm mücadelesi blrkac da
kika devam etli. Ve sonra derin, kor
kunç bir sUkQt etrn!ı kapladı. 

** İİ ç ıı!ln sonra Ayşeyi bucak bu-
cak arıyanlar, onun şişmiş ce

sedini niyet kuyusunda buldular. Ay
şenin ıı:;ımsıkı yumulmuş, kmalı a -
vu~larmda parlak iki taş parçası bul
dular, Morarmış göz kapakları ara
!ından inci tanesi gibi !lliyah j?Öz.lerl 
gülüyordu, Dudağının kenarmdan sı

zan kan, kızıl bir serit halinde Ayşe
nin kırk örglilü saçlarına takılmış 

bir kordelft gibi uzanıp gidiyordu .. 

General Blamey'in orta ~ark 
Baı::kumandan muavinliğine tayı
ni ile alakadar olarak, muhtelif 
Ingiliz cepheleri arasındaki bü • 
yük mesafeler dolayısiy le .Gen~· 
ral Wavell'in, kendisi uzak c«p • 
helerde iki büyük kararlar ala • 
bilecek bir muavinin lüzumunu 
hissetmiş olmasının pek tabii ol· 
duğu tebarüz ettirilmektedir. Ge 
neral Wilson, Yunanistandaki ha· 
rekatı idarede devam eyliyecek· 
tir. Şarki Afrikadaki vaziyet hak 
kında, Dük d'Aosta'nın General 
Cunnigham'a bir mümessil gön· 
dermesinin ne gibi şerait içınde 
vukua geldiği bugün anlaşılmış • 
tır: 15 nisanda, mümessil, gene -
ral Cunningham'r görmek içın 
Tartuma gelmiş ve tam bir tesli· 
miyet üzerinde ısrar eden bir me· 
saj almıştır. 

Bilahara şartlar tahriren bildi· 
rilmiş, ltalyan kıtaatı silahlarını 
bırakmadıkça Ita1yan vatand~ş • 
!arını himaye ve bunlara yardım 
için hiçbir mesullyetin kabul olu 
namıyacağı tebliğ olunmu~tur. 
Dük d'Aosta, cevabında çarpış -
maktan vazgeçmediğini bildir • 
miştir. 

Sözüne oldukça inanılır menba 
lardan alınan haberlere göre 
Jimma mıntakasında Italyan yer 
li kıtaları evleri yakmakta ve ta
lan yapmaktadır. Bununl.ıı arn • 
kadar olarak, Ingilizlerin bu mın 
taka civarında kıtaları bu1unma -
dığı tebarüz ettirilmektedir. 

Alman tebliğine göre 
Berlin 24 (A.A.} - "Tebliğ., Al 

man hafif muharebe tayyareleri 
ve Alman, Ilalyan pike tayyare · 
!eri, avcılar himayesinde, dün 
müteaddit defa Tobruk'ta mah· 
sur düşmana hücum etmiştir. 
Tam isabet eden bombalar, da· 
ğınık tankları muharebe harici et 
miş ve yangınlar çıkarmıştır. Tob 
ruk limanında hına seyredebile • 
cek vaziyette bulunan vapurlar 
ciddi hasara uğratilmıştır. Bun • 
!ardan biri batmıştır. Bu hücum· 
lar esnasında düsman hava mu
haı·ebelerind<•. 2· Bristol • Ulen· 
heim muhue..ıe tayyaresi ve 4 
Hurricanf> avcı tayyaresi kaybet
miştir. P.ir Alman tayyaresi kay· 
bolmuştur. Malta üzerinde, Hur
ricane tipinde diğer bir avcı tay 
yaresi düşürülmüştür. 

Amerika 
(Başı 1 incide) 

cektir. Beşinci George bundan 
bir müddet evvel Lord Halifax'ı 
Amerikaya götürmüştü. Prens 
of Wales 1939 da denize indiril
miş ve o zamandanberi insaa tı. 
nın bitirilmesine ve techizatının 
tamamlanmasına çalısılmıstır . 
Yeni zırhlı 35.000 tonluktur. 
33,6 !ık 1 O tane topu vardır. Bu 
toplar yeni bir modele ı:ıöre imal 
edilmiş olup, eski tip 36 !ık top· 
lara nazaran daha müessir ates
li ve daha uzun menzillidirler. 
Bundan başka veniden daha kü
cük capta 16 topla müteaddit 

S t 1 •ı• tayyare dafi topu vardır Sürati 
ovye • nC'JI iZ 130 milden fazladır. 

Bir filo Cebelitarık'ta 
Münasebatında Yeni Vichy, 24 (A.A} - Fransız a. 

Değişiklik Yok 
Londra, 24 (A.A.) - Bu!'Ün 

Avam Kamarasında Sovyetle,ı:le 
bir ticaret ve umumi an1aşma 
akdi için yapılan müzakerelerin 
ne halde bulunduğuna dair soru· 
lan bir suale cevab~n Hariciye 
Müsteşarı Butler demiştir ki: 

"Bu meseleler hakkında sim· 
diye kadar bir terakki kaydedil. 
medi,itini söylemekle müteessi· 
fim. 

İngiliz hükumetinin, müsait 
bir fırsat zuhurunda, iki mem· 
leket arasında muallakta bulu. 
nan meseleleri her iki taraf için 
ayni derecede faydalı bir tarzda 
halletmek üzere Sovyet hükume
tiyle müşterek menfaat mesele
lerini müzakere etmiye hazır ol. 
dui(unu söylememe hemen he . 
men hiç lüzum yoktur.,, 

iansının Algesiras'tan öğrendiği
ne göre. Ark Raya! tayyare ge. 
misi ile Renown zırhlısı, 5 des· 
trover, 3 denizaltı ve 2 torpil 
nakliye gemisi Cebelitarığa gel
mic:tir. 

Bir petrol gemisi batırıldı 
Londra, 24 (A.A.) - Bahriye 

Nezareti neşrettiği bir teblij!de 
<livor ki: 

Fevkaliıde yüklü 10.000 toni
lfitoluktan fazla bir petrol ıı:e . 
misi ablokayı germive ralısırken 
tngiliz "Urıre. denizaltısı tara. 
Fından torpillenerek batırılmış
tır. 

* Londra, 24 CA.A.) - Amiral. 
lik Dairesi 16644 tonilatoluk 
"Rajputana .. silahlı ticaret ı:ıe • 
misinin torpillenerek battığını 

bildirmektedir. Mürettebattan 
kaybolanların en vakın akrabası, 
vaziyetten haberdar edilmistir. 

TAN 

Albay LindberC'J 

lngiltereye Şiddetle 

Hücum Ediyor 
Ottawa, 24 (A.A.) - Albay 

Lindberg, Nevyorkta bir nutuk 
söyliyerek İngiltereye siddetı-. 
hücum etmı~tir. Lindberı('in İn. 
ı:ıiltereyc karşı hücumları. Kana
dalıları hicbir surette alakadar 
etmez. Kanadalılar, Lindberg'i 
Besinci Kolun şeyhi olarak tclfık. 
ki etmektedir. Lindberg'in söh. 
reti Kanadada her tarafta çok 
düsmüştür. Bazı k · 'seler Lind
berg'in $imali Amre. · ı dı:mok
rasinin sukutu'icin ca,ısan bazı 
teşekküllerin sözcüsü olduğu fik. 
rindedirler. 

Gö11iillü doktorlar 
Nevyork, 24 (A.A.) - Roose· 

velt'in bin kadar Amerikalı dok· 
torun İngiltereye gitmesi lazım 
geldiği hakkında yaptığı beyanat 
üzerine. bircok genç Amerikan 
doktoru askeri ve sivil İngiliz 
hastanelerinde hizmet etmek ü. 
zere gönüllü yazılmıya başla
mıştır. 

-----o---~ 

lnC'Jiltere'de 
(Başı 1 incide) 

Teşrinievveldcn beri hava yolu 
ile yapılmıştır. Bu tayyare(erden 
biri Amerika sahillerinden İngil
tereye yedi bucuk saatte gelmiş
tir. Diğer bir tayyare de Kana· 
dadan dokuz saatten az bir za· 
manda gelmiştir. Teslimatın ha· 
va yolu ile yapılmasına devam e· 
dilecektir. Avcı tayyarelerimiz· 
den bazılarını yakında, bombar
dıman tayyarelerimizin takip et· 
tikleri yoldan başka bir yolla ge· 
tirehilecei!iz. 

Yeni ihtiralar peşinde 
Tayyare imali bakımından 

dünyanın en iyisi ve adetleri de 
cok olan alim ve mütehassısları
mızla iftihar ediyorum. Tayyare 
insaatını yakında isliıh edecekle
rinden eminim. Yeni model bir 
bomba ihtira ~tmekte olan bir su· 
bay imal etti{(i büyük bir bomba· 
yı bir tayyareye yükliyerek Em 
den'e götürmüş ve orada sehir ü
zerine atmıs ve avdetinde elde 
ettiği teknik neticeleri nezarete 
bildirmiştir. Bu bomba simdiye 
kadar bir tayyareden atılan booı· 
baların en büvüğü olması hase. 
bivle yalnız Almanyada değil İn· 
ı;ıiliz gazetelerinde de büvük bir 
aliika uyandırmıstır. Bu teeriibe
vi yapan subay hava fiJosu ku
mandanı Gıırdner'dir. Diii"er bir 
hava subayı olan ve bomba ima
latına aliika gösteren komodor 
Huskisson Carsamba günü düs
man tarafından Londra üzerine 
yapılan akın esnasnda penceresi
ne giderek bombaların infiliıkı 
neticelerini görmek istemistir 
Maalesef vukubulan bir infilak 
ı:ı.özl~riııi kör etmistir. Tedavi ne· 
tıcesınde komodorun gözleri bel
ki tekrar acılacaktır. Alimlerin 
ağır vazifel,.ri hövledir . Onlar 
daima daha büyük bombardıman 
tayyaresi daha seri avcı tavvaresi 
ve gece tayyaresi imal etmek ca· 
relerini aramc:1ktadrrl;-ır 

imalat merkezleri 
Tayyare imalat merkezlerimiz 

gayet geniş bir saha üzerine tak· 
sim edilmiştir. Bundan memnu
nuz. Alman radyoları size tayya· 
relerimizin ve tayyare fabrikala· 
rımızın hasara uğradığından bah
settiler. Bu doğru değildir. Çün
kü, imalat merkezlerimizi bom
bardıman sahalarından daha ev· 
ve! çekmiş bulunuyorduk. Vak· 
tiyle bir yerde bulunan bir fab
rika şimdi beş muhtelif kontlukta 
42 imalat merkezine taksim edil
miştir. Bu fabrikayı tahrip et
mek için düşmanın bu imalat 
merkezlerinden bir çoğunu keş· 
fetmesi liizımdJr. İmalatı bu su
retle geniş mikyasta dağıtırken 
bir taraftan da her ihtimali ı:ıöz 
önünde bulundurarak her parca· 
vı çift olarak imal etmiye basla
dık. Yine tayyare fabrikalarını 
dağıtırken tayyare imaliıtında 
kullanılan ham madde mevcudu
nu ve ham maddeler üzerinde ca· 
lışan imalathaneleri de ayni sis· 
tem dairesinde taksim ettik. Do· 
minyonlardan akın halinde ııelen 
pilot ve hava mürettebatiyle tak
viye edilen hava kuvvetlerinin 
artması ihtiyat tayyare stokları· 
mız vaziyetinin memnunivet veri 
ci olduğunu göstermektedir. Ha
len hizmette bulunan ba~lıca bes 
model tayyaremizin mevcudu ka· 
dar şurada ve buradaki depaları· 
mızda ihtiyat stokumuz bulun· 
maktadır. 

Her bombardıman tayyaresi biz. 
mete alınınca eşi olan bir bom
hardıman tayyar~si de ihtiyata 
ayrılmaktadır. Bununla heraber 
yine memnun değiliz Memnun 
olmaktan cok uzağız. Cünkü İn· 
ı:ıiliz hava kuvvetlerinin vasfı. 
vüzde yüz değil, yüzde iki yüz 
hatta üç yüz ihtiyatı bulunması
dır.,, 

Nazır Mart icindeki tayyare i· 
malatının geçen vılın ayni ayına 
nazaran iki bucuk misli arttığını 
ilaYe etmiştir. 

Yunansistanda 
(Başı 1 incide) 

duğu bildirflmektedir. İtalyan 
radyosu. buı;ıiinkü neşriyatında 
Epir ordusunu takiben Yunanis· 
tanın Makedonva ordusunun da 
muhasamata nihayet verdiğinr 
söylemi~tir. Son İngiliz tebliği 
ise, cenup cephesinc.Je mukaveme
tin devam etmekte olduğunu. Ma 
kedonya ordusunun mevzilerini 
elim muhafaza ettiğini, hettın 
varıldığı hakkındaki haberlerin 
valan olduğunu bildirmektedir. 
Eğer :Makedonva ordusu tutu· 

nuyorsa. Termopil gecidinin ka
yıbı kar"sında bu ordunun der 
hal iyi bir manevra ile Mora ya
rımadasına gecirilmesi ve miida
faaya orada devam edilmesi liı· 
zımdır. 

Bundan baska. son gelen ha· 
berlere göre. Limni adasının Al· 
manlar tarafından işgali teeyyüt 
0 tmemistir. 

Churclıill'in sözleri 
Londra, 24 fA. A.) - Başvekil 

Churchill Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak, yakın şark 
harp vaziyetine dair müzakere 
yapılması hakkında izhar edilen 
arzuya isaret etmiş, bunun zama
nını hükumetin tayin etmesi i· 
cap ettiğini, aksi halde İnı:iltere 
halen düşmanla sıkı temas halin· 
de bulunduğu için bunun zararlı 
olabileceğini sövlemistir. Muha· 
fazakar mebus Southley'in "Son 
hadiselerin vahametinden" hah· 
setmesi üzerine. Churchill "bu 
hadiselerin vahameti ve sairesi 
hakkındaki nisbet ölçümüzü kay· 
betmiyelim.,, demiş ve alkışlan· 
mıştır. 

1Jfussoli11i'nirı emri yevmisi 
Roma, 24 (A. A.) - Mussolin'I 

umumi İtalyan karargahından a· 
şağıdaki emri yevmiyi neşretmiş
tir: 

"Yunan cephesinde hareket e· 
den bütün silahlı kuvvetlere men 
sup muharipler; 

Altı ay süren çetin bir savaş· 
tan sonra düşman siliıhlarını bı· 
raktı. Bilhassa kara kuvvetleri i· 
cin vahim olan kanlı fedakarlık· 
larınızı zafer tetviç etmiş ve bay· 
raklarınızı yeni bir sanla aydın· 
!atmıştır. Vatan hiç bir zaman bu 
günkü kadar sizinle ütihar et· 
memişti. Şu anda İtalyan milleti, 
Arnavutluk muharebelerinde ö
len kahraman evlatlarını hatırlı· 
vor ve onları heyecanla selamlı· 
yor. Ve onların intikamını alan 
sizlere de ebedi şükranlarını su
nuyor. Yaşasın kral!" 

Alman Ue,.i ha,.eketi il 
defa daha seri olmuş 

Berlin. 24 (A. A.l - Bir hu· 
susi muhabir bildiriyor: Epir or· 
dusunun teslim oluşunu İtalyan
lar Almanlardan 12 saat e.vvel 
haber vermi~lerdir. Bununla be· 
raber İtalyanların Yunan cephe· 
sini hiç bir zaman yarmıya mu
vaffak olamadıkları ve Epir or
dusunun yaptığı ricatın yalnız 
Alman ileri hareketinden doğan 
sevkülceys vaziyetin icabı oldu· 
ğu kaydedilmektedir. Ayni müd
det kinde Alman ileri hareketi 
İtalyan ileri hareketinden on bir 
defa seri olmuştur. 

Resmen bildirildiğine göre Al· 
manyada ve İtalyada bulunan ya. 
hancı gazeteciler Mussolini ve 
Hitler hakkınd,, malumat vermi
vecekleri gibi Alman ve İtalyan 
harfr·iye nazırları ve bunların· ya
bancı devlet adamları ile yapacak 
!arı miiliikatlar hakkında da ma· 
Ilıma! vermiveceklerdir. Buna 
muhalif harekette bulunanlar as· 
keri sır ifsa etmek sucu ile zan 
ıltın" Alınacaklardır 

Yu11a11 resmi tebliği 
Atia, 24 (A,A.) - "Tebliil'., : Yu-

1.!osla\• cephesinin beklenmedik inhi

Yunanistan Destanı 

Kapanırken 
(Ba~ı 1 incide) 

gönderilebilen kuvvet 80 bini 
g<-çemedi. 

:vı:aamafih Ingiliz siyasi ve as· 
keri mahfilleri, uğranı1an muvaf· 
fakıyetsizliğe rağmen, Yunanis · 
tana yapılan yardımın üç büyük 
faydası olduğunu beyanda müt • 
tefiktirler. 

Bu Ingiliz mahfillerinin kana· 
atine göre: 

1 - Jngiltere Yunanistana yar 
dun ku:Vvetleri göndcrmiye ınl'C· 
bur idi. Çünkii bunu cvve!den 
vaadctn1iş ve Yunanistanın istik
lilini garanti etınişti. Bu vaıiyrt 
karşısında lngilterenin Yunanİs· 
tana yardım kuv\'Ctleri gönder • 
nıcıncsi orta prktaki lngiliz nil. -
fuz ve şerefini sıfaa indirecekti. 
Bu sebeple tehlikeyi bile bile gö
ze alarak bu yardımı yapmak Jiı. 
zıntdı. 

2 - Almanyannı ilkbahar hnr
bi planlan altüst edilmiştir. Al· 
n1anya garbe veya Mısıra ~önde
rebile<:eği ku\'vetleri buraya gön· 
derıniye mecbur olmu~tur. Ayni 
zantanda Balkanlarda insanca \·e 

mnlzenıccc hayli zayiata •ığra -
mışhr. Almanyanın az veya çok 
yıpratılmış olması bir faydadır. 

3 - Almanyayı Balkanlarda 
meşgul etmek suretiyle bir ınik· 
tar vakit kazanılmıştır. lngilte
re zan1ana nıuhtaçtır. Ve her ka 
zandığı zam'ln, onun için Vun:ı· 
nistandaki zayiatiyle ölçülemıye. 
cek derecede büyüktür. 

Zaten Ingiltere Yunan harbi· 
ne askeri bir düşünce ile eleği!, 
daha ziyade siyasi bir mülahaza 
ile iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
buradaki askeri muvaffakıyetsiz· 
lik bir mağllıbiyet sayılmaz. bil· 
akis Ingilterenin şeref ve nüfuz:.ı· 
nu kurtardığı için bir muvaffa · 
kıyet addedilmek icap eder . 

işte Yunan harbinin Yunanis • 
tan ve Ingiltere için bilançosu 
budur. 

Fakat kat'i neticeyi ne Yunan 
harbi ne de Almanların Bal • 
kan zaferi tayin edecektir. Bina· 
enaleyh Yunan destanı kapamr -
ken gözlerimizi yeni ve daha mü 
him harp sahnelerine çevirıaek 
15.zımdır. 

Darphanede Yapılan 
Tahkikat 

Darphanede yapılmakta olan 
tahkikatın mahiyeti şudur: \fat -
baa kı<mında tabı işleri ile nğra· 
şan bir memurla pul baskı ve 
zamklama atelyelerinde çalı;;an 
iki ustabaşının eski pullardan is· 
!ifade ederek 6 bin liralık kadar 
bir suiistimal yaptıkları anlaşıl · 
mıştır. Hadise, mutat kontroller 
esnasında meydana çıkmış ve talı 
kikata polisçe elkonmuştur. Bu 
arada baskı dairesinde basılan 
paralardan 250 liralık bir kese· 
nin vezneye teslim edilmediği 
görülmüş. hadisenin suçlusu ad -
!iyeye te•lim edilmiştir. 

Japon İmparatoru Sovyet 
Japon Paktını Tasdik Etti 

Tokyo, 24 CA. A.) - Sovyet -
Japon bitaraflık paktının bugün 
Japon imparatoru tarafından tas. 
dik edildiği resmen bildirilmekte 
dir. Pakt yarın mer'iyete gire-
cektir. 

,·etlerin teslim oldukları ana kadar 
İtalyan kuvvetleri Yunan toprakları
na girmiye muvaffak olamamışlar ve 
kuvvetlerimiz tara!ından Arnavut
lukta durdurulmuslarda. 

Alman resmi tebliği 
lfıli, Alman kuvvetlerinin Manastır Berlin, 24 (A.A.) - Alman ordu
v03ylasmda seri ilerleyişi, bunun ne- ları baskumandanlığının tebliği, Yu
tiC'esf olarak Yugoslav ordusu ile ir- nan Epir ordusunun teslimini bildJ
tihatnnızın kesilmesi ve Arnavutluk- ren dünkü husust tebliğini tekrar et
ta bulunan kıtalarımızm arkadan tikten ıonra, şöyle devam eylemek
tPhdit ed:lmesi. kuvvetlPrimb::in tut- tedir: 
•uiu hattı tamamiyle bozmu$ ve f?E"- Teslim, bir taraCtan müttefik baş
niş ve ~eri bir C'Pkilme yapmaklıj_?ı- kumandanlıkları ve diğer taraftan 
mızı iC'ap Pftirmlştir. Yunan ordu kumandi:lnı arasında Se-

Alman motör1ü vasrtalarmm l\fa- Hin!kte aktedilmiştir .. 
ııaı:;tırdan cpnuba doğru y:ıntıkları serJ İngiliz dümdarları ile yapılan çar
!lpri harekPti ve Arna\ı.ttluk cephe- pı~malarla. arazi vaziyeti dolayısiyle 
'11i7:in sol C'enahınm baslıca ricat yo- hU!-;U!I avantajı olan Termopil mev-
1un .. un kapatılması burada bulunan ziine girmlye muvaffak olunmuştur. 
ı,.11v\•etlerfmi7:İ dajUık mmtakaya tC':- Larlsa ile Lamla arasında 30 İngiliı 
·pecüh PtrniYP met. ... bur etmiş ve bu tankı alınmıslrr. 
..-,mtak~da cekilme hareketi ve iaı:;e-

... ı,, tPnıini mP.skiık bir hal almıştır 
Enir'de bulunan ordumuzun :son 

--ıqkikaya kad:ır iki misli İtalyan kuv
··rtine muzntrer~ne k::ırşı koyan bac:· 
lıca kuvvetleri de unlumi ı;e>kilmc 

hıtrPkPfine iştirak etmi lerdtr Bu ha· 
-ı:>k3t. ftal .. y:ın kuv\.y('tlerlnin anudanf' 
lıiicumuna r:ıimen inti~'1m icinde ta~ 
ı..akkuk f'tti .. ilmllti" nı.Kuvvetlrrfmi7 
'l•eok def~ ,ın,uJ<ı'ji!,,!Jfl!}l)'!IW; ,Y~D· 
..,l~lar \'P 1iatf..;i diismanda~-eslf hil~ 
1.,,ıc::lardır. 

* seı.;nik, 24 (A. A,) - "SteCani,, : 
Epir ve ?\Tokedanya Yunan ordusu 
ile :-niltarelı:e, Alman, İtalyan ve Yu
nan delC'gclcri ara~mda, Sel~nikte 
Tepe mahallesinde halen Maresal 
Li.;;t'in ikamrtv5.hı olan vilHlda imza
larımrştır. Daha evvel, 22 Nisanda 
Lari.sa ve Ynnyada iptidai görilşme
ler yapılmıs bulunuyordu. 

f talyan :ayiatı 
nie-Pr ~r:lftan i7'ac Pdilmek!l7i"' Roma. 24 (A. A.) - "Tebliğ. 

-;rıtt etmektP olan kıtaahmızı ve flP· Vunan arazlsind"ki ilerJ hareketi dOn 
,.lmi7i vurnn mihverin bol hava kuv· ıwat 18 e kadar durmadan devam et-
1,.·etıeri ArnRvutluk cephesindeki Yu- mh=tir. Saat 18 de 9 uncu ve 11 inci 
nan ku,·\·etl('rinin Jıtayrt müsavi Al· ordular / cephesinde muhasamat dur
nıan ,.P ftal;.·an ku\·,·ellf'rinr kan:ı muştur. Bu son günlPrdeki muhare
ıııfiradelt"yP rle\'tımını gilc·le tlrtni~ ve belrr rsnasL .... da tahminen blzden 6000 
'l0 N!san nksamı y•ı'ı:arıda zi~:::redi- kişi harp harici kalmıştır ki, bunların 
len kuv\'etler~miıin .Alman kuvvetle- ar"l!ında öhi ve yaralı 40 zabit var
rine teslimini intaç etmfştir. Bu kuv- dır 
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Berline Göre 
(Ba~ı 1 incid 

Falanjin müfrit unsurlarının 
detli bir tazyikına maruz bul 
duğudur. Maamafih İspanyol 
!etinin harbe hararetle taraf 
olmadığı da aşikardır. tspan 
nın iaşe ve sıhhi vaziyeti her 
tır. Bundan maada İngiliz d 
kudretinin kıymetini hakki 
takdir eden bazı İspanvollar 
la vardır. Bunlar, İn~iİiz • A 
rikan harp istihsalatının ııit 
ce artmakta olduğunu biliy 
!ar. 
Almanların İspanya ile be 

her Fransayı da tazyik etme 
ı:ıösteriyor ki. bunların hed 
Garbi Akdenizi kontrolleri a 
na almaktır. Diğer taraftan 
manlar Şarkj Akdenizin her 
sahilini harben ele gecirmlve 
hşmaktan da geri kalmıyorla 

* Berlin, 24 fA. A.} - Yan r 
mi J:ıir kaynaktan bildiriliy 
Bir Ispanyol devlet adamının 
niden Berlini ziyaret edeceği 
dair dolasan şayialar, buıı:ün 
riciye nezaretinde tekzip ed 
miştir. 

Arjantin Hariciye Nazı 
Madrit, 24 (A.A.) - Yl'fti 

iantin Hariciye Nazırı Rulz G 
nazu. dün hususi bir tayvare 
Madrite gelmiş ve bircok şah 
vetler tarafından karsılanmıst 
Nazır, bugün General Franko ı 
1 saat süren bir mülakat ya 
mıştır. 

Berlin'irı e11dişeat 
Zurich. 24 (A.A.) - Nüe z·· 

cher Zeitung gazetesinin Vic 
muhabirine göre. :vı:arcsal Peta 
Lavali tekrar kabineve alma 
ğı takdirde, Yugosıa,:Yanın l'ı 
beti Fransayı da tehdit etmekt 
dir. 

Ayni gazetenin Berlin muh 
birine göre de, İspanya ve Port 
kiz meselesi ani bir ehemmiye 
haiz dPiiildir. Fakat Berlin m 
hafili tngilizlerin Almanlard 
rabuk davranarak Porteklze a 
ker cıkarmaları ihtimali hakkı 
daki Amerikan habPrlerinden d 
ı"vı endise duymaktadır 

IJI ilıver ga:etelerirıin alaka 
Ankara, 24 (Rıdyo ~oıete 

sil - Mihver ve billrnssa 1spa 
ya gazeteleri PortekizlP mesg 
olmıya başlamıstır. Bu arad 
mihverciler, Portekizin yeni ni 
zam karsısında artık varlveti 
sarih ve kati olarak ta,~ın etme 
si lazım geldii!ini acıkca söyle 
mekte ve Lizbonu buna dave 
etmektedir. 

Berlinden verilen blr '1aber 
göre, Berlin siyasi mahfilleri İs 
panyanın bugünlerde ücler pak 
tına girip Portekize vürüyecefri 
ne kani bulunuyormuş. Faka 
Londra. İspanyanın vazivefinde 
endişe etmemektedir. İngilizle 
<on sözün General Frankoda ol 
duj:(unu, Generalin ise ihtiyati 
\·e uzağı iyi gören bir adam o1-
duitunu söylemektedirler. 

Birlesik ·Amerika, hem İspan 
va, hem Portekiz meselelerin· 
büyük ve mütemadi bir alaka ile 
takip etmektedir. 

!Jf are~al Petaiıı ile Amiral 
Darlatı arasırıda ihtilaf 
Londra, 24 (A. A.} - "Afi .. 

Fransadan alınan mevsuk ha· 
berlere göre, Tunus ile Trablus. 
ı:ıarp arasında muhtelif üslerd~ 
büyük benzin ihtiyatları vücude 
ı:ıetirildiği ve Alman ve ttalyan 
kara ve hava kuvvetlerinin bu 
stoklara vaziyet ettikleri şüyu 
bulur bulmaz, Mareşal Petain'le 
Amiral Darlan arasında şiddetli 
bir münakasa olmustur. l\fare • 
•al Petain benzin stoklarını!'! 
mevcudivetini ve bunların Al· 
man ve İtalyanlara teslimini ken 
disinden gizledii!i kin Amiral 
Darlan'ı siddetle tenkit etmistir 
Vichy'den alınan haberlere göre. 
her ne kadar Almanya ile işbir. 
'iiii vanmıya taraftar olanlar bu 
hareketi müttefiklerin Akdeniz· 
-le uğradıkları bir muvaffakıvet. 
sizlik telakki ediyorlarsa da Dar. 
l•n'ın vaziyeti zavıflamaktadır. 

Amerikanın Amiral Darlan'ın 
•ldıliı vaziyete havret ettijii hu· 
<usunda şüphe edilmemektedir 
Fransanın bilhassa Simall Afri
kada takip ettiği hattı hareket 
hakkında Amerikanın izahat is . 
!.emesi beklenmektedir HaHa 
Vichv ile arasında ciddi ihtilaf 
eıksa· dahi Vaşington 'un bu iza· 
hatı istemiye azmetti.iti anlaşıl· 
.,,, ktadır. 
Diğer taraftan Genera1 Wev. 

qand ile Amiral Darlan arasında 
da noktai nazar ihtilafı olduğl' 
nnlasılmaktadır. Biitün resmı 
tçıkzinlereı r~O-men (;.pnpr:ıl Wev 
'"'and'1n dpdicti,.flrnıı:ııc:i knv·,pptı 

-tiisüniilmPkt,,rtir V;:ıln17 hili .... 
oııf"si 1a,.,m nlPT\ «;ftoV hu rlııı<1iı:oil 
1 iğ"i Wevszand'ın cok milı::tQtr-• 

hareket etmesi dolavısivle Ma 
reşal Petain'in mi istedilti vok-. 
Alman ve İtalyan ]arla i<hirlil! 
vapılmasına muhalefet ~ttiili i
cin bu isbirlil!i emelini btsliven 
Darlan tarafından mı ilrri sii. 
rüldültiidür 



"------------------, 
SAYIN BAYLAR ve BAYANLAR 

l\Tüessesemh:de daima zarif ve gayet zen::in yeni 
çeşitlerimizi görebilirsiniz. 

Kol, Cep, Masa ve duvar saatleri ; 
Kadın ve erkeklere mahsus kıymetli 
,taşlarla müzeyyen za ~if yüzükler ; 
Altın \•eya platindt!n mam ul taşlı 
' ·eya taşsız ni~an ~·üzükleri; 
kıymetli taşlarla iş!enmi!? yeni moda 
çiçekler ve plaklarım ız gelmiştir. 

~ediyelcrinizi seçmek i.: in istical buyurunuz. 

SİNGER 

• 

Saatlan müessesesi 
İo:t,.nhıal l<'nu n hr.ii Q 

Nafia Vekciletinden: 
'EIAzı~ ~ Van - İran hududu hattmm "İskele köy,, Van iskelesi -

Van hudıit kısmının demiryol etüt işi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

1 - Münakasa 3.5.941 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
on .ikide Vekftletimiz demiryollar inşaat dairesindeki komisyon odasın
da, ,yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli otuz dört bin liradu 
3 - Muvakkat teminatı iki bin 

1

beş yüz elli liradır. 
4 - Bu münaka~aya girmek istiyenler referans ve diğer vesikala

:nru bir fstldaya bağhyarak münakasanuı yapılacağı tarihten en az üç 
gün evvel Vekllete vermek suretiyle bu iı:ı için ehliyet vesikası istiyecek
ler ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. Münakasa tarihinden 
en az üç gün evvel yapılmam~ olan müracaatı.ar nazarı dikkate almmı
ya.caktlt'. 

5 - Mukavele projesi. bayındırlık işleri genel şartnamesi, eksilt
me şartnamesi, etüt umumi fenni şartnamesi., kati mukfıfüerin hesapla
:nna ait tip, katar süraUerini ve fren mesalelerini gö terir Diyağram, ist.i 
kşa! haritasından ibaret bir taktın münakasa evrakı yi.ız yetmiş kuruş 
mukabillnde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

6 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört yüz doksan 
numaralı konunun ve eksiltme şartnamesinin tarila tı dairesinde hazır
lryarak münakasanın yapılacağı saat ten bir saat evv~line kadar numa
ralı makbuz mukabilinde demiryollar i~aat dairesi arttırma, eksiltme ve 
ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. (2ll3) (2994) 

-saıfıca 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 

1 - İdare ihtiyacı için 100 ton Gazovil kapalı zar!la eksiltmeye çı
karılmıştır. 

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

3 - İsteklfler muvakkat teminat mnkbuz veya banka teminat mek
tubiyle kanuni vesaiki ve teklili muhtevi kapalı zar!larını o gün saat 
(15) e kadar rnezkO.r komisyona verecekleroir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T . T. Levazım, fstanbulda P. T, T, 
Levaz.un Ayniyat jjUbesi müdürlüklerinden bedeIBiz olarak ve rilecektir. 

~ (2918) 1 ıı (2082) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

1 

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

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocuhtnuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiyt" ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk A.r.siklopedisı .t. Çünkü: 
çocuğun mektepte 

1 

mektep dıjında, hatta ı 
mektepten sonra muh· 
t aç ol.iuğu en kıy
metli escrd ir 

Cünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabili t veyahut u. 
nutu labilir. Fakat Ço-
cuk Ansikloped isi, ço-
euğun hayatı üzer inde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserd ir. y 

Çocuk Anı:ıiklot:-E">disi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Ç'oc11k A.1s;klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesin i görür.O n a hoş 

saatlerinde hocalık VE 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriy~t Evi ' 
. lstanbiıl · 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
'.'Uttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cü
di birden (7) liradır • 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı ( 6) üraya verilir. 

--------------------------------------------------------------------------------

l ,.... , ... ~,,._._.. . -- -
iDARESiNi sımı ıs BANKAS1NDA 
\KRAMiYEL(. tiESAe. ~ AÇ~. 

( T. iş Bankası "'~----------.....___-.1 
İ l<üçüli Tasarruf 1 

1 
1 Hesapları 1941 

1 ıKRAMIYE PLANI 
1 Keoideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atas
ı tos, 3 İkincitqriıı tarihlerinde ya

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜR0° yu okuyunuz.,. 

Satış yeri: TAN • /stanbul 
ZİRAA'l' BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 --- -

l prlır. 

t lı 1941 lr - . r • 11eramıye erı 

Fiatı 50 Kuruş. 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PGra Birilıtiren!ere 

iKRAMiYE 
Zl•aat Bafı kuında kUIT'ba ra lı ve ihbarsız tasarruf hesapla rında en az 50 
tı ruı h u lu n a nlara se nede 4 defa çekllecek ku r'a ile aşa ılrdakl pllna g ö• 

r_ş ik ram iye daij ı tıl acaktı r. • • 

4 Adet 1.000 T .iralık 4.000 '~ira 

4 500 2.00'1 .. 
4 • 250 .. 1.000 .. 

I ') • 100 .. 4.000 • 
l 'lO .. so • 5.000 • 
120 40 • 4 .800 • 
160 .. 20 .. S.200 • 

~ 

o '<KAT Resaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşa#l düşml
' enlere ıkr rnıye çıi<tığı ta kd rde 3 20 fazlasiyle verılecektir. Kur'alar 
~enede 4 defa, 11 Eylül, 11 Birincıklınun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çckllecektir. 

ı :tanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
~ No. lıı !l:ın - 24.4,1141 tarihinden itibaren kıı ~aplarda karaman 65, 

d ~ lıç 70 ve kıvıı·clK 70 kuru~t~ n ctıkellı olarak satılacaktır. (3243) 

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

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

300 • 20 • = 6000.- .. : .............. ·--···-··············--··-····· 
Askerlik işleri f 

Kısa Hizmetlileri Davet 

Kadıköy Yerli Askerlik Şubeııln· 
den: Şubemize mensup 336 ve bu do· 
ğumlularla muamele gören yüksek 
ehliyetnamelilerle ehllyetnamesizler 
Y"edek subay okuluna sevkedilecek
lerinden en geç 28 Nisan 941 günü
ne kadar şubeye müracaatları, bu i
Hınm davetiye yerine kaim olduğu, 
icabet etmiyenler hakkın-da kanun! 
muamele yapılacağı ilfın olunur. 

Sanyer Aııkerllk Şubesi nden : Lise 
ve daha yüksek okul muamelesi te
kemmül etmiş olup, askeri ehliyet -
namesi olmıyanlarla yüksek askert 
ehliyetnamesi olan kL~a hizmetliler 
28 Nisan 941 tarihinde yedek subay 
okuluna sek\·edileceklerinden şimdi
den subeye gelerek kayıtlarını yap
tırmalıdırlar. 

KAYIP: Şişli nüfus memur. 
lu~undan aldığım nüfus cüzdanı 
ile Beyoğlu askerlik şubesinden 
aldığım asker lik terhis kağıdı ve 
biraz para ile bazı husus! evra
kınn kaybettim. Yenilerini ala. 
cağımdan hükümleri kalmamış
tır. Şişli Pan~altı İcad iye 38 nu
marada K ar abet oğlu Agop AL 
muh a n yan . 1314 doğumlu. 

KAYIP: İstanbul seyrüsefer 
idaresinden aldığım 5427 numa
ralı bisiklet ehliyetimi kaybet -
tim. Yenisini alacağımdan hük. 
mü kalmamıştır. l\Iccit Gcnı:o~
lu Ali Gene. 

Sümer Bank Sellüloz Sanayü 

Müessesesi Müdürlüğünden 
Milessesemizin muhtelif Servlslecinde istihdam edilmek üzere, as

kerlik hizmetlerini yapmış ve memurin kanununun tarif ettiği evsa!ı 
haiz bulunanlardan müsabaka imtihanı ile 8 memur alınacaktır. 

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

Müsabaka imtihanı 5 Mayıs 1941 Pazartesi günü saat 14 de Sümer 
Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihan mevzuları : 
1) Ticari hesap, 
2) Umumi ve smal Muhasebe. 
3) Umumi İktısat, 
4)Ticari Hukuk. 
İmtihanlarda kazanacaklara 3659 sayılı kanun hük{Jmlerf dair~lnde 

intibak .!decekleri derecelere göre ayrıca 4 letme zammı ile 80 - 120 -
lira ücret verilecektir. 

Taliplerin imtihana girmek l1tere aşağıda yazılı vesikalarmın asılları 

veya musaddak suretleriyle Sümer Bank İstanbul Şubesine mliraca11Hft _ 
rı ilan olunur. M Ü o Ü R i Y E T 

1) J. skerlik vesikalan 
2) Tahsil " 
3) Hüviyet cüzdanı, 
4) HüsnühAl vesikası, 
5) Hüsnü hizmet vesikası. 
Sıhhat muayeneleri Banka doktoru tarafmdan yapılacaktrr. 

BÜYÜK BİR FIRSAT 

RIZAYİ TARAFEYN İLE SATIŞ 
Meşhur bir dekoratörün resimlerine göre, Avrupa malzemesiyle 

imal edilen gayet modern zengin mobilyalar: Yemek ,.e yatak oda
ları ile Salon talrnnları, Kütüphane, Bar Ameriken, Kristal ve Gü
müş Uıkunlnn, :\-fuhtelif biblolar, Yünkers Gnz ocağı, 12 LAMBALI 
R. C. A. LÜKS RADYO \'E' saiı· eşya. Maçkada Ralli hanının 7 nu
maralı Apartmanına her gün saat 10 dan 12 ye ve 3 den 5 ~e kadar 
,.e Pa zar günleri yalnız saat 10 dan 12 ye lrndar mUracaat olunması. ... - ,, 

Müflis Mehmet Sabit ve Kar
daşlan Şirketi alacaklılarına: 

İst. İkinci İflas Memurluğun_ 
1 SATILIK 

dan : Müflis şirket iflas idaresine İstanbul Sultanahmet Binbirdi-
bir azanın ilavesi alacaklıların rek mahallesinin Çeşme ve Su-
bir kısmı tarafından talep ve if- terazisi sokağındaki mahal!en 
las idare memurluğunda bu hu- 19, 21, 23 kapı numaralı 960 
susta bir karar veri1mek üzere metre murabbamda bahçeli 
alacaklıların 30.4-941 Çarşamba 1 muhteşem konak, Sultanahmet 

Bırınci Sulh Hukuk mahkemesi 
günü saat on icin da\·ctini karar marifetiyle 25; 4;941 Cuma günü 
verilmiş olduğundan o gün ala- ı saat 14 de müzayede ile satua
caklılann dairede hazır bulun -1 c:Jk:tır. 
m::ıları ilan olunur. hlllllliıılıiıllilm•••••••••• 

25. 4 - 1941 

Baş, Di9, Kezle, Grip, B.omatiwma 
\ ~ Kırıklık "' Bfitiın Ağnlarmm Derhal Keeer. 
~ rtlMI• S a,.. alıoablllr. TA._Lm.!RINOltH SAEININIZ. 

HEI V t:ROt PULLU ICUTIJl.ARI '5RARl.A ISTEYlt"IZ • 

'' ' •' • ' "• ' '._.,. ~ ':' .•,. ~i"' 'f.,. ' ' • •, ' I • • ' ~. 

Tah. Bed. ilk teminatı 

1050,00 78,75 Darülaceze müessesesi için alınacak 3,000 kilo 
Zeytin tanesi 

137,48 10,31 Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoğlu hastaneleriyle 
Zeynepkfı.mil Doğumevinin yıllık ihtiyacı alınacak 
491 kilo Nişasta, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevadı 
gıdaiye satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu;-itur. Şart
,.ameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2/ 
5/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılma ait Ticaret Odası ve
sikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(2986) 

* Tahmin flk 
bede li teminat 

1190,00 89,25 Motörlü vesait akümülatörlerinin tamiri için alına
cak 7000 adet tahta seperatör 

486,00 36,45 Hastahanelerin 940 mali yılı ihtiyacı için alınacal\: 
270 kilo tereyağı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 1'1er ay
rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur, Şartnameleri Zabıt ve MuameUıt 
Mildürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 12/ 5/941 Pazartesi günQ saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü 
muayyen saatte Daim! Encümende bulunmaları. (3240) 

t Yeni Müşteri Bulmak Sanah 3 
Dr. Gasson diyor ki: 

1'Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum .• 

Fiatı 50 Kuruş. 

Devlet pemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (2700) lira olan 1500 Kg. Flating vernik (5.5. 

1941) pazartesi günü saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar bi
nası dahilindeki kom..isyon taralından açık eksiltme usuliyle satm al.ma
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (202) lira (50) kuruşluk muvakkat temi· 
natı ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka~ 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i§e ait §artnameler k omisyondan parasız olarak dağrlılmaktadrr. 
r {3045) 

* Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat miktarı ile istihsa.1 ma ... 
halli gösterilmiş olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın alınacak .... 
tır. Münakasa 10 Mayıs 941 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 islet .. 
me binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktrr. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 na kadar komisyona vermeleri ldzımdrr. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (3121)' 

Ocak Kim. al M lkta rı Muha mm en bed eli T em inat 

168 - 180 10.000 M3 21.000 lira 1575 lira 

BANKASI 
TURK ANONiM ŞffiKETl 

TESİS TARİHİ 1863 
StaUUerf "Ve Türkiye Cünlhanyeti Ue milnakit makuelenameat 2292 

t..umarah 10/ 6/ 1933 tanhli kanonla taııdüı: edilmııttr. 
(24/ 6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Guetc) 

Sermayesi: 
llıityat akçem : 

' 10.000.000 lngiliz LirasJ 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başhca şehirlerinde 
uA.RlS, MA.H.SlLYA ve .Nlli'd& 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

.ınsm, KIBRIS, YUNA.NISTAN, ffiAN, IRAK. Fn.ISTIN 

ve MAVERA Yl ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, VUNANISTAN, ~URIYE, LUBNAf\ 

Filyallcıi we bütün Dünyada A.centa •e Mııbabırlcri vardır 

- Her oevı lianka MuameJelert yapa,. 
Besabı earı ve mevdunt hesaplan küşadı. 
Ticat>i krediler ve vesaikU krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecoebi memleketler tizenne keşide senP..t .. t la. 

kon tosu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve labvilit. alhn ve emtaa Ozerine avans. 

Senedat tahsillU1 VP <ııAirf" 

En yüksek emnıyet şartlarım nalı ltlrahk 
Kasalar Servısi vardır. 

Piyasanın en müsait şart1arile (kumbaralı veya 
kumharasız) tasarruf hesaplan eçıhr. 

~ahıp ve Neşrıyat müdürü: Enıin Uzman. Gazetecilik ve .N e~rtyat 
T. L. S. fA.N Matbaas1 


