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All~nanlar 
Atina'ya 
Dür1 Girdi 

Korent Şehri ile· 
Patras Limanının 

Almdığı Bildiriliyor 

Almanlar Şiddetli Bir 

Mukavemete Maruz 

G. Papagos Kendi 

Arzusu Üzerine 

• 

GAZETESi 

, ,-------------------------, 
Çocuiunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 

Y ALN IZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hE-diyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDi~t Cocllğt.tn bütün hayatın· 

da izini bırakır. 
FTV ATI (f}) .... rn. \ l'lfR. -----------

Churchill'in 
Dün Gece 

Nutku 
--o-

Almanya, Ne Şarkta 

Ne de Orta Şarkta 

Kat'i Netice J,labilir 
r ···············•••••r••··············-···" 
: Ilitler'in Harbi Ka'l.anması 

f İçin İngiltere)·İ İstila Et- . 
! mesi, Yahut Atlantik Yol- . 
: f lannı Kesmesi Lazımdır '. 

\.. ...................... -......... ..._.,. .. J 
Denizlerde de Harbi 

Kazanacağız 

Churchill, Nutkunda 

Cenubi Yunanistanı ve Ee edc iş i:al ed ilen Yunan adalannı ı;:'Ös te rir h arita Tekaiide Sevk edildi Balkan ve Afrika 

Anlattı 

120 Gönüllü 
. Haslabakrcı . 
Dioloma · Aldı 

Merasimde B e·yoğlu Halkevinde· Yapılan 

Diplomalar, lstanbul Komutam 

T arafrndan Tevzi Edildi 

AFRiKA CEPHESİ 

1 Be:rlm, 27 (A. A.) - "Tebliğ": 
!I 1 Yummistanda çarpışan Alman kı. 

taları, düşmanı takip esnasında 
Teb - Halkis hattını aşarak bu 
sabah saat 9.25 te Atinaya var
mışlartlır. Cüretkar bir hÜcumla, 
paraşütcüler, 26 Nisan sabahı Ko. 
rent kanalını ve bizzat Korent 
sehrini almışlardır. Bir çok İngi
liz esir alınmıs, geri kalan İn{!iliz 
kıtaları, cenuba doğru karısık bir 

Sollum'da 
Harekata 
Başlandı 

-o-

halde ricat etmiştir. Korent kör
Iezinin methalinde Adolf Hitler 
muhafız afayı, siddetli bir ileri 
hareketi neticesinde Palras kör-

Afman ve İtalyan fezini geçmiş, Moraya ayak bas. 
mış ve burada düşmanın muka
vemetini kırdıktan sonra Patras 

Sahada limanım almıştır. Kıtaatı Bu 

llerlemiye Uğraşıyor 

lngilizler, Sıkı Bir 

Temas Halindedir 

Yunan sularında 25 Nisanda 
hava kuvvetleri düsmana yeni 
ciddi vapur kayıpları kaydeltir
miştir. II.n>a 'km. .. etleri. iitbi bü
yük nakliye vapuru olmak üzere 
ceman 27 bin tonilato hacminde 
üç ticaret vapuru tahrip etmiş 
ve başka ticaret gemilerini bom
balarla hasara uğratmıstır. 

İngiliz resmi tebliği 
Kahire, 27 (A. A.) - "Tebliğ": 

Vaziyetini 
Londra. 27 ffiad,·o ) - tn~iliz 

Basvekili Churehill. bu aksam 

t 
. . . . radyoda merakla beklenen nut-

V NSTON CHURCHİLL INGILTER E BAŞVEKiLi kunu iradetmis ve harbin, ne 
::-1 Balkanlarda, ne Akdeniz veva 

Cebe 1 •• ta r 1 k ( .......................................... , 1 ~~~a~~ f ~~1N~:e~~=:~:~n~l~~~i 
: Ham bu rga etmesi veva Atlantik harbini ka-

M U 
•• d af a as 1 . ~~~:.sı lazım geldiğini söyle . 

B •• .. Ha va İngiliz Bıısvekilinin bu nutku 

K 1 d 
• şöyle hiilasa edilebilir: 

Uvvet en f - . "-Gecen hafta hüküm siir n . Ak D h : huzursuzlui?u ve harp vaziveti • 1n1 a a ! nin vahametini nazart dikkaf 

H b
. E alarak bu huzursuzluğun ~i.imu 

ar ın Bu Mıntakaya : ve mahivetini anlamak üzere 
~ S · M t k d i bombardımandan en cok muzta 

Sirayeti İhtimaline anayı m a asın aı rip ~~an İngiliz sehirlerinf gidı 
! E?ordum. Ve bu dolasmadan c 

yangınlar Çıkarıldı ! rahat ve rnusterıh oöndi1 n. c 
Karşı Tedbir Alınıyor 

General Gort Yeni 

Vazifesine Başladı 

i heye t?itmt>k. vıınl Londra Man

Kahire, 27 (A.A.) - 'Tebliğ',, 
Libyada Tobruk mınta•kasında 
vaziyette hiç bir değişiklik yok
tur. Sollum'da düşman müire 
zeleri, dün akşam bir çok nok
tadan hududu geçmişlerdir. Sey
yar hafif kuvvetlerimiz düşman 
müfrezelerinin ileri hareketini 
hırpalıyarak düsmanla tem:ıs ha
lınde kalmışlardır. 

La Linea 27 (A.A.) - Perşem
be günü, Cebelitarık müdafa

;Devamı Sa . 5 Sü. 7) ası manevraları yapılacak ve bu 
çok mühim manevralara, pıya
de. topçu ve hava kuvvetleri iş-

Yunanistanda kıtalarımı7.ın geri 
çekilişi devam etmektedir. 

Manchesther, 27 <A.A.) - tn. 
giltere Başvekili ile Bayan Chur
chill Manchesther'e yapılan ha
va akın lanndaki tahribatı tetkik 
etmislerdir. Churchill bilhassa 
meshur Serbest Mübadele Ha
linin enkazını ve bombar • 
dıman edilen kiliseyi ,ı?ezmistir. 
Enkazı temizliven ve kendisini 
alkıslıvan işçilere Churchill de
mistir ki: 

chesther, Kardif. Birmin"ham 
LiVf~rpooJ sokaklarım ı;ez:mek, 
bedbin olanlara kalb ve vicdan 
huzur ve rahı:ı.tı verP"'l bir to~ik 
vazifesini P.orıır. Her tnnıft 
halkta J?ördüeüm manrıvivat kıtv 
''eti insana sevk ve daha ivi hır 
dünya yaratmak için mücadrle 
azim ve hevecanı verivor. Bu 
mukaddes hevecan kaT'Slsında 
ben ve arkada~l::ınm biitün "av. 
retimi71" bu h::\lka Iavık olmıva 
r::ı.lı~::ı<"::ı!!ız. Ate5 ve homha ne 
vapabilir, onlar onu görmüsler • 

Habeşistanda bütün mın1aka
larda harekat şayanı memnu 

18 Ayda 6 687 OOO tirak edecektir. General Gort, 
ı ı bugün tayyare ile Cebelihrık'a 

gelmiştir. Sabık umumi vali, ay
ni tayyare ile pazartesi günü L..m Tonilatoluk Ticaret 

"Evet, bu bir hailedir. Fakat 
üç. misli ödiyecekler.,, 

....... 5 ":ii.4• (De\·aııu Sa. 5 Sii 3) 

Askeri hastahanelerde kursla
nnı ikmal eden kadınlarımıza, 
diin Beyoğlu Halkevinde m era· 
simle diplom a tevzi edilmiştir. 
Yukankı r esimde, lstanbul komu-

l 
niyet bir tarzda devam etmekte-

t G 
. dir. 

anı eneral i shak Avni tarafın -

dan bir göniillü hastabakıcıya * 
draya gidecektir. ====::,:=::;::~~~~~~~~===~==~=:::===:::=== 

Cebel:!'::ı:i":::ı yeni (_ G q}il ~~-G E C E R K EN -) 
.. 

Gemisi Battı 

diploması verilirken ıöri.iyor~z. Kah_ir~. 27 (A.A.) - U~umi-
Merasime ait tafsilatı ikinci say- yetle ıyı habet- alan mahfıllere 
famızda bulacaksınız. ı!Öre, Sollum'da denize doğru i-

Nevyork, 27 (A. A.) - "Tass": Londra 27 (A.A.) - Lort Gort- T •h S f 1 
United Press'in bildirdiğine gö- un Cebelitarık müstahkem mcv- Gri ay Q arımn 
re, harbin ilk 18 ayındaki tica
ret gemisi zayiatı ceman6.687.000 ki umumi valiliğine tayin edil • 

Yazan: Refik 

Şahadeti 

Amerika 
nen yamacın cenubunda şarka 
doğru ilerliyen iki motörlü düş. 

Kltasl 1 Cenub"I Af •k man kolu, birçok noktada Mısır rl a arazisine l'(irmistir. Seyyar İngi
liz kıtaları tarafından adım adım 
peşleri bırakılmamaktadır. İleri 

(Devamı Sa. 5 Sü. 6) 

tonilatoya baliğ olmaktadır. Bu- mesi Ingilterenin harbin bu nıın 
nun 5.400.000 tonilatosu İn1?İlte- takaya sirayet etmesi imkanını 
re ile müttefiklerine ve bitaraf Fhesabad k~tt1ığıı:ı . gösterme1k~~dİ!. 

1 k tl 
"tt' 

802 000 
t . ransa akı ngılız kuvvet ermın Tarihe im'an ile bakınca görülür ki, en haşmetli , ,e hasin 

istilalar nihayet avdet ihtimali muhakkak olan za h
metli, gürült ülü ve kanlı bir seyah atten başka bir şey değildir. 
Gidişle dönüş arasındaki devre, zama n itibariyle uzun veya kısa 
sürebilir; fakat ne kadar devam etse t arih denilen hesapsız m
~ü mikyasına nazaran bu müddet in kıymeti hiçtir, bir lahzadan 
ibarettir. 

Limanlarında · 

Duran Gemiler 

160 Kadar Olan Bu 
Ecnebi Vapurlarm da 

Müsaderesi isteniyor 
Zürih 27 (A.A.) - Roosevelt'-

1n Atlantikte karakol faaliyeti 
hakkındaki beyanatı ve Knox ve 
ve Hull'ün nutukları , Alman mat 
buatının hiddetini mucip olmak
tadır. Nazi propagandacıları , bir 
taraftan Almanyanın Amerika 
Birleşik Devletlerine karşı hiç 
bir tecavüz niyeti gütmediklerini 
iddia etmekte. diğer taraftan da 
Ingiletereye yardımın faLlalaş -
masının Amerika Birleşik Devlet
lerine büyük riskler getirecP.ğini 
söylemPktedir. 

160 gemi müsadere 
ediliyor 

Vaşington 27 (A.A.) - Vaşing
tonda toplanmış olan mali ve ik
tisadi Amerikalılar istişare ko
mitesi. Amerika kıtası limanların 
da bulunan ve kullanılmıyan 160 
ecnebi ~emırıin müsaderesini tav-
sıye etmiştir. / 

Bu 160 geminin sulh ve Ame
rika kıtasınrn emniyeti "lehinde 

(Devamı Sa. 5 S ii. 5) 

' 

Başvekili de 
Diyor ki: 

:·Amerika Almanyanın 

Hedefini Anlamıştır, 

Harbe Haz1rlamyor11 

Kap, 27 (A.A.) - Cenubi Af
rika Birliği Başvekili Smuts, dün 
aıkşam r adyoda bir nutuk söyli
yerek demiştir ki: 

"Bazı kimseler Balkanlardaki 
hadiselerin aldığı şekilden me
y u s gibi gözüküyorlar . Kısa hır 
mukavemetten sonra Yugoslav
yanın beklenmedik bir tarzda 
birdenbire hezimeti ve müthiş su 
rette gayri müsavi şartlar da
hilinde kahramanca müdaf:ıa -
dan sonra Yunanistanın istilası 
bu kimselere müttefikler dava
sının istikbetli hakkında endi~e
ler vermektedir. Bu kimseler, 
Ingiliz kuvvetlerinin faik di.ış -
man ku vvetleri karsısında b ir ke
re daha geri çekildiklerini de 
kaydetmektedir. Fakat unutu -
yorlar ki, geçen harpte. Avru
pa~.lll bu kısmında müttefiklPrin 
vazi~ti bugünkünden çok daha 
fena idi. Bu serı:ıit dahilinde dahi 
müttefiklerin davası nihayet ga-

(Dcva-· · ~:ı. 5 ~ü. 4) 

mem e e ere aı ır. . onı- b k d 1 ~ l·· 
l
At Al 

485 
OOO t aş uman an ıgını yapmış o ... n 

a osu manyanın ve . o-
nilatosu da tialvanındır. ' (De'\iamı Sa. 5 Sü. 6) 

:--- ... .. - ............................... ~ .................. _ ................... ~ 

!Dünkü Spor Hareketleri ı 
' 

. 
Milli küme m açlanna diin de İstanhulda ve An-ıAnkarada Demirsp or Altayı 7 - 1 ve Gençler Bir 

k arada de,·am edilmiştir. Istanbulda yapılan liği Altınorduyu 2 - 1 mağlup etmişlerdir. l\.Jaç
m iisabakalarda Harbi)·c İstanbulsporu 3 - 1. ların tafsilata ve gün ün diğer spor haherleıi, dör· 
Beşiktaş ta l\laskcsporu 6 - O ~·enmişlcrdir. d üncü sayfamızdadır. 

Benim yakın maziden öftrendiğime göre, galebe ve fetih 
zevkinden ancak, o dahi güçbcla, bir ne!'il istifade edebiliyor. 
Mesela 1870 zaferi yalnız 1918 e kadar yürü;\·ebildi ; sonra ~alip 
yenild i. ma~lup ise 1940 ta tekrar zafer keyfine kavuştu. istila 
ve zafer vetmis senede lüzumsuz bir met ve cezire benzemiş oldu. 
Demek ki, ne ·zafer uzun ömürlüdür, ne mağlfıbiyet! Bir gale. 
heyi diinya yasadıkça tesbit imkanı bulunamıyacağt gibi mağ· 
IUbiyeti ebedileştinuek kudreti de hiç bir cihangire henUz na· 
sip olmamıştır. 

Her ş~yin çürük ve temelsiz olduğu değişikli dünyada isti· 
lalar da, hu sebeplerden dolayı bence boş ' 'e kof birer külfettir. 
İskenderin fethettiği iilkelerde l\lakedonyalı mı yerleşip kal 
mı-,tı r; şimdi torunları mı saltanat sürüyor? Helaıt\t'nun Bağda. 
dında Moı?Ollar mı oturuyor? Timurlenk'in Ankarası galibin 
elinde mi kaldı. ;roksa maii-hihun hiikmüne mi srecti? 

Hani~·a Cenubi Amerikada, bir z.amanlar tek bir hayrak 
sallanır ve tek bir Kralın emri Yürürdü! Simali Amerika hir 
nizama ve bir hükümdara bağlı değil mi~·di? Bir zamftnlar 
A nupayı yalnız iki imparator -Süleyman ve Şarlken- taksim 
etınemi~ler 1•1iydi , .e o koca kıtada yalnız bunların borusu öt· 
nıez, fel'manı yiiriimez mi)·di? Rusyada asırlarca Altmordunun 
atları kisnedi: Cinde vüzlerce sene Cen~İ7 torunlarmın yasası 
gecti· Hintte vıllarca ~vabancı }Takanların filleri gf"zindi! 

ffayJT! Dünvava. ne derece marifetli olursa olsun tek ka
nun sı~aınaz; ciha~. nasıl bir kuvvete dayanırsa dayansın tek 
nizamla idare edilemez; ar z, tapusu babadan oğula intikal eden 
bir çiftlik gibi tek bir ailenin ilelebet malikan esi k alamaz. H iç de 
yeni olmıyan, b ilôkis eskiliği mazin in en karanlık devirterine 
kadar giden bu h ayal peşinde kosmuş y1izlerce cih angirden ço
ğunun mezarlan ü<:tünde şimdi yabancı ayaklar tepiniyor! 

Tarih sayfalan karşımda b öyle sahadet etmektedir. Yan n 
için de vereceği hiikmün ondan başka bir şey olabilece!fni n e 
akıl, ne gönül kabul edebilir. Cihangirlik herkes için tehlikeli 
ve cihangirin kendi~i için olmasa bile milleti i çin muhakkak 
surette hi.isranlı . kaba sığmaz bir büyiiklük ihtirasından ibarettir. 
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Dio,oma A'd; 
hmet ağanın felaketine se
bep yine bu antika mera

oldu. Baskolarında olmıyan 
re malik olmak ve bunlarla 
r etmek zevki ile bir,ııün va

ve milletini çok seven bır 
beye nadide e5yasını göste

rordu; bu meyanda gencin iki 
pıo dikkatini celbetti.:. vazoları 
amakıllı tetkik et!.i. Uzerlerin-

krransızlann kralı birinci 

r:suvadan Tiirklerin impara ... 
ikinci Süleymana'' 

~ümlesinin yazılı olduğunu gö
~e sordu: 

~ 
Ahmet ağa bu vazolar se

eline nereden geçti? 
met ağa bozuldu; evvelden 

!llrlanmadığı icin birbirini tut
IJan cevaplarla kem, küm eı-

Ne bileyim ben? ... Coktan
ı bendedir... Annemden mi? 
anıdan mı kalmış? 
~ Öyle değil. Bu vazolar şah

alı olamaz. Olsa olsa bir 
eketin, milJetin malı olur. 

ediyorum: Nasıl oluyor da 
pin ellne geçiyor? 
-Canım bunun için o kadar 

Us~decek bir şey yok. Zaten 
jııı&r halis değil taklittir. 

No: 56 

da hangi Türk göğsünü gere gere: 
"Ben Türküm!" diyebiliyordu? 
Avrupa hükümdarlarından biri 
fesi sevmediği için resmi günler
de saraya giden aefir. sefaretten 
kralın sarayının kapısına kadar 
fesle ııidiyor, orada başından fe
si çıkartıp arabada bırakıyor ve 
saraydan içeriye sanka ile giri. 
yordu ve bıma da bir "zillet" de
miyor "idarei maslahat" denili· 
yordu. Bugün memleketime böy
le muamele etmek kimin haddine 
düsmüs? Simdi Türkiyenln başın
da millet oturuyor. 

Bak. Koskoca Pariste her cad
deye bir isim vcrilmis. Bir tane 
!Türkiye bulvarı) gördün mü? 
Sokaklarda bütün dünyadaki hü. 
kümdarlann isimleri verildiği 
halde, bir cıkmaz sokakta, onları 
bir mektupla esaretten kurtaran 
bir buyük Türkün ismini okudun 
mu? 

Sen biriktirdiğin bu nadide eş
ya ile memleketinin müzelerini 
zenginleştireceğine yahudi anti
kacılara sermaye hazırlıyorsun. 
Hem de ne ile ,biliyor musun? 
Milletin, yani benim malımla! .. 

Ahmet alta bu haklı muhake
meyi uzun uzadıya dinledi: 
- ... Hadi farzedelim öyle ol. 
sun ... Dedi. Fakat şimdi ne ola. 

Yeni Bir Plan 
Hazırladı 

Piyango 

Yılda 5 

Kuruma 

Milyon 

Lira Kazandırıyor 
Beyoğlu Halkevinde Yapılan ~~erasimde 

Milli piyango idaresi üç keşide 
üzerine tertip edilen yeni ve 
zengin bir plan hazırlamıştı~. 
Bunlardan birincisi 7 Mayısta, ı
kincisi 7 Haziranda, üçüncüsü 7 
Temmuzda çekilecektir. Her ke
şide 300 bin tam bilet üzerine 
tertip edilmiştir. Birinci ke~i
denin tam biletleri iki, yarım bı

Oiplomatar1 lstanbul Komutanı 

Tarafından 
Dün öğleden sonra Beyoğlu 

Halkevinde yüksek davetliler lıu
zurunda askeri hastahanelerde 
kurslarını ikmal eden kadınları-

letleri bir ikinci keşidenin t~m mıza diplomaları tevzi edilmiş -
biletleri uÇ, yarım biletleri bir tir. 
buçuk üçüncü keşidenin tam Merasime saat 15 te istikltıl 
biletle~i dört, yarım biletleri i~i marşı ile başlanmıştır. 
liraya satılacaktır. Uç keşıdenın Davetliler arasında vali Dr. 
umumi hasılatı 2,700.000 lh'dya 
b alig' olacaktır. Bu yekunun yuz- Lı1tfi Kırdar, örfi idare komuta-

!. nı Ali Rıza Artnnkal, Halk ı.>arde altmışı olan 1,620.000 . ınsı 
ikramiye olarak tevzı edılecek, tisi idare heyeti reisi Reşat l\Ii-
229.500 lirası komisyon olarak maroğlu, Istanbul komutanı Gr. 

k ishak Avni, mebuslarımız ve di-bayilere ve Ziraat Ban asına ~e- 1 . . h 
rilecektir. Ayrıca bılet, ikramıyc ğer yüksek idare amir erımız a
kazanan numaraların listeleri ve zır bulunmakta idiler. 

Tevzi Edildi 
tuk irat edilmiş ve bu nutukta 
bilhassa ilk hasta bakıcı mekte
binin sayın Başvekilimiz Dr. Re
fik Saydam tarafından tesis edil
diği şükranla hatırlatılmıştır. 

Bu nutuktan sonra Gülhane, 
Haydarpaşa ve Gümüşsuyu l.ııs
tahanelerinde kurslarını ikmal e
den 100 den fazla hemşireye, Is
tanbul komutanı Gr. Ishak Av
ni tarafından diplomaları tevdi 
edilmiştir. 

·Tevzi merasiminden sonra Hal 
kevi reisi Ekrem Tur tarafından 
hemşirelerimizin ifa edecekıeri 
vazifenin kudsiyeti hakkında can 
lı bir ifade ile değerli sözler söy
lemiş ve hatip hararetle alkışlan
mıştır. Müteakiben davetliler 
Halkevi konferans salonunda ha
zırlanan büfede izaz edilmişler
dir: 

el plnalarının tabı ücreti :Je ke- Diploma tevziinden evvel Giıl
şide masraflarına 51,300 lira har- hane hastahanesi ser tabıbi Gr. 
canacaktır. Biıtün bunlar çık- Hidayet Süreyya tarafından has
tıktan sonra safi kir olarak ka- : ta bakıcı mekteplerinin tesisi 
lan 799,500 lira da Tü."k han 1 tarihi hakkında kıymetli bir nu-

kurumu emrine tevdi edilecek- ========================== 
tir Her keşidenin üç ay devam et- MUTEFERRlK: POLİSTE: 

Milli Şefin 
lmzah 
Foto9rafları 

-o-

Merasimle 

Halkevinde 

Beyoğlu 

Şeref 

Mevkiine Konuldu 
Milli Şef İsmet İnönü'nün Be

yoğlu Halkevine hedivc ettikle
ri fotografileri, dün merasımle 
evin büyük salonuna talik olun
mustur., 

Bu münasebetle yapılan mera. 
simde tstanbul valisi ve belediye 
reisi Dr. Lutfi Kırdar. İstanbul 
komutanı TümgPneral tshak Av
ni, Cümhuriyet Halk Partisi vi
layet idare heyeti reisi Resat Mi
maroğlu ve güzide bir kalabalık 
bulunmustur. 

Kızılcahamamda 
Kızılcahamam (TAN) - Milli 

Şef İsmet İnönü'nün Kızılcaha
mam Halk odasına hediye ettik. 
!eri portreleri merasimle talik e
dilmiştir. Bu münasebetle sami
mi bir mer~,o::im van1lmıştır. 

Tarsuata 
Tarsus <TANl - Milli $ef 

ve Cümh~;reisi İsmet İnönü'nün 
Halkevimize hedive ettikleri im
zalı fotoİ(rafları, bütün Tarsuslu
lann sevinçli tezahürleri arasın
da Halkevinin ihtiram mevkiine 
talik olunmuştur. 

%8 - 4 - 1941 

GiiNüN -~ · 

-~--0~~MESELESi 
Buna Bir Çare 

Yazan: Naci Sadullah 

B irkaç giin evvel inti'!l'r e· 
den uzun bir yazım, "pro. 

fesyonel güreş miisabakaları., 
namı altında yapılan oyunlarla 
halkın nasıl isti~ınar olunduğu -
nu ishata ('Uhalıyordu. Hiisniini
l·et sahibi dnstlarımdan birisi 
her satırını haklı bulıluğıı o fık. 
rayı yazı~nmdan bii,·iik btr haz 
duyduğunu siiyledi. Dostumun 
kanaatine !?Öre yapılan ikaz, hal
kın o şekilde aldatılmaktan kur
tarılmasına bol hol kafi ııelerek. 
ti. Fakat hen. riyasız gözleri ma
sun1 bir se\'İD<'le parlayan dostu
mun !'"afivane hü nii:niyctine acı 
Mı giildüm: Çünkii vaııtıi\ım i. 
kazın, onun un1du.~ kadar rni.is
het bir nrti<"e vcrehilr<''-..~inden 
ümitvar d<"i!'ildim. Haklı nesri
vatımızın h<'klediğimiz miisbet 
tesiri uvan~ınnr11,·ıc.;1, tenkitleri. 
mize muhntao ola"ntarın suini~ct
lerind~n dei!ildir. Dikkat edilir· 
.;e vörüliir ki, h("rnen bütün ten. 
kitkiir ~·azılnr, ek~eriya ve şuna 
yakın hir <'Ümleyle sona erer. 
"- Alakadarların nazan. dik· 

katini ~elbed.,riz!., 

Halis olsun. taklit olsun. Ne 
a olsun milJetin malıdır. 
Neden milletin malı oluyor

j.ş? Bir hükkümdar, bir hüküm 
lra hediye vermiş, buııa millet 
kanşır? 

cak? 
Genç hararetli bir eda ile ce

vap verdi: 

tiğine ve senede dört .~a. tek- Btr" 
rar edildiğine göre, milli pıyan- Şeker 
gonun memleket müdafaasuıa te

Sıkınttsı 

Değil 

Bir Dana Bir Çocuğu Ağın'da 

Fakat bu "alakadarlar., kim
lerdir? Bn sualin ce\'abı. hemen 
hemen ekseriva tamamen mec: .. 
hu!, daha doğrusu muğlak kalan 
bir noktadır. Profesyonel güreş
lerde yapılan suiistimallere mü· 
teallik yazımı en yakın misal o. 
!arak ele alıvornm: Şimdi o ya. 
zıyı okuyan Beşiktas polisi: 

Öyle değil. Sana ufak bir 
isal söyliyeyim: "İkinci halife 
'1erin karıima Habeş Neca.şi'si-

f
karısı bir deve yükü koku 
ermiş. Ömer bu ıtriyattan 
bir şişe almış, karmna ver
üst tarafını da sattırıp pe-
beytülmala yatırmış. Bun

müteeısir olan kadına: "Sen 
rin karısı olmasan sana bu 

·ye gelmezdi. O halde hediye 
değil, benim karım olmak
adır. Beni de bu makama 
limanlar getirdi. Hediye on
dır, bizim defıil!" cevabını 
lt. 

irinci Fransuva "Dostum Sü
ana'' demiyor. "Fransızlann 
P'ransuvadan Türklerin im-

toru Süleymana" diyor. O 
bunu başlarında bulun

adamlar vasıtasiyle bir 
illet öbür millete hediye ediyor, 
liııektir. 

Böyle şey olur mu? Bu va
doğrudan doğruya Kanuni 
mana verilmiş. 
l{anuni Süleyman kim olu. 
uş? Yalnız başına kalsa imiş 

yapabilirmiş? En yüksek mer
re varan Şefler bütün kuv

erini, kudretlerini milletler
alırlar. Süleyman, Şarl Ken'e 
Fransuvayı, Türkün yani 
kılıncımızın kuvvetiyle hi

e etti. Ve bizim basımızda 
.tu için ona bu cemileler ya

Bu itibarla bu vazolar mil. 
malıdır vesselim! 

et aj!a •apsan ke•ildi: 
Ey? .. Şimdi ne olacak? 
Olacak bir şey yok. Sen bun 

doitru hükümete göndermeli-

Kimden aldın? 
Kimden aldımsa aldım. Sa

e? .. Malıma ortak mısın? 
--Orıaitım. Çünkü bu vazolar 

üoote'ye aittir. 
Kamüneto da ne imiş? 
Komünote. Yani umumun 
Milletin malı. Ben de ınil
bir ferdi old uRuın için be

de malım sayılır. 
Ben öyle kamineto, mami. 
bilmem ... Malımı kimseye 

t';ınem. Neredeyiz? Dağ başın-
mıyız? 

Dağ başında olsaydık böyle 
lıi-ızdı. Bak, sana daha makül 

liyeyim. Allah geçinden ver-
1a11a bir hal olursa ne ola

?.. M İJ'aiçın var mı? 
Kimsem yok. 
O zaman Fransız hükumeti 

ün mallarına el koyacak. Bun-
haraç mezat satacak. Senin 
ıya kıyamadıitın bütün bu 

parçalar, yahudi antikacı
ellerine düşecek. Mesela şu 

!ar! Bunda benim milletimin 
şanlı tarihi yıuılıdır. Ben $U 

parçada Avrupanın en kuv. 
i devletini, düşmanının teca
. nden kurtardıj!ımızı okuyo
. Sen elmdiki Franszlara ku-
asma. Onlann, Türkler için: 

himaye etti. Şarl Ken'den 
lrıtard:ı!" demek kibirlerine do

.tu için bizlere, lütfen: "Bi· 
· Franıuvanın müttefikidir!" 

illyorlar. Halbuki Türklere 
1 dehalet ettiltleriııi, nasıl yal. 
ıltlarını iabat eden mektupla-

okudum.. Bwıa kartı bi-
11a91J mukabele etlilderini 
· . Cümhuriyet ilan edilıne
evvelki rejimlerde Avrupa· 

- Demin de bana bu suali sor
du,. Ne olacak' Malı sahibme i
ade edeceksin! .. 

- Etmez.em? ... 
- O zaman bana düşen vazi-

feyi yapacaitım. Yani evvela illa. 
arif Vekaletine bir mektup yaza
cağım, meseleyi anlatacağım; ve 
ayni zamanda gazetelere haber 
vereceğim ... Bir gürültü kopara
cağım ... Dünyanın her kanunun
da hırsızlık mal bulunduğu yerde 
alınır. 

Ahmet ağanın eli ayağı titri
yordu; işi şakaya vurmıya kalka. 
rak: 

- Canım, dedi. Bırak böyle 
şeyleri... Ben seni odama davet 
etmeseydim. Nereden bilecektin? 
Şimdi geldin. gördün. Dı.ırup du
rurken it çıkartmakta mana var 
mı? 

- Yok, yok Ahmet ağa. Biz 
yeni devrin yetiştirdiği gençleriz. 
Bizim neslimiz hayata Atatürk'ün 
açtığı şeref yolundan girdi. Biz 
her şeyden evvel memleketimizi 
severiz. Memleket muhabbet bi
zim için bir me:,optir. Bu bahis
te ahbaplık, hatır, ııönül yoktur. 
Memleketimin şan ve şeref tari
hinin bu derece kıymetli bir ve. 
sikasını senin tozlu sandıklarında 
hapsettiremem. Onun yeri genç 
Türkiyenin müzeleridir. 

Ahmet ağa ne diyeceğini bil
miyordu; 

- Desene, zorla başımıza püs
küllü be!iyı satın aldık! 

- Teessüf ederim. Ben senden 
Türklüji;e yakışacak bir cevap 
bekliyordum. Fakat nafile ... Hoş 
senin bu hareketin benim yapa
cağım şeyi değiştirmez! 

Ahmet ağa muhatabını nasıl 
ikna edeceğini bilemiyot'du. Ne 
söylese kuvvetli bir cevap alıyor
du. Nihayet son (koz) u oynama. 
yı düsündü: 

- İki gözüm. Dedi. Benim ah
Jakımı herkes bilir. Ben malı ne 
y.ıpacağım? Çok sükür g"!:inmem 
var. Oediğin gibi yann öbih'l(Ün 
iki elim yanıma uzanırsa bunla
rın hepsini alıp götürecek deği
lim. Fakat bende bir nevi hı.sta
lık var, Her güzel ll"Y bende ol. 
sun diyorum. Ona malik olunca 
artık dünya benim olmus sanıyo
rum. Benim bu merakımı düşü
nür.en, bana acunan lazımgelir. 
Sen genç adamsın. ııülmek. eğ
lenmek istersin. Mutlaka bu la
kırdıları enkasdan (an kasdin) 
söylüyorsun. Beni sinirlestirip 
eğlenmek icin ... Öyle de.{:il mi? 

Genç, çehresinde ciddiyetini 
ihlal edecek ufak bir değisiklik 
göstermeden dinliyordu. Ahmet 
ağa bu soğuk yüzde boşuna bir 
yumuşaklık arıyarak devam etti: 

- Sana bir şey teklif edeceğim. 
Ayıp değil a. 

- Ne teklif edeceksin? 
- Ufak bir hediye olarak yüz 

frank vereyim. Buraya ne gelmiş, 
ne de bu vazolan gönnüs ol... 

- Ne?!. .. 
- Yüz frank az mı? 
-Ne diyorsun Ahmet ağa? 

( Arkası var ) 

Gençlik Bayramı 
Hazırlıkları 

Vali muavini Ahmet Kınığın 
reisliği altında bugün vilay~tte 
bir toplantı yapılacaktır. Bu tC>p
lantıda 19 Mayıs gençlik hayra• 
mı için bir program hıızırlana
caktır. içtimada beden terbiyesi 
genel direktörlüğü mümessilleri 
de bulunacaklardır 

min ettiği para miktarı 3,196.800 Mevzuubahs 
lira}'ı bulacaktır. Bu yek:üna yıl 
başı, 23 Nisan ve 19 Mayıs ta 
çekilen ve çekilecek olan fevka
Jiide keşidelerin kazançları da ı
ıave edilirse hava kurumunun 
bir senede yalnız piyangodan te
min ettiği para miktarı 5,000.000 
lira gibi mühim bir yekiına ba
liğ olacağı anlaşılmaktadır. 

PİYASADA: 

Peynir 

Bugün 

Tetkik 

Fiyatları 

Tekrar 

Edilecek 
Fiyat müraltabe komisyonu 

bugün toplanarak peynir fiyat
larını bir Jı:er edaha tetkik ede 
cektir. 

Trakyadaki peynir ima\~tha· 
neleri sahipleri Istanbul mınta 
ka ticaret müdürlüğüne mıira
caat ederek peynire konan nar
hın kaldırılmasını teklif etmi~ler 
ve bunun halk için daha faydalı 
olacağını ileri sürmüşlerdir. .. .. 

Mürakabe komisyonu bugııııku 
toplantısında peynircilerin bu 
teklifini de tetkik ederek bır ka 
rara bağlıyacaktır. 

Balkanlarda kalan ihraç mal
lanmız - Balkanlarda harp baş
lamadan evvel yola çıkarılmış o 
lan ve mühim bir mikhra 
varan ihracat mallarımlZlll Yu
goslavya ve Ynanistanda kaldı 
ğı anlaşılmıştır. .. 

Jhracatçılar, allkadarlara mu
racaatta bulunarak bu eşyanın 
sevkolundukları memleketlere 
yollanmasının teminini rica et 
mişlerdir. 

Tüccarların bu taleplerinin ye
rine getirilmesi için tetkikler ya 
pılmak1adır. 

Nafıa Vekili İstanbulda 
Nafia Vekili General Ali Fu

at Cebesoy tetkiklerde bulunınııi< 
üzere şehrimize gelmiştir. 

General Ali Fuat Cebeaoyun 
ayni maksatla buradan Traitya
ya gitmesi muhtemeldir. 

Anadoluhisarlılann 
Bir Temennisi. 

Anadoluhisarında oturan oku
yucularımızdan bir kaçı dün mat
baamıza müracaat ederek şu te
mennide bulunmilflardır: "Hi 
sarla Küç~ aruındaki vol se
nelerce balumııız kaldıktan son· 
ra nihayet bu sene yapılın~tır. 
Fakat yolun üzerUıe kum yerine 
toprak ferşedildiğiriden otomobil
lerin çıkardığı büyük toz buiut 
!arı Hlsarlıları çamurdan ziyade 
rahatsız etmiye başlamıştır. Be
lediyeden buna bir çare bulması
nı rica ediyoruz.,, 

Bir müddettenberi şehrimiz
de tetkılder yapmakta olan Ti
caret Vekaleti iaşe müsteşarı Şe
fik Soyer şehrimizde gu.ya bir 
şeker sıkıntısı muhtemel olduğu 
şeklinde çıkarılan şayialarrtan 
bahsederek demiştir ki: 

Son günlerde bir kısım halk 
ihtiyaçlarından fazla şeker alı -
yor. Ortaya şeker istihll\kir.in 
vesikaya tllbi tutulacağı, fiyatla
rın yükseleceği şeklinde bir ta
kım manasız rivayetler çıkarıl
mıştır. Bunlar tamamen uydur
madır ve halkın bu hareketi yer
sizdir. Memleketimizde şeker 
sıkıntısı yoktur ve· olamaz. 

Müalefar, salı günü 
• gidlgor 

Ankara, 27 (TAN) - Halen 
İstanbulda bulunmakta olan İaşe 
Müsteşarı Sefik Soyer çarşamba 
günü Ankaraya dönecektir. Müs 
teşar buraya geldikten sonra iş
briliği heyeti toplanacak, halk 
tipi ayakkabı, çorap ve fanila 
vesaire gibi memleketin giyecek 
ve yiyecek işleri üzerinde müza. 
ke~elere baslanacaktır. 

Deniz Ticaret Mektebini Biti
renler - Yüksek Deniz Ticaret 
mektebini bitiren 13 gence hu
gün !erde diplomaları tevzi edile
cektir. 

Yalova Plijı - Son senelerde 
metruk bir halde bulun~n Ya
lova plljının bu sene açılmasına 
karar verilmiştir. Plaj 1 Haziran
da halka açılml§ olacaktır. 

Konser - Kadıköy Halkevinin 
"yaylı saz orkestrası., Nisanın 28 
inci pazartesi akaşmı sat 21 de 
Süreyya sinemasında bir konser 
verecektir. Arzu edenler daveti
yeleri Kadıköy Halkevlnden ala
caklarılır. 

Denizyollan Kooperatifi - De 
nizyolları kooperatifinde iki setoe 
evvel yapılan bazı yolsuzluklar 
tetkik edilmektedir. Yolsuzluk
ları araştırmak için idarede bu
susi bir komisyon seçilmiştir. Bu 
hususta çalışmalara başlanmış
tır. 

Denizcilerin imtihanı - Kap
tan, çaı1tçı ve diğer denizcilerin 
terfi imtihanları llnümüzdeki haf 
ta içinde yüksek deniz ti<'a~et 
mektebinde yapılacaktır. !mtı -
handa Münakallt Vekiletinden 
mümeyyizler de bulunacaktır. 
imtihan olmak lstiyenlerin kayıt 
muamelesi başlamıştır. 

" ---
Mühtelf Şehirlerde 

Zelzele Oldu 
Ankara, 27 (A. A.) - Bugün 

saat 7,45 te Dötryolda, 8.46 da 
İskenderunda, 16.2 de Zarada ve 
16.20 de Ankarada hafif bir zel
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

İzmirde Bir Resim Sergi!t 
Bir Deli Kansını ve Izmir 27 (A.A.) - Dün bura-

· ı · ...,.;,;ı d . da Halkevinde 8 l'essamın l~tl-
Og una Y iiılZ.a ı rak etiği bir resim sergisi acıl-

BaYi'ım~ii'lt~l8~~ ~~ı ,ffi\litır. Sergide ziyaretçiler ta
yünde 'Melim'W°d';il.u 5smln a- rafından takdirle seyredilen 86 
dında biri birdenbire delirmiş ve tablo teşhir edilmektedir . 
eline geçirdiği bir balta ile ev 
halkına hücum etmiştir. Zavallı 
deli karısı 40 yaşlarında Kamile 
ve 16 yaşındaki ojtlunu vücudü. 
nün muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamı~tır. 

Osman tedavi altına alınmış
tır 

Eğitmen Kursu 
Adana, (TAN) - Düziçe köy 

enstitüsünde açılan köy eğitmen 
leri yetiştirme kursunun altıncı 
deVTesine Adanadan 35 eititrnen 
gönderilmiştir. 

Sürükledi 
Halıcıoğlunda Bademlik cad

desinde 123 numarlı evde otu • 
ran 12 yaşında Agop otlattığı da
na tarafından sürüklenmış ve 
muhtelif yerlerinden ağırca ya
ralanmıştır. Agop Şişli çocuk 
hastahane>ıinde tedavi allına a
lınmıştır. 

Şüpheli Bir Yanı:m - F!VVPl
ki gece Şişlide Ha!askargazı cad
desinde Artin'e ait fırında yan
gın çıkmış, fırın kısmen yandık
tan sonra söndürülmüştür. Ate
şin neden çıktığı tahkik edil • 
mektedir. 

Parmaklan Koptu - Galata
da Şevketin fabrikasında çalışun 
Kadri kazaen sağ elini makine
ye kapıırm,., parmaklan doğ· 
ranmıştır. Yaralı Beyoğlu has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Çarplf(ılar - Vatman Mehme
din idare ettiği 60 numaralı tram 
vay ile şoför Hasan Bircanın 
1733 numarlı otomobili arasında 
Perapalas oteli önünde bir çar -
"pışma olmuş, ikisi de mühim su· 
rette hasara uğramıştır. 
Kurşun Hırsızlan Aranıyor -

Galatada Sulh Ceza Mahkemesi
nin ve dijter bazı binaların kur
şun boru ve tesisatını söküp gö. 
türen bir hırsız sebeke•i zabıta 
tarafından şiddetle aranmakta -
dır. 

BELEDİYEDE 

Bu Sene Yapdacak 

Yeni Yollar 
Belediye bu yaz mevsiminde 

vapılacak ve tamir edilecek yol
ların bir listesini hazırlamakta. 
dır. Bu listeye göre Sultanah· 
met - Ayasofya meydanı asfalt 
olarak yapılacaktır. Laleli - $eh
zadebaşı - Vefa _ Unkapanı yolu 
parke olarak inşa edilecektir. 

Boğazkesen - Türkgücü yolu 
kısmen narke ve kısmen de asfalt 
olarak yapılacaktır. 

Dolmabahre - Tas kışla yolu 
katranlı kaplama ile yapılacak
tır. 

İstanbul. Beyofılu, Osküdar, 
Kadıköy, Boğaziçi ve Halic semt
leriyle Edirnekapı ve Topkapı ta. 
raflarında tamir edilecek yolla
rın da listesi hazırlanmaktadır. 
Cezalandınlan şoförler - Za

bıta sıhhi muayenesini yaptınnı. 
yan dört. kameıiz çalışan on, 
mühürsüz pWı:alı otomobil kul
lanan üç, numaralı koket J(iymi
yen bir, istiap haddinden fazla 
yolcu alan iki şoföre muhtelif ce. 
zalar vermiştir. 

~·----

İstanbul • Kırklareli 
Tren Seferleri 

Dev Jet demiryolları 9 uncu iş
letme müdürlüğü IstanbuJ -
Kırklareli tren seferlerinde tAdi
ıat yapmıştır. Bu tadillta göre 
Istanbuldan Kırklareline sabah
ları saat 8,5 te ve akşamları da 
saat 21 de, Kırklarellnden IstRn
bula da saat 20 ve 21 de günde 
iki tren hareket edecektir. 

İzınirde Kahve 
Tevzi Ediliyor 

!zmir, 26 (TAN) - 440 çuval 
kahvenin tevziine ait talimatna
me Vekaletten gelmiştir. Paıar
tesi günü kahvelerin tev~ııne 

başlanacaktır. 

Müthiş Bir 
Facia Oldu 

iki Küçük 

Evleriyle 

Diri Diri 

Çocuk 

Beraber 

Yandılar 

"- Bu mesele zabıtayı değil, 
kaymakamlıi(ı alakadar etse ııe
rek!., diye dii~ilnemez mi? 

Kaymakamlıii;ın: 

"- Bu bir zabıta vıtka•ıdır: 
Polis her halde alakadar olmuş. 
tur!,, düşüncesiyle seyirci kal • 
ması mümkün değil midir? 

Beled i)'e, bu mesele ile kendi • 
sini değil, Beden Terbiyesi Ge. 
nel Dihıi<törliiğünü ilgili -a • 
cak, Beden Terbiye!!! Genel Di
rektörlüğü ise bittabi: Ağın (TAN muhabirinden) -

Ağına bağlı Vahşin köyünde Is- "- Profesyonel sporculann iti 
mail oğlu lbrahimin evirıde gece beni ilgilendirmez!,, 
yarısı bir yangın çıkmış ve der- Diye diişünecektir. Ve ha va. 
hal büyüyerek her tarafı sarmış- ziyette ne zabıta, ne kaymakam· 
tır. Yangın tüyler ürpertici bir !ık, ne belediye, hatta nt1 de Be
faciaya sebebiyet vermiş, lbrahi- den Terbiyesi Genel Direktörlü. 
min biri beş; diğeri sekiz yaşın- ğü haksız görülebilir. Çilnkü hll· 
da iki kızı diri diri yanmışlar- cllsenin'hususiyetl, onunla doi • 
dır. lbrahlmle eşi hayatlarına sGıı nolan ...... ,. alu.a.lar .-..ı 
lükle kurtarabilmişlerdir. Ya- lizun relen makamı tayin et. 
nan eve bitişik ahırda bulunan melde yaıulmamm Waylqtu. 
bir inek te dumandan boğularak mıya fevkalade mlbaittir. Ve o 
ölmüştür. suiistimali yapanlar i~. yeırbe 

Bu hazin vaka hakkında a lll- kurtuluş yolu da, bu kolaylıktan 
kah makamlar tahkikata baııla - ibarettir. Bu sayededir ki onlar, 
mıştır. Yangının dik~atsiz!ik yü yapılan bütiln tenkitlere bıyık 
zünden çıktığı tahmm edilmek· altından ııülerelı:, ıııa,ri m9'fll lt
tedir. terini, anlayqlı m~tlere hak. 

~DLİYEDE: 

Bir HrslZ MahkOm 

Oldu 
Bakırköyde oturan . Hüseyin 

adında biri istasyon civarındaki 
bekir odalarına girip muhmlü 
eşya çalınış ve kaçarken yaka • 
lanmıştır. Doğruca adliyeye ve
rilen Hüaeyinin dün asliye dör
düncü ceza mahkemesinde du· 
ruşması y apılınış ve 4 ay 20 gün 
hapis cezasına mahklım olm 11ş -
tur. Suçlu derhal tevkif edil -
miştlr. 

Mersin Belediye Bütçesi 
Mersin, (TAN) - Messinin 

yeni sene belediye bütçesi. uzu!' 
müzakerelerden sonra 229859 !ı
ra olarak tesbit ve Şehir Meclisi 
tarafından tasdik olunmuştur. 

Ege İskelelerinden 
Yapılan İhracat . 

Izmir limanı hariç olmak ilzere 
yalnız Ege mıntakasının rnıh
telif iskelelerinden dış mem
leketlere 1940 senesinde yapılan 
ihracat 1,604,390 lirayı bulmuş
tur. 

Bu mıntakadan ihracat sıra. 
siyle en fazla Italya, Yunanis
tan, Amerika, Ingıltere ve Mısı
ra yıpılmıştır. 

Egede Ziraat İşleri 
Izmir (TANJ - Menemende 

seyUlptan .~ar ~ören ın,üstahsil
lerin arazısını surmek uzere Zı
raat Vekaleti tarafından gönde
rilen traktörler, kaza dahilinde
ki arazinin sürülmesi ameliyesi
ni bir kaç güne kadar bitire<.:ek
tir. Buradaki faaliyet bittikten 
sonra traktörler Bergama, ve F'o
çaya gönderilecektir. 

Egede Modern Köyler 
İzmir, (TAN) - Büyük zelze

lede evleri yıkılan köylüler için 
Kızılay tarafından yeni köyler 
inşa edilmektedir. 

Tamamen modem bir şekilde 
yapılmakta olan Berııamanın O. 
vacık ve Dikilinin Kabakum köy
leri Haziranda tamamlanmış ola
caktır. 

h bir uablyet veren bir rahat· 
lık içinde yürlltabilmekWlrler. 

Bu taze vabnm llemerlerlnl 
bulmak, ble de &ile deillıllr. Ve 
pllba, bmılann önüne ıepnek 
için almmaıı li:nm relen ted1ılr 
de, yapılan haldı tenkitler ve i· 
kazlarla hanri makamın allkadar 
olacağını teshil eyliyecek ayn 
bir makam ihdas etmektir. Eii;er 
hu tedbirin alınmasını imkfinıız 
kılan Mlbepler varsa, "allkadar. 
tar .. tlltfen daha münasip bir ea
..., bul•unlar! 

Adanada Çocuk 

Bayramı 
Ad"1a, (TAN) - Cocuk Haf. 

tası şehrimizde hararetle ve se
vine kinde devam etmektedir. 

Hafta münasebetiyle Halkevl
nin tertip ettiği gürbüz eocuk 
müsabakası büvük bir a!Aka u
yandırmış ve· her yasta birinci 
gelen kücüklere muhtelif ve kıy. 
metli hediyeler verilmistir. 

Cumartesi ııecesi Halkevinde 
bir çocuk balosu tertip olunmu$ 
ve gec vakitlere kadar tam bir 
nese iclnde devam etmistir. 

Çocuk haftası miinasebetivle 
sinemalar kücükler için faydalı 
filmlerrlPn miirekkep nar.sız se
anslar yapmı~lar, mektepliler, 1'ğ 
retmenlerivle ıırupl•r halinde bu 
filmleri görmüşlerdir. 

Kızılcahamamda Güzel 
Bir Su Bulundu 

Kızılcahamam, (TAN) - Kıı 
zılcahamam kazası hududu dahi
linde yeni bir su bulunmuştur. 
Mütehassıslar bu suyun Taşde -
len suyu ayarında oldufıunu söy. 
!emektedir.· 

Belenive, suyun bulunduğu 
veri, şehre bağlamak üzere beş 
kilometrelik bir şose inşasına ka
rar vermiş ve inşaata da başlan
mıstır. 

Kazamıza bağlı 150 köyün 
muhtarlarının, köy kanununu 
tatbik hususundaki bilıtinerini 
artırmak üzere merkrzde bir 
kurs acılmıstır. Kursa bütün 
muhtarlar iştirak ederek çalış • 
maktadırlar 
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Akdeniz 
Cephesinde 
İnkişaflar 

Almanların Mısxr taarruzunu Ce
belitarık taarruzu ile ayni zaman
da yapmaları da mümJ{ündür. 
Bundan maksat İngiliz donanma
sını iki ayrı yerde meşgul ederek 
kuvvet ve mı.iessiriyetini azaltmak 
olabilir. Cebelitarığa taarruz ihti
malini nazarı dikkate alan İngil
terenin bu müstahkem mevkide 
yeni müdafaa tedbirleri aldığı gö
rülmektedir. 

Akdeniz Cephesi : 

M ihver kuV\·etlcriyle An. 
glo - Sakson kuvvetleri. 

nin karşılaştığı iiı; esaslı cephe 
,·ardır: 

Akdeniz • Atlantik • Uzak 
Şark. 

Bu ccphelel'den şimdilik yal
nız iki evvelkinde carpısmal::ır 
şiddetle de\•am etmektedir. Ü. 
dincü cephede askeri harekat 
11enüz baslamamıstıl'. 

Bugün biitiin dikkatler. ha· 
rPkatın siiratle inkisaf ettiği 
Akdeniz cephesine çc~rilmiştir. 

Mih\'er kuvvetleri bu cephe
nin A \'rupa ve Amerika kısım. 
lannda son ay icinde ehemmi • 
J'etli muvaffakıyetJcr kazannuş 
olmakla beraber ve diin Atina· 
yı işgal etmiş olmalarına rağ • 
men, henüz hakiki hedeflerine 
varmıs olmaktan uzak bulunu -
:rorlar: Mihver devletlerinin bu 
p:eni-. cenl1ede nilıni zaferi kaza. 
n:ı hilm,.Jeri irin Si'vevs ve Cr.. 
h<>litanğa hakim ola .. ~k İn~iliz 
don~nmasını Ak"e"hOf''ll kov -
m:lhrı, yahut esir almaları Ia
zımrlır. 

Bu <:utetle l\ kdeni-ıde teessiis 
t>de<'ek olan İtalyan donanması. 
n1n hakimh·eti. mihver devlet· 
l<'l'in1n frak, Filistin ve Suriye
~·; ellcrinı> ge~irme)Prini, hatta 
İ r~n•a kad1ır 11.,anmalal'Hll, Irak 
,.e İtan pebofü·rine hakim ol .. 
ml'larını miimkiin k1laraktır. 

P.iTOaenal<>vh, t-u r<>nhede aı;ıl 

Jc-.ti haTrh•t!er bundan sonra 
ba~hv:ıraktır. 

A lmırnhır d::ıha şimdiden 
Eııc dcni"!inıfoki Yunan aılalan. 
nı zaplcıferck hu arlalarda de -
ıı iz \'P ha\·a üsleri tesisine ba~. 
lamı<:lar. J!ı. iman hiicumbotlan 
lm dC'ninte hare~ete J!eçmisler
<l:r. Biitiin hu faalivetler. ~·akın 
bir istiklwlde İngiliz donırnma
sına ve i;.;lerinc kar~ı yapıla<'ak 
l!enis mik y:ıcta bir t arTuz irin 
hazırlık mahiyetinde tertibat. 
tır. 

Büyiik bir süratle Mısır hu
duduna dayanan Alman kuv -
,·etleri, iki haftadanbcri esaslı 
bir faaliyet göstermeksizin bu. 
rada tevakkuf etmişlerdir. JJun
ların, herhangi bir muvaffakı -
yetsizlik intiınalinde, ricatleri • 
ni tehdit edecek olan Tobruk 
,.c Sollum'u zaptctmeksizin, 
Mısır hududunda ve bilha<;<;:.ı 
mUhim bir miistahkem mevki 
olan l\farsa Matrnh 'ta toplan • 
nns olan esaslı harbi kabul et -
mekten çekindikleri zannedile. 
bilir. Yahut bu taarruzu nmvaf-

(akıyetle başarmak için icap e
den kuvvetleri toplamak ve ıa. 
zım gelen tertibatı almakla 
mesıruldürler. 

Diier bil' ihtimal de, A iman
ların Mısır taarruzunu Ceheli -
tarık taarruzu ile ayni zamanda 
Yaomıya karar n•rmis olmala -
rıdır. Bundan mak<;at. İnqiliz 
donanmasını iki a:vn verde me'ı 
gul etmek suretiyle. kuvvet ve 
miicssirivetini azaltmak ve bil
hassa. iki tar11ftaki taarruz d:.ı 
muvaffakıyetle neticelendi!!L 
yani Sii\'eyc;e ve ıt<'helitıırı~n 
hakim olduklan taktfircle f ng;i. 
liz donanına<ıına Akrf('nizden 
k:tcmak imkı\nmı vermemek o. 
labilir. Bu iki t::ıarruzun a'·ni 
zamanda yapıldığı esnarfa, İtal
'.\'an donanmac;ı'lltn - Matahan 
deniz harhind,.ki foktiğj kulla
narak - lnP"iliz donanmasını 
kendine rekmck maksadi:vle 
kuvayi kiilliye~i ile harekete 
P'""ntf'si tfe mu"hf,.meldir. 

Cebelitarık'ta : 

C ebelitıırığa taarruz ihti. 
malini ciddi olarak na -

zarı dikkate alnn İngilterenin 
son zamanlarda, Akdenizin ka· 
pılanndan hiri olan bu mii"-tah
kem mevkirfe yf'ni miidafaa 
tedbirleri aldığı ııiirülmektedir. 

General Gord'un Cebelitarık 
kuvvetleri umum kumandan. 
lığına tayini, bu şehirdeki si -
villerin tahliyesi, mühim İngi -
liz kuvvetlerinin buraya g-etL 
rilmesi ve öniimüzdeki perşem
be g-ünü, deniz, hava ve kara 
km·evtlerinin iştirakb'le bir 
müdafaa manevrasının yapıl
masına karar verilmesi, bu ted. 
birlerden bazılarıdır. 

İngilterenin iki asırdnnberi 
hakim bulunduğu Cebeliiarığa 
karşı, muhtelif zamanlarda ya · 
pılnıış olan bütiin taarruzlar a
kamete uğradığı için. bu miis. 
tnhkem mevkiin hicbir suretle 
zaptedilcmiyeccği kanaati hasıl 
olmuştu. 

İngilizler, 1000 metre geniş· 
liğinde, 5 kilometre uzunluğun
da \'e 450 mebe yüksckliğ-inde 
olan V<' kaTadan tamamiyle tec. 
rit ettikleri bu sarp kayayı bil
hassa son seneler zarfında, yeni 
harp tekniğinin icabatma g~ıre 
tahkim etmişler ve uzun süre
cek bir muhasara için hazırla. 
mışlıırdır. 

Bu işlerde maharet ve ihti
sn<1Jariyle tanınmış olan Kana -
da madencileri hu kayanm al -
tında bir veraltt sehri vücude 
getirmişle;dir. Ka,;anın her ta
rafı oyularak kine m11Melif 
<'apt.a tortlar yerlcstirilmistir. 
Bir sene kifavet edecek miktar· 
da su ve rna~ot, gıda maddeleri 
ve harp levazımı, çelik ZlThh 
depolar içinde muhafaza edil -
mektedir. 

Fakat, <'OC{rafi ve tabii vazi
vetine ve biitiin miidafan ted • 
birlerine rağm<>n, hu miistah -
kem me,·kijn mfülafaac;ı hak~ 
kında bizzat İru~iliz makamla -
rınrla endişeler has.ı.l olduğu his. 
serliliy(\r, 

Von Papen'in kardesinin son 
günlerde Lizhonu ziyareti esna. 
sında, Cehelitarığ'a karşı yapı
tarak hücumun. dab~ ziyade 
beklenilemiveceğini ''e bu hU -
cunmn lftı:radan vapılması Janm 
~clrliğini söylediği haber vcril
m"ktedil'. 

Bir İsp:mYol ımha'.\'1 rla Ce}Jc-
1itAT1i!a kaTsı taarruz için 
150.000 kitiilik bir oTduya ihti. 

(Arkası 4 iinciide) 

J(·l~f ~ ~!lBiBI 
SiNiRLiLERIN BAŞ DÖNMESİ 

Sinirler ciimlesinin bir tara-ılık yahut giineş ışıklarının do:{· 
fınıla, bilhassa beyinde 'c kücük rııdan doğruya geldiği bi.r . ye.re 
hevindc, murdar iliğinde peyda girince hası döner .. Gözlerım bt~· 
ol~n uz,·i hastalıkların <'Oğunda denbire yukarıya kaldırsa, hır 
lıaş dönmesi ehemmiyetli bir a- parmaklığın yanından ~eçse, Jtat
lfımet nlur. Fakat o hastalıklar ta bir saç tarağını dik tutulmuş 
- bereket ,·er~in - nadir ol- görse. yol yol renkli kumastan 
chıktan ha ka, at'ıkh seyl<'r oldu. hir rob ırörse, bas dönmesine tu· 
pıından, yalnız, sadere s;nirli de- tulur ... Filan rengi görünce başı 
niğimiz in<:ıtnların ~ikôvet ettik- dönenler olur. 
lcr; bas dönmesini sö;vli;veccğim . Koku1ardan ba7llar1 sinirlilere 

Sinirl.ilcr~t"n bir<'~i?una h9~ baş dönmesi getirirler. Fakat 
<li\nml'c;ı ~nıd:~en gehr: Hazım 1 hn sinirlinin ha'5 dönmesi baskrı 
ai!ır olrlt•f!ll ıcın. vemekt~~ Sfln-

1 
bir kokudan f!Clir. Kimisi giil 

ra hir kf'ltııkta nym1ık .gıbı otu- kokuı,:ıma tahammül edcmr.z. ki. 
rurkPn. vahtıt salı.a~lp~·ın uyku-, misi karanfil kokusuna .. Mcnek
ran kalkarkc'n ... Sını-lı ıfaha ''~- se koktısundan lll\SJ rlönüp ba;\·ı
f<ılrfa olıırnı·lu•n '" ılhlc oıirısJ cfo-1' ı rhıha rok isitilir 
niivornw.; ı?ihi ıtelir. Yatrıi!ı•lıfan anG:ıdr kl - h . d.: , . 

d.. · t t k ı ı anınca ası onen sınır. k'!kaTça has onmeı;ı 3" 91", e • ·1 l B 1 k d' k d' 
t • 1 , , mPf."')ıtr ohrr ... Ra. lıler o ur.. 2TJ 2rı en ı en ı-

rar 0 u 1'?~ Ht t l~ v kit ha- nin bile burun!arına dokunamaz. 
7 ,.,. n<'k 1 <Y P 1' 11 n11<r11 va d'" 

lö"PI' Pil" llnnt il~,.1 alınca lal'. hasları oner. 
rtö•n~'"• İn~f'n knrtıılur. Baş dönmek koı·kusundan. bir 

K. · · ._..___ <'a'""'tnt1va t•ıt•ıl- meydanın ortasından ~e~emiven. ım!<:l l' •.<;ffL . r • , • • • • • 

t:J> hemen has' da döner ... Ök'>iL ter. ~enis b~; ~a~_dc-d~ ~vlt>r.ın ~u
ri;k ı.ini lilcrden hazılarıoa ha<; ''arlarına snrunur -ııbı ~ıtmı;\·e 
d.. · a.n.f'ır'ır ı· ·'rar edeı·ken 1 mechuT olanlar \•ardtr. lla7.1sı da onn1e<ıı .. oc ••• u • . . 
bSt"• di:lnen sinirliler de \"ardır. k~lahalı.k hır yere gırınce baş 

Bazıları birdenbire pek aydın- donmesın~ tutulur. 

TAN 

DiB6iW§ 
Karakulağın Masah 

- Yine ne ile meşgulsUn? 

- (Kocaman bir kitap kanş· 
tırarak) Siyah... Siyeh... Siyeh 
kuş ... 

- Bırak su kitabı da lakırdı
ma cevap \'er. 

- Dur azıcık, su kelimenin 
manasını hulayını da ..• 

- Aradıi!ın ne? 
- Farisi bir kelime siyalt k6ş. 
- Bunun frin koskoca "Bür. 

hani kati' .. e neYe mürarıutt edi
~·orsnn? Siyh ku~ karakulak de· 
nıektir. 

-- Karakulak ne demek? 
- Bilmem. 
- İste ben de onu arıyorum. 

Garbi A\•rupanın Okyanuslara k RT!Jı M>"n ııcık ka'lJSI s11:~nlan Porte kiz'in fdnr~ merkezi ve meşhur 

Louis - Philippe'in katlinden ve j 
~ne kral Manuel'in taç ve tah· 
tını bırakarak firarından sonra 
Porteki7. ihtilaller diyarı haline 
ııelmişti. Bu tarihten 1926 da 
ordunun memlPkett.e sulh ve a. 
sayisi temin etmE>k üzere Lis
bona girdii!i tarihe kadar 18 
ihtilal olmus ve 40 defa hüku
met de!!ismisti. Stk sık sokak
larda ve kahvelerde bombalar 
·patlıyor. d ükkfınlar yağma edi
liyor. partiler birbirlerini bo-
Jlazlıyordu Nihayet General 
Gomes da Costa orduya daya. 
narak hükumeti eline almıs ve 
askeri bir diktatörlük kurmuş
tu. Bir kaç av sonra General 
Carmona idareyi eline aldııtı va
kit Portekiz müthis bir ucuru
ma doğru yuvarlanmak üzere i
di: İflas ve ecnebi müdahalesi 
muhakkak gibi görüniivordu. 
Meşhur Belcikalı şair Maeter
Jink'in teşbihi veçhile farelerin 
bile terkettikleri bu her tarafın. 
dan su alan devlet sef~nesini 
kurtarmak için kim3e cııimene 
geçmek istemiyordu. İşler yo
lunda ~idiyor gibi göründüğü 
müddetçe ben olsam şöyle ya
par, böyle ederdim diyenlerin 
hepsi şimdi ortadan kaybolmuş
lardı. 

Bak "BiiThani kati'., söyle söy. 
Iiiyor: "Kar.ııktıhk tabir olunan 
canavardır ki, İranda ekabir a
nmla sikftr ederler; kendinden 
kuvvetli bir caml\'ann mülazi
midir: daima onwıla gider.,, Şim. 
ıli anlaşıldı. 

limanı Lisbon'da hiikumP.t d airelerirıiu bulunduğ-tı meydan 

Avrupanın, harp başlıyali
beri ismi pek az duyulan 

bir memleketi var ki şu son 
günlerde ajansların ve gazetele
rin dilinden düşmemiye başla. 
dı: Bu memleket Garbi Avrupa
nın Atlas Okyanusuna ve Ame
rikaya karşı son açık kapısı o
lan Portekizdir. Filhakika Manş 
sahilleri ve Fransanın garp kı
yıları Almanların işgali altına 
girdikten sonra Avrupa kıtası
run Amerika ile olan yolcu, pos. 
ta ve diplomasi gibi münasebet. 
leri ancak Portekiz oluğundan 
akabiliyor. Amerika Kliper tay
yareleri Nevyork ile Lisbon ara
sında yaptıkları muntazam se
ferlerle bu münasebetleri temin 
edebiliyorlar. Avrupanın en u
zak bir köşesinde ve bütün harp 
gürültülerinden çok münierit 
bir vaziyette görünen bu mem. 
leket, geçen Cihan Harbinde İs
viçrenin oynadığı rolü tekrar 
ediyor: Orada ne ışık söndürme
leri ne tayyare hücumu alertleri 
ne iaşe vesikaları var, hangi 
milletten olursanız olunuz, Por
tekizde istediğiniz gibi gezip 
dolaşıyor. yiyip içiyor, zevk e
debiliyorsunuz. Halbuki bu harp 
te İsviçrede bile bunların hic bi. 
ri yok: İsviçrenin hudutları ha
riçten geleceklere karşı sımsıkı 
kapalı, geceleri karanlıklar içi. 
ne gömülen İsviçrenin, sema
sında gidip gelen harp tayyare
leri arasıra bombalarını düşü
rüyor, yangınlar çıkarıyor, bir 
lakım telefata sebep qluyorlar 
ve o zaman bu Metlere sebep 
olanlar; "Affedersiniz, yanlışlık 
olmuş" diye işin içinden çıkıve
riyorlar. 

** Bugünlerde mihver gazete
lerinde ve lspanya mat

Portekiz devlet reısı General 
Carmona ve "diktaörlerin en 
mahcubu" denilen başvekil Dr. 

Oliveira Salazar 

G A R B i 
AVRU PAN IN 
Son Açık Kapısı 
PORTEKİZ 
Portekiz, sahasına nishetle 
nıiistemlekesi büviik olan mcm 
Jcketlerin ikinclsidir. Ve bu 
nüisteınlekelerini de · İngiltere· 
nin müzahereti sayesinde mu· 
hafaza edebilmiştir. Bueün 
Portekizin mukadderatı "dik
tatörlerin en mahcubu" deni
len Dr. Salazar'ın elindetlir. Ve 
simtfh•e karfar takit> ettii?i dil'a
yetli ~iya'let Podekirin bitaraf
lığını muhafaza edehilmistir. 

............. Yazan : ............ . . . 
i : 
• 1 

i ~aik Sabri Duran~ . . 
: : 
=•-•••••••••n•-••••m---.-•-_..,. •• ,.: 

muştu. Brezilya onun. Afrikada 
Gine sahilleri onun, Asyada 
Hindistan kıvılan ve zengin sar. 
ki Hint adaları onundu. Fakat 
bu imparatorluğun vıkıhsı. ku
rulusu kadc:ır cabuk ve siimulli.i 
olmustu. Brezilyasını, Hindista
nmı, şusunu, busunu kavbeden 
Portekizin Plinde Atlas Okya
nusuna sf'rpili Azor ve Madeira 
anaları ile Afrikada An!!'ola ve 
Mo.,::ımbik müstemlekelerinden 
vP. Cinde Macııo gibi dai!ımk bir 
iki parcadan ba~ka bir '/V kal
mamı<;tı. Bununla beraber bu
~lin de mF?s::ıhasına nisbetle müs 
temlekesi bi.ivük olan memle. 
ketler arasında Portekizin mü
him bir veri vardır. Memleltet
teki nüfus basma müstemlt.ke
leri arazisi miitesaviven taksim 
erHlmis olsa arlam hasına düşen 
84 hektar ile İngiltere birinci, 
Portekiz ~O hektar ile ikinci ıe
lir. -Belki merak edersiniz. ge
ri kal;ın müstemlekeci memle. 
ketler kin de nü.fus ba~ına ne 
kadar müstemleke arazisi düş
tüsünü surava kavdediverelim: 
Belcikahya 29. Fransıza 28. Fe
lem~nkliye 25, İtalyana 8, Da
nimarkalıya 6, Amerikalıya 1,5, 
ve Jaoona 0.4 hektar.- Porte
kiz. geri kalan bu müstE>mleke
sini de İnp.iltPre rnüsaaöe etti. 
iti için muhafaza edebildi. İn
giliz filosunun müzahereti ol
masaydı. çoktan bunlan da şu
na buna kaptırırdı, Bu cihetle 
Portekiz hı.e:iltP.reve karsı min
nettarlık ve dostluk hisleri ile 
baiThdır. Portt;kizi İnttiltereve 
baE!hvan ikincı bir bağ daha 
var: Memleketin baslTca ihracat 
malı olan Port.o saran]an t"lı?il
tf're bu s;:ırapların yüzde 75 ini 
almakta idL 

* * 

* * 1 şte işler bu merkezde iken 
General Carmona, Dr. Sa

lazar'a müracaat etmiş, vatanı 
kurtarmak vazifesini ona ver. 
mek istemişti. SaJazar, Coimbra 
üniversitesinde maliye profe
sörü idL Bir defa mebus seçil
miş, fakat Lisbona gelerek mec. 
lisin bir celsesinde bulunduktan 
sonra istifasını vererek yine 
kürsüsüne dönmüştü. Son sene
ler içinde devlet işlerini yoluna 
koyan, bütçede muvazeneyi te
min eden, memlekette bir çok 
yollar.köprüler yaptıran. mek. 
tepler açtıran, sanayii ilerleten 
hasılı Portekizi kurtaran odur. 
Fakat Salazar bu işlerde mu
vaffak oluncaya kadar cok u.Et
raşmış, vası salahiyet istemiş, 
işine karışıldığını görünce her 
şeyi yüzüstü bırakarak bir iki 
defa Coimbraya dönmüştü. 

- Durun dururken bu kara : 
kulak da nereden hatırına geldi? 

-- Sa'di'nin diin hahsett;i!inı 
'?'İilistanınıfa bir hikiive okudum. 
Sana da tekrar edeyim: 

"Ka1':ıkulal!a., sorrnu~lar: 
- Nirin daima aslam" arka • 

sından ği(IPrsin? Sen de kendi 
kendine avlansana. 

Karllkulnk c;u cevabt vennis: 
- Bımıfo birkaç tfrr1ü menfa. 

ntim var. Evvela o lıir av yalca
lar, parca1ar ... Beğendiği veTleri 
ver, kaTnını dovurur, cekitir. O 
zaman ben de zahmetsiT., külfet
siz sofraya oturur, Miyetle kar. 
nımı do;v11runım. Sonra ondan 
1<orkan diismanların ser1erinden 
<fe emin olurum; rahat rahat ya
c;arım. 

- Pek!Hii! Övle U71\ldan onun. 
himayesinin !"ö1P."es.inde vıısadılh. 
nı, onun ayhih i1P P-ecindiğini ik~ 
"Ar Pdiv""c:un. Nidn ona daha 
r:-zl:ı \•akl:asmıvorsun? Hatta 
tlo!>Tnil"" doan;va onun hakimi
Vfc'f,j nltına P'İrmivor<:tın da saıfı-

""· ''mihvP.Tl mııhrıhhetine,, isti. 
"ak pilivorsun? Bövle yapar -
~n hclld s1>ni has bendP"~n1 n
,.a~1n~ ıı lır: hiTroklan gibi halis 
mu"hlic: t~hii olnr,.un. 

Karakulak düşünmiiş: i tf 

- r'::ınımihın korlrnrnn! d~. 
'T!İs. Rir e:iin :\klına hUkmr"er, 
hir nır>nrP dP h"na savuMtr. fvi~l 
•ni? Bö;yle uzakta kalayım daha 
:,·i' 
· ..:.: Kn,.:ılcnbl( luı Tni;lı\zeme-+hı 

<:"hehi o1ım1k "~şka bir şey ila-
ve E'fı..,,.m;<: n1i? _ 

- N .. ~ihi? ~~)-

- l\f Psela a<ılııo a\'1 pnral1vor. 

buatında çıkan rivayetlere ba. kizliler, komşuları İspanyollar 
kılırsa, Avrupanın son mesut _gibi, en,gin denizlere açılarak 
köşelerinden biri olan Porteki- ser.ıtüzestler pe~nde kosmuş
zin de rahatı kaçırılacak gibi. lardı. o devirler Cintrada tera~ 

Mlııverciler Avrupanın yenı zilerin bir kefesine altın ötE'ki 
nizamı karşısında Portekizin va- kefesine baharat konulduğu gün 
zıyetıni sanlı olarak tayin etme. ıerdi. Portekize yağmur gibi pa
si zamanının gelmiş olduğunu i- ra yağıyordu. Kücüciik Portekiz 
!eri sürüyorlarmış. Berlin siya- az zaman icinde zamamnm en 
si mahfillerinde ispanyanın üç. büyük imparatorlu~unu kur-

Asırlardanberi Portekiz Av. 
rupanın ismi bile unutul. 

muş cok geri bir memleketi ola
rak kalmıştı. Hatta Milletler 
Cemiveti muhitinde, milli isleri 
sem derecede bozuk gidPn mem
lekf'tleri tavsif icin: "Portekiz
lesmis" tahirini kullanmak adet 
olmuı::tu. 1910 da Portekiz Kralı 
Don Karlos ile veliaht Prens 

Bu.~ün "diktatörlerin en mah. 
cubu" denilen Salazar Porteki
zin mukadderatını tamamiy1e e
linde bulunduruyor. Hic evlen. 
memiş olan Salazar Lisbonda 
San Bento sarayındaki kücük o
dasında dizleri üzerinde bir bat
taniye, gecenin ~ec vakitlerine 
kadar çalışır, vaktiyle talebesi
nin vezife tashihlerinde göster
d i fi dikkat ve itina ile devletin 
mühim islerine ait raporlar üze
rine saatlerce e~ilir, pürüzle. 
ri ayıklar, durur. Salazar, simdi· 
ye kadar dirayetli siyaseti ile 
Portekizin bitaraflığını muha
faza edebildi. Bundan sonra a
caba ne yapacak, Portekizin a
nanevi dostu İngiltereye mi da
yanacak, yoksa 1939 ve 1940 da 
imzaladığı ademi tecavüz ve 
dostluk paktları ile bağlandığı 
İspanyaya mı meyledecek? Hem 
lngilterenin, hem de İspanvanın 
ve dolavısiyle mihvercilerin dos 
tu kalmak istiyen Portekiz bu 
siyasetinde devam edebilecek o. 
lursa, Coimbra üniversitesinin 
mütevazi profesörü, vatanına 
yeni ve cok değerli bir hizmet 

~eğcnıfPYi n31'rn1an yivor. Arka
"111n arhk ~ofrasına karnkulak 
rökH:vol". O z .. rnan etTrıfına bakı. 
·ııp: "Tlrv! Beni gfirih·ol' mu
<:ntn17? İ<:f~ hu avın belin; ben 
t(1rdım . '"İ°'Pl'lerini hrn siiktüm!,, 
-1i'.'·e luı:<ırmıyor mu? 

- Ila:nr ranavıu·br f:n-ilıinite 

daha ifa etmiş olacaktır. 
lü pakta pek yakında girecezın-,.... __ ~-------------------------------------------------------------------------------~ den ve o zaman Portekize karşı 

hn her ;ıımını fesarHif edilen hir 
hiıdi<:e .ten.ildir. TaTihfe höv1e 
h;,. kayda henüz tesadüf etme· 
:iim! 

bir tazyik hareketine geçilece
ğinden bahsediliyormuş. Diğer 
cihetten geçenlerde İngilterenin 
İspanya sefiri Sir Samuel Hoar
un Por ı.:kize yaptığı bir ziya. 
ret münasebetıyle de bir çok 
dedikodular ortaya atılmış, İn
gilıerenin Portekize asker çıka. 
racağından ve Portekize ait o
lan Azor ve Madeira gibi adalar
da Ingilizlerin veya Amerikalı
ların deniz ve hava üsleri tesis 
edeceklerinden bahsetmişti. Bu 
şayialar ne dereceye ~adar doğ
ru, malum olmamakla beraber 
Portekizin her ikı taraftan da 
sıkıştırıldığına şüphe yoktur. 
Almanlar Garbi A vrupada açık 
kalan bu son kapıyı da kapat
mayı, böylece İngiltere ye karşı 
tesis ettikleri abloka hattındaki 
Yarığı tıkamayı isterler. Bun. 
dan başka Portekiz İngiltererıin 
çok eski ve ananevi bir dostu
dur; Almanlar İspanya yolu ile 
Cebelitarık'a karşı bir harekete 
geçeceklerse arkalarını tehlike· 
de bırakmak arzu etmezler. İngı 
lizlerse Almanların Cebelitarıka 
karşı muhtemel bir taarruzları
na hazırlıklı bulunmayı, mese
la Portekizin cenubunda Lago
sa yerleşerek bütün Kadiz kör. 
fe.zine ve Cebelitarık yoluna 
h:ikim olmayı elbette arzu eder
ler. Hele Azor ve Maderia ada
larının Atlas Okvanusundaki 
mıicadelede cok mühim rolleri 
olabileceğini gözönünde bulun
durduklarına şüphe yoktur. Bu 
üsleri Almanlara kaptırmak de
mokratların hiç işine gelmez. 

* * 
On beşinci ve on altıncı 

asırlarda Avrupa mil
letlerinin bir coğu henüz bir 
ka~ dönüm tarlalarını sürmek
ten başka bir şey düsünmiven 
köylülerden ibaret iken Porte-

MENFİLERE DAİR 
Er. _ {Okuyarak) "Siz mi! y sen bal gibi tıbbi bir hadisesint., 

---- azan : -······: c A N ct · k ct - ? Evet, ne mürteci V iisuH · · - e ır o u ugunuz. 
d Y" .. k f E. - Bir münakaşa! 

Takvimci 

iş Yerlerinin Yeni 
Nizamnamesi 

Mer'iyete Girdi 
fendiye, ne de emagog uru ·u- ! Fal.ıh Rıfkı Atay 1• C. A. - Tatlısu millisi'ne ba-
la benzemez gibi görünürsünüz. ... ld Ankara (TAN) - Devlet, Yi-' o h ld • Y1 ım. Fakat şimdi bu milliler Bana soruyorsunuz: ' a e • ----•- y Hyet ve beledı"yeler tarafından 

Fak t · b' • ••• • • • • • ••••-•••••• • eni Nizanı taraftarı olmu~br. w. 
ben neyim?,, a sız ır ~as.a, E doğrudan doğruya işletilen mü-
siz bir kıskanç. siz bir sahte-kar, sıtmasına tutulursunuz. 3,2 ta~- r. - Topyekun intikam! Iç- esseselerden memleket mtidafaa-

l 'k b' h 1 a· · · 1 t r n z Faı<:at nı !erinde yeni bir Türkıyenin Ali hazan hekim ı ır ru sa catı, ına ışınız e sırı 1 sı 1 
• . - si=· le alakalı iş yerlerinin müra-

bazan da katıla katıla gülünecek hayet itaat etmek lazım gel~r. Bu Kemali olmak hasreti yananlar kabe ve teftişine dair olan ni-
1 1 k 'b ' d ı r Sakla bile var. Ah Ankaradakıler bır bir soytarı, bir maskarasınız. şık sizin ı ırinize v tunu · ,_ - zamname Vekiller heyetin:::e ka-

baykuş gözünü vurduğu gibi, bir mak istersıniz ve karnının kanı- yıkılsalar ... Ah şoyle eJlerine ka- bul olunduktan sonra yüksek 
d b · t · b · k · b 'ık lemi alıp, haset keselerinin lıü-şairin güzel mısram an ır anı- nı tutan yaralılar gı ı, ~. ı . ~ - tün irinlerini ak:ıtabilseler .. "De- tasdika iktiran etmiş ve mer'iye-

dığıruzın ikbal veya rahatına ~~- Iüm, gazete kaldırımı uzerınde "Ben te girmiştir. 
dar, bütün muvaffakıyetler sızı, ulur sürünürsüni.ız. medik miydi?,,, yaZlfnkra - Bu nı'zamnameye go··re iş kanu-

. · d d - ' mış mıydım?,,, Benim şu ı a-kızgın şiş gibi. can evınız en ag- * * nın ikınci satırındaki iyma bu nu şümulüne giren resmi iŞ yer-
lar; haset kesenizi irin s:ırılığı b"I 1 lerı'nden dogı- ·udan doi!:ruya .i\Iil-..1 tl b değil miydi?,, diye ı se er... ~ 
bürür. Başkasına gu en ta ı ır " C ok eski zamanlarda bir li Müdafaa Vekaleti teşkilatı ta-
yüz karşısında, ağzınız kezzap ~\nadolu ordusu, Iı.rnir * * rafından idare edilen askeri iş 
köpüğü saçar. Siz bir muvaffa- tepelerine geJr:ıişti. ~rtesi sabah c· A. _ Fakat bu Yeni Nizam yerlerinın teftiş ve mürakabesı 
kıyet hamlesini kırmak için, Vü- şehre girecektı. Izmır eşrafı, ne Milli Müdafaa Vekili tarafından 
suli efendinin bütün çelmelerı- kadar kızları ve şarapları varsa cııarm b~ de tahşit kampı tayin olunacak müfettişler va-
ni ve Bay Yürükul'un bütün te- topladılar: "- Haydi yosmalar var, Ne dersınız, ~u haset ve hınç sıtasiyle yapılacaktır. Dığerleri -
kerlemelenni kullanırsınız. Fa- ne olursa sizden olur. Büt'in ış- ~urokumalarını _bır Anadol~ ) <>y niL teftış ve mürakabesi ise Ik
kat isminiz üstünde fikir adam- velerinizı takıkınız ve tulumları- l_asına çıkarsalaı! ?nlara bır cı- tisat VekaleUnın iş hayatiyle a
lığı cilasını, ovar, parlatır, durur- nızı doldurunuz. Dağ başındaki ger ve ruh ~kuru ya~tırsaıa.r.. lakalı mevzuatın tatbikini takip 
sunuz. Fikir adamı! Muhafaza- askerlerın koyunlarına giriniz ve Fakat_ ne~e lazıı:1•,.§ımcli Anacıo- ı ve temin ile muvazzaf teşkilatı
kar münevver! Sız bir mağhip- onlara sabaha kadar içirınız!,, lu daglaıında asayış va~- nın merkez ve vilayetlerdeki sa
sunuz. Ta lisan davasından si~a- Bozkır delikanlıları, sabahleyın, Er. -: O tarafta~ ~ıç . endışe lahiyetlı memurları tarafından 
si bütün inkılap davalarına ka- şehvet ve sarap baygınlıg" ı ı.;rnde etmeyinız. Tatlısu mıllılerı, tav- yapılacaktır. 

• şandan korkaktırlar. Yalnız ar 
dar, her şey, sizlere ra;.tmen ol- iken, Izmfrliler ordugfıhı bas- damarları değil, ödlcrı de pat- == ============ 
İnuştur. Hc>r şey ınkfır çığlıkları- tılar ve zavallıları doğradılar. taktır. Bunlar yeni nizama, gelse, Alman mareşallarının a-
nız arasında ba~lamıştır. Hase- Bunlar, bu fikirler. tenkitler, ıs- d k a · ı ·b - k '-'aklarına cıhanı bir seccade gıbı 
dl·n o"lum·· ü itiraftır: "Hakkınız l 1 ışı mart e ı erı gı ı, çıgın an J 

natlar, tercümeler, istinsa' ar bir isteri ile teslım olnıu§lardır. ferşedecek! Evet, dostum, milli 
varmış!,, yahut "Yanılmışım!., bütün bunlar, başlarında sarap Enselerınde erkek nefesi solu - dediğimiz bi.ıyük politika, ne biı 
Yenildiği zaman, eldiveninin i- tulumu ı!e. ız~teri uyoşturmıya zeka, ne bir ilim, ne başta bir 
çine çivi gizliyen zenci boksör çıkan dişi yosmalar~_ır. Seneler- yo~. A. _ Fakat bunlar neden karakter ve ahlak sanatıdır. Mil
gibi, bir felsefe aşırması cümle, denberi, onlara sutunlarımzd.a Mihver zaferini kıskanmıyorlar? li hareketler içinde ahlaksız biı 
bir tarih çalması satır içine ıniir- göbek talimi yaptırıyorsunuz. Gı- Er. _ Malum ya. bizimkiler, zeka, karaktersiz bir ılim, fazi-
teciin yeşil büyüsünü vey3 de- d " tl ·11· ·ı ln ke ..:ı. cınslerinın etıne iş letsiı: bır üship .. 
magogun Çiy zehirini saklıyarak_ , 1 ,,ta _ısu mı ıs_ı·,, ya ız nUJ -

Oh ld b tahl garı'p yamyamlardır C. A. - Kel üstünde peruka .. erkek zaferi sokmıya y!:>ltenır- ı Soıuyorsun.. . a e e~ ne- anan · 
siniz. Hiç bir inşa ihtırası ıçinde yim?,, Bana degıl , akıl he~ımte- Şu _41,50 hı~s .. ~öbetı ile _yana~ Er. - Ve altın taraktan a~a 
değilsiniz. Bask ası yaptığı zr.-I rine sor. Çünkü sen ne edeoi, ne ..eskı ~~!1-e.:a~~· goı u~~r . mui:ın~z . ğısını kabul elmeı.~~~digiin 'den) 
man, evvela blr nefiy ve hiciv felsefi, ne tarihi bir kıymetsın; Kendı onunu açma ıçın, e ın en 
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Seglıan R egülatörü 
Çukurovayı 

l lı.l/a Edecektir 
ırazan: Semih AGLI 

ledün. Bu yüzden, zanırt bir 
Adana seyahatini l{oze almak li
zım! 

Tekrar arabamıza kurulduk. 
Ver elini, Kanara! Burası, bir 
vaz "azinosu: Mezbahanın - ki 
fc:;i de, dışı da temiz, tertemiz! -
Etrafı güzel bir bahçe. Ortada, 
kırmızı balıklar ile dolu bir ha
vuz var. 

Adana beledi~si, Kanarada 
bir de aazoz imallthanesi yap
mış. 

Burada, vakit. hissedilmeden 
g~iyor. Şehre dönerken, ~iıneş, 
ufka yaklaşmı, idi. Fakat. bu, 
bizim için bir sürpriz oldu. 

** 
Adananın üç derdi var: 

1 - Feyezan. Seyhan, 
Ceyhan ve Berdan nehirleri 
seylibi karakterde oldukları için. 
taştıkları zaman, bütün Çukuro
vayı kaplıyorlar. Bunun nisbeti 
korkunctur: <, de 64. Sular. ilk
baharda cekilmezlerse, yeniden 
ziraat yapmak imkanı da yok. 
Biraz madde üzerinde konusahm: 
Çukurova, 145,000 balya pamuk 
yerine, feyezan yüzünden, 100 
bin balya pamuk alı:ıı•or. 

Seyhan'ın 1936 da yaptı~ı kor
kunç savletin, şimdi bile izleri
ni bulmak mümkün: Sahil bo -
vundaki evlerin yüzlerinde. iki 
metrelik bir yüksekli2e kadar. 
camurların izi kalmış! 

2 - Kuraklık. Kış ve ilkba
har aylarında coşan Çukurova
mn üc nehri yazın, bir pınar su
yu kadar azalır. Toprak, vatmu-
ra hasret çeker, şerha şerha a-

RekUIAt8r 1n$8bndan bir &Cirllnfl,: Kanal açılıyor cılır çatlar. 

Adanada, araba ve otobüs, ı ride, gövdeleri çamur damıa-ı 3 :-- ~ıtma. . Birikinti sular, 
birbirine rakiptir. Fakat, lan ile süslü, sıska beyJlirleri kendılerme. geçı~ ~u~amıvan sel 

Ralebe arabada kalır. Çünkü, ya- duruyor. Gelen, l(eçen araba- artıklan bırer .~ıvrısınek kayna
zın hararet derecesi 55 1ir. Bu lara kız, erkek çocuktan musal- ih olur; Bu. y~zde!'· sıtma, Çu
sıcakta 100 metre bile yürümek lat. Onlann sarkıntılarına, ana- kurova da bır afettır. 
mumkÜn de~ildir. Halbuki, oto- larmın vücutlerini salıya sallıya .. İşte, .Seyhan rej{Ülatörü, bu 
bus muayyen bir servis ile işle- başladıklan fervat ve fiRanlar, uç derdı karşılamak ic:;in yapı-
mek mecburiyetinledir. Bu zarii- temPo tutuyor! lıyor. B~~l!.Ce, . nehirl~rin bo-
ret dolayisiyle, hayvanlı nakil lııl Jııt iazında buyuk bır bara1 olacak: 
vasıtalarının şehri kirletmesine -r "T' sular, feyezan zamanı orada top-
ra~en, belediye, arabaların hi- 9 u acayip dekoru geçtikten lan~cak. Bunlar, kanall~r ile 
misi olmak rolünü kabul etmiş- sonra, Portakal bahceleri d~ıze atılac!k w s~~ler ı~şa e-
tır. Maamafih, şehir meclisi, ye- başlıyor. Yolun iki yanı, a~açlar d~Jecek. Dag sell~rı ı~e, şımen
ni istasyon - Bağlar - Türk hava ile dolu. Dallar, yerlere kadar difer h~ttının şımal!nden acı
kurumu meydanı ve hükumet ko- sarkmış. Sıcak bir rüzglr, Ren- lan , hır kanal ıle Ber. -
nagı arasnda kaptıkaçtı işletmek zinizi ılık bir koku ile tıkıyor. dan .a akıtılac~k. Ayrıca. bır 
kararını vermiştir. Böylece, Ada. Arabacıya: tahhy~ şebe~esı. de kurulacak. 
nanın merkezi ile şimali, Şarkı "- Dur biraz yaya gezelim.,, ~a~ıa yekaletı. bu davayı hal-
ıle garbı birbirine bai!anmıetır. Dedim. lett~ı Rurı, feyezan. _ve ~~~~k-
Ara yerlerde ise, Jneydan, araba- Hazret seslendi: lık . ve sıtma flfetlerının onunıe 
cıların... "- Kivra! Kivra!,, ı;teçılecek. 

İnsan, muhitine, çabuk uyabf- Merakla sordum: Her Cuku~al! icin, ~ mes'ut 
1" e - üstat Recaizade Ekremin .. _Kimi c;alınyorsun?,. ve :ra~ iatikbalı bekhyor, di-
' Araba sevdası,, nda oldu~ gi- "- Portakal bahçeatntn ..ııı- vebıliriz. 
b - araba safasma kapılıyor. bini!,, k ~Y~ re~la~rüne, '1mdiye 
F ytonlar yepyeni, atlar yağız 0 zaman öğrendim ki bu. Eti a ar · ,000 lıra harc~nmts" 
v koşumları al kordelalar ile tır. Fakat buna mukabıl. 200 
s slü ... Üstelik Halep zilleri de Türklerinin kullandığı bir keli- bin hektarlık ve dünyanın en 
d hşet! Yayalara çatlak ve u- medirB. · ·n verimli toprağını ihtiva eden 
zun melodileri ile,' sanki: ahçeye Rirdill. ust katına. ~niş bir araziden 5 misli faz-

dışandaki bir merdivenle c;ılu- 1 h 1 
"-Destur, varda!, lan ıeve dox.ru yürüdük. Adının a ma su. alınacaktır. 
D

. 1 "' Bu hakikat kalkınma davamı-
ıyor ar. Mehmet Binen oldu~u öiren.. b" b l"d"" 

Bu heybet ile asfalttan Ahi. dilimiz bahçe sahibi, bizi, Ade- zın ır sem 
0 

u ur. 
dm'Paşa caddesinden geçebilirsi- ta muhabbet ile karşıladı. Por- (1) Adanalılar mezbahaya kanarya 
n z. Fakat, araba safasının en ih- takallan, dallan ile ikram et. derler. 
t şamlı yeri, Kanaraya (1) giden ti. Dostlutunu o kadar ileriye 
yoldur. Seyhan aşıldıktan son- Ji(ötürdü ki bana: 
ra, vilayet hastahanesi ıeliyor. "- Cocuklanmm klvrası olur 
Burası, enteresan bir yer. Cün- musun? Adresini ver de, onlan 
k antrenin karşısındaki çayır- sünnet ettirirken, seni c;aittta
lıkta "lü! lü!,, cü çingene kadın- yım!,, 

r dolu... Onları gördükten Dedi. 
sonra Kudüsteki ağlama taşına Kivralık vaftiz babalıl'ı ıibi 
kadar ı:titmenin beyhude bir zah. bir sıfat: Bir cocutu. sünnet o
n.et oldulunu anladım. Sırtla- lurken, kim kucaklar, tutarsa; 
rı.nda, ren~i kaybolmuş bir yel- o adama o çocujun kivraaı de
dirme, yahut çarşaf. bakıra ca- niyor! 
lan suratlarında acayip işmizaz- Mehmet Binen'e veda P.derken. 
lar müşteri bekliyorlar. Az ile- arzusunu yerine ~tireceiiml söy 

Biraz utangac;: 
- İşte bu akşam yine yalnızım, dedi. Hal. 

buki seninle beraber olacağıma o kadar sevin· 
mıştim ki ... 

- Haydi, uç yuvana, uç ve uyu. Lille Spruv. 
B raz yor~n ı;tibisin; evet, burnunun ucu biraz 
yorgun gibi. Ben elimi çabuk tutarım. Belki ya· 
rın sabah, daha sen çıkmadan, sana, sabahlar hay. 
rolsun, derileıe gelirim. 

Göçmenlere Yardım 
İzmir, (TAN) - Sıhhat ve f ç_ 

timai Muavenet Vekaleti tara -
fından burada alakalılara gelen 
bir emirde, köylerde bulunan ve 
ziraatle meŞJ(Ul olmıyan RÖçmen 
terden sanatklr olanlara demir
cilik, maran~ozluk Ribi sanatlere 
rnhuua Aletler verilmesi bildi • 
rllmlştir. 

Köylerde işsiz hiçbir ~öçmen 
bırakılmıyacaktır. 

' 
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l'llilli K iime Maçlarına'.11\·];S\}(•) 
Dün de Devam Olundu BUGÖNK"O PROGRAM 

8.00 Program '18.40 fncesaz 
tı.03 Haberler 19.00 Teman 
8.18 Milz.lk (Pl.) 19.30 Haberler 
8.45 Yemek lls- 19.45 Konuşma 

Harbiye lstanbulsporu 3 - I, Beşiktaş Maskesporu 6 - O, D. Spor 

Altayı 7 - 1 ve Gen~lerbirliği Altmorduyu 2 - 1 Yendiler 

tesi 19.50 İn~z. 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13.05 Türküler 
13.20 Muuk (Pl.) 

20.15 Radyo ıa· 
zetesi 

20.45 Müzik 
21.00 İstekler 
21.30 KonUJnıa 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Ca&bant 
23.25 Kapan11 

Milli kümenin deplasman maç 
larına dün şehrimizde Şeref sta
dında üç bin kadar tahmin edi -
len bir seyirci kalabalığı önünde 
devam edilmiştir. 
Harbiye 3 - İstanbulspor 1 
İlk maç Ankara ikincisi Har

biye ile İstanbul dördüncüsü İs
tanbulspor arasında idi. İstan
bulsoorlular dün bu maça Tarık 
ve Hayriden mahrum olarak cık_ 
tılar ve son zamanlarda J{Öster -
dikleri güzel oyunu tekrarlıya
madılar. 

Oyun bidayette cok sert oldu. 
İstanbulsporlular ilk ~olü çıkar_ 
mak için bütün gayretlerini sar
fettiler ve lüzumsuz bir yorj{Un
lujta düştüler; fakat ilk !(ol ra
kiplerine müyesser oldu: ErtuR
rul sekizinci dakikada Harbiye
nin birinci sayısını yaptı. 

Bundan sonra oldukc;a yavaşlı. 
yan maç esnasında 1stanl;ulsı>0r
lular miisait Poıisyonlara l(irdi -
lerse de her zamankinden daha 
fena bir oyun tutturmaları yü. 
zünden, bunlardan istifade ede
mediler. 

1 - O Harbiye lehinP biten bi
rinci devreden sonra İstanbul ta. 
kımı oyunun idaresini eline al
mak icin cok calıştı. Bu arada 
Kadir beraberlik sayısını yaptı. 

Bundan sonra Harbiye takı
mında biraz sertlik, fakat bariz 
bir açılma görüldü ve Ankaralı 
oyuncular seri bir tempo ile ra
kiplerini tazyik etmiye başladı
lar. 

Sabahattin ikinci sayıyı yap
tıktan sonra İstanbulspor hiç ol. 
mazsa beraberli~i temin etmek 
için bütün kuvvetiyle calışmıya 
koyulmuştu ki. hakemin vcrme
di~i bariz bir ofsayd neticesin
de ayni oyuncu takımının ücün. 
cü sayısını da yaptı ve istanbul
spor beraberlik ümitlerini bırak
tı. Biraz sonra oyun bu netice 
ile bitti. Yeni hakemlerden olan 
Selimi, bu maç için pek hafifti. 
Üçüncü RQlde kendinden cok da
ha eski ·"e tecrubcli olan yan 
hakeminin bayrak sallamasına 
aldıns etmedi. 

Harbiye: Bedri, Münir, Havri, 
Yaşar. Abdi. Suphi, ·Krmal, Sa
bahattin. Ertubııl, Burhan, Ke
nan. 

t"tanbulspor. NPv7.at, Sefer 
Rüştü, Muzaffer, Celal. Cihat. 
Fahri, Siileyman, Mükerrem, 
Kadir. İsmet. 

Beşiktaş 6 - Maskespor O 
İkinci ve son maçı Beşiktaş ile 

Maskespor takımları yaptılar. 
Necdet Gezenin idaresinde baş. 
lıyan oyuna takımlar şu kadro
larla istirak etmişlerdi: 

Beşiktas: Mehmet Ali, Yavuz. 
Feyzi. Rifat. Halil. Ahmet. Sab
ri. Hakkı, Şükrü. Seref. Eşref. 

Maskespor: Hıfzı. Salahattin. 
Melih, İbrahim. :RPı;at Osman. 
Kenan, Ahmet ·Celil, Adem, Ö
mer. 

Oyunun ilk dakikaları cok sert 
cereyan etmiştir. Beşiktaş ilk 
çeyrek saat geçtikten sonra h8 -
kimiyeti görünür bir şekilde al
mış olmasına ra~men, hic de tat. 
min etmiven bir oyun çıkarmak
ta ve muhacimler llOl pozisvon
larına cok defa ızirdikleri halde. 
savı cıkaramamakta idiler. 

1\ı!askesnor da bu arada birkac 
fırsat vakaladı. fakat ovuncula. 
rının ~üt atmaması neticesi gol 
vao<lmadı. 

Nihavet ~3 üncii dsıkik:.da Sab 
rinin yaptıaı bir vol ile Beşiktas 
<ie,,reyi ızalip bitirdi. 

İkinci devre bidavetindP Be -
<>İktas vine kı~ır ovununıı df'vam 
etti, fskat tedric-i bir n<''1mn ne. 
ticesi devre orhı \arına ıin[trn ha
~imiveti acık bir sekildr plP ııl. 
-fı. Ru arsıda 17 inci dıık ikacfa 
SerPf. Hakkının vndiği t-ok eü
~el bir psıstan icıtifııde ederek i
ldnt-i Polü yapıyordu. 

Maı:kespor ovuncuları ııııde 
vaptıklan bir iki Akınla ke:ndi -
!erini ~österPhildiler. Miid11faa 
Besiktas önilnrlP fazla dav11na -
ıırndı ve SPrPf ~1 Uncii d11kikada 
iic-ünciivii. Hakkı bes ıbldka son 
ra dördiincii sıolii vaptılıır. 

4 t inci dakilnıdıı Sü'kriiniin 
"::ıntıih bir savı BPcıiktası 5 - O 
(fıılip vıı.,ivetf" l"Pti"mis ve sevir
"flPr dai.t11""1VP nı><"1!l1Tl1Sh ki son 
-i11kikıırla Şeref altıncı golü de 
"ıkardı. 

Hususi Maçlar: 

F. Bahçe 7 • B.oğlugençlik 1 
Dün sabah Fenerbahce stadın

da hususi mahiyette futbol ma('. 
lan yapılmıştır. İlk macı Fener
bahçe ile Beyoğlu ~enc;lik klüı:>
leri yaptılar. 

Fenerbahce bu mac:;a adeta bir 
B takımı halinde cıkmıştı. BeyoJt
lu takımındada da bazı oyuncu
lar eksikti. 

Bidayette müsavi bir şekilde 
oynll'Dan oyun birdenbire Fener 
lehine dönmüs ve San - Lacivert_ 
liler 7-1 ~alip .ızel mic:lerd ir. 

Galatasaray 5 - Beykoz 1 
İkinci maçı Galatasaray ile 

Beykoz yapmı,lardır. Bevkozlu
lar oyunun iJk ızolünü atmışlarsa 
da Galatasaray takımı dün cok 
üstün bir oyun .ıöstermiş ve se
vircileri cok memnun bırakan bir 
sekilde oynamıstır. 

Üstüste yaotıA't bes ~olden son
ra San donlu ve bevaz formalı 
Galatasaray takımı maçı 5-1 ka
ıanmıstır. 

Terfi Maçı: 

Taksimgençlik 4-Alemdar 1 
Dün Milli küme maclarından 

evvel Seref stadında birinci küme 
ve terfi etmek icin Taksim ızenc
lik ve Alemdar takımları karşı
laşmıslardır. Neticede üstün bir 
oyundan sonra Taksim 4-1 ııalio 
gelmiş ve birinci kümeye terfi et-

mek hakkını kazanmıstır. 
Ankaradaki Maçlar 18.00 Program 

18.03 Orkestra Ankara. ~7 (A. A.) - 19 Ma
yıs stadında yapılmakta olan 
Milli küme maçlarına bu ~tin Al-
tav - Eskisehir Demirspor ve Akdeniz Cephesinde 
Genc;lerbirliği - Altınordu karşı-
lasmaları ile devıım edilmistir. lnkicaflar 

Demirspor 7 • Altay 1 s 
Altay ile DemirsPor arasında (Başı 3 üncflde) 

vapılan ilk karsılaşmayı Demir- yaç hasıl olduğunu, bu takdir
soor 7-1 kazanmıştır. Her iki haf. de hile taarruzun muhakkak su
t -·"nda da rakibine karsı hakim rette muvaffakıyetle neticele • 
hır ovun cıkarmıs olan Eskisehir- nemiyeceğini söylemiştir. 
liler ·birinci devreyi 3-1 .ııalio va- R11 ıı:ii'ıı:lerden , bu taarruzun 
ıivette bitirmişler ve ikinci dev- çoK güç olmakla beraber imkan
rede ~ol adedini 7 ye vükseltmek- sız bulunmadığı anlaşılıyor. 
te ~üclük cekmemişlerdir. Maginot ve Mannerhelm ~bl 

Mac; 7-1 Demirsporun 2alibiye- zaptı imkansız sayılan lstlhltim. 
t.i ile ~on~ ermistir. ların zapbna ~ahit olan insan -
G. Birliği 2 - Altınordu 1 ların, CebeJitanğın mukaveme

İkinci karşılaşma Genclerbirli- ti hususunda ~üpheye düşme -
(!i ile Altmordu arasında vapıl- leri tabiidir. 

Bu müstahkem mevkfin 10 
mış ve Gençler maçı 2-1 kazan- kilometre uzax..-daki A.t~esiras, 
mı~lardır. 5 ... • 

İkinci karşılaşmanın birinci 24 'kilometre mesafedeki Septe 
devrP.sinde Altınordulular rakip- ve 50 kilometre mesafedeki 
leri Genclerden daha düzJ(ün bir Tanca limanları tahkim edildi
oyun cıkarmışlar ve 35 inci daki- ti takdirde, Alman - İspanyol 

1 1 taarruz kuvvetleri için mUhim 
kada Saidin aydiy e kavdettik e. hareket (isleri teskil ederler. 
ri sayı ile devreyi 1 -O galip va- Fakat bütün bu tehlikelere 
zivette bitirmişlerdir. 

t rağmen bu müstahkem mevklin 
kinci haftaym da birinci dev- bütün taarruzlara muvaffakı • 

reye nisbetle daha seri ve canlı 
olmustur. Bu devre ilk dakikalar- yetle mukavemet edebllecetlne 
dan itibaren rakiplerinden daha kani olanlar çokhtT. 
seri ve sıkı ovnamıva başhyan M. ANTEN 
Genelerin hakimiyeti altında ~eç- ~•••••••••• .. ııııı. 
miştir. 14 üncü dakikada bera-

1
.- C. E, K. MenfaatiM 

berlik savısını yapan Gençler 30 
uncu dakikada 2-1 ıaUp vaziyete 6 MAYIS 1941 SALI gO.ntı 
geçmislerdir. Bu savıdan sonra AKSAMI SAAT 9 da 
her iki takımın vapmıs oldu~u a- M O N J R 
kınlar semeresiz kalmıştır. NUREDDiN 

Mac 2-1 Genclerbirli~inin ~a-
libiveti ile- nihavete ~rmistir. Ç EN BE R L J TA Ş 

Atletizm Müsabakaları Sinemasında 
Ajanlıiın tertip etti~i ilkbahar Bir K O N S E R vereee'k. 

atletizm müsabakaları dün sa- tir. Biletler sinema ~ln-

bah ve öğleden sonra Fenerbahçe ~~==d=e=s=a=t1=1m=a=k=ta=d=•=r·==~'~ stadyomunda büvük bir kalabalık ~ 
önünde yapılmıştır. r 

Sabahleyin küçük kata~orilerin Bütün /stanbul. Hala 
seçmeleri yapılmıştır. Çok kala-
balık bir atlet kütlesinin iştirak Pek Yakında 
etti~i bu müsabakalarda ümit ve. OPERA BALOSU'nda 
rici neticeler alınmıstır. Bayan-
lar arasındaki 100 metre ve Ji(ülle Dan Ed k e s ece ... v 
atma müsabakalarını Selma ka-
zanmıstır. Ö~leden sonra birine Eğlenecektir ... 
kataJıori atletleri varıı;mı:ı1larrlır 

Dün alınan dereceler ,,ek te 
memnuniyetbahş değildir. Atlet
ler pek te cekişmeli müsabakalar 
yapmamışlarsa da iyi formda ol
madıklan da görülmekte idi. 
Müsabakaların hitamında ka

zananlara madalvalan verilmiş
tir. Alınan teknik neticeleri bil
diriyoruz: 

110 met: 1- Faik17, 2- Vasfi 
17.9, 3- Kemal. 100 metre: !
Muzaffer 11.6, 2- Cezmi 11.6. 3-
Serif. Gü.Ue atma: 1- Ateş 12.99. 
2- Arals 12.94, 3_ Mehmet. 400 
metre: 1- Ahmet 54.4.-2- Anc~ 

, _____ _, 
55.3. 3- Kazım. Uzun atlama: 1-
Muzaffer 6.54, 2- Çaroğlu, 3-Tev
fik. 5000 metre: 1- Artan 16.5,5, 
2- Eşref 16.12,3, 3- Halil. 400 ma
nialı, 1- Ferit 62.6, 2_ Alt, 3- Ah
met. 1500 metre: 1- Riza Mııksut 
4.28, 2- Vlademir 4.28, 7, 3- El
li. Yüksek atlama: 1. Mehmet 
1.70, 2- Nadi 1.70, 3- Vasfi. 200 
me(re: 1- MuZaffer 23.3, 2- Cez
mi 24.4, 3. Halit. Cekiç atma: 1-
İzzet 29.38, 2- Ateş, 3- Arat. 

Cirit atma: 1- Kemal 53.10, 2· 
Fuat 43,05. 

BULMA C A 

~afış 
- Paskalye tezyinatı, dedi 
Joe cıgarayı iç cebine attı: 
- Eyvallah! .. 
Bengtson: 
- Moruk geldi mi? diye sordu. 
Bengtson ıslık çalaraktan bir sporcu yürüyü -
- Mösyö Sprag'ı görmedim. 

ı a a • ı • , ı 1 

- E-eh! Böyle evlenme~e de can kurban! Y aıan : Vicld BG.11111 Çeviren: Ha • Ça 

Bengtson ıslık çalarken bir sporcu yiirüyü
şüy le uzaklaştı. Elindeki anahtarları kastenyetler 
gibi şakırdatıyordu. Boş salonlar yarı karanlıkta 

No. 3 uzanıyor, yerlerine henüz yerleştirilmiş ~lları 
B n ma~azadan cıkarken, sen Jirmej(e mecbu.r o
lacaksın, sen çaktJğın vakit te ben gireceğim ... 

- Enfes bir evlenme. Sigortalı, dedi Erile. 

beyaz keten örtüler örtüyordu. Yer yer ıhtt~aın 
- Haydi, küçük, yürü! Kafese dönmeliyim, K 1 S 1 M : Il içinde giydirilmiş mum mankenler ~ırıtıy~rdu. 

dedi Erik ve genç kızın koluna ıirdi. Sokakta " v ,, • ""beğ" d k Asansörü, anahtariyle açtı. tam gıreceğı sırada, 
Ve nihayet karalamayı bırakb. O. jambonlu ma. 
kamasını yerken, Nina onu, kirpikleri arasından 
s züyordu. Evet. orada Rivoldi'nin bir masasın
da. yanvana bulunuyormuş J?ibi ?ir hali vardı, 
ama. Allah bilir aklı nerelerdeydı!.. 

Nina: 
- Kendini yorgun hissediyor musun? diye 

sordu. 
- Zerre kadar yorgun değilim. İşte, 'u ka· 

d rcık bile ... 
Nına kahvesini icmiş ~astasını bitirmişti. 

N sesi kırılmış ve mahzundu. Erik'siz akşam, 
lerl onünde sonsuz, boş bir çol gibi, uzanı
du. 

Tereddütle mırıldandı: 
- Belki sinemaya $lidPbilirim. 
- Yoo, asla! İşte bu olmaz! Sinemaya yal. 

nız beraber "idebiliriz. Bütün iyi filmleri hep 
bensiz pörmeni istemiyorum. 

- S_,.n zaten yalnız kendini düşünürsün. 
- Tabii HPlf" hilluıqıı:" ""na ait meselelerde. 
F kat §aka yaptığı belliydi. 
Nina varı yanva rahatlamış bir tavırla: 
- S"nemaya ne zaman gideceğiz, diye sordu. 
- Yarın. 
Garsonu çatırdı. italyanca bir &eYler keke· 
ve bıraz sonra ııetirilen hesabı ödedi. 
Masanın üzeri, bir .sürü karmakarqık çiz~i. 

le dolmuştu. Nina bunların manasını pek an
amı or. anlama.ita cahşıyordu. Tam bu sırada 

n elındekı ıslak bır bezle hepsini sildi. 

onlan, aralıklardan esen bir ilkbahar rüz~arı Merke~ M~gazası , ~ehrın tam go .. m e, . a_- tezyinatçı çırağı Puş göründü. Nefes nefeseydi. 
~ar~ladı. Nina •. ne kadar yorRun oldu2unu ancak la~alık hır _bı!'alar k~~esinden muteşe~ı~~ı. Puş, 18 yaşlarında, tam boy atma çağındaydı. 0-
§ımdı farkedebılmişti ve yatağanı düşünmek ar- Dört ceph~ının her bırmde, 12 şer dev ~ı!ı ın, nun bu uydurma isminin nereden geldigini kimse 
tık ~oşuna Ji(idiyordu. -Oayri ihtiyari en yakın tü- mal ve fa~lıyet d~~u. 1.2 k~t:·· ~am ort~~ buıol~- bilmiyordu. Kollarında bir yı&ın basma örnekleri 
nel ıatasyonuna doiru yürüdü, fakat tam karşıya rın ve magaza ~udırıyetının ışgal ettığı on sektz taşıyor, yükün ajırlıjı altında adeta sallanıyordu. 
ReÇeceği sırada Erik onu, kolundan yakaladı: ka~~m~zzam bır yapı.. k t"· B "t'' Asansörde nefes nefese: 

- Gel, dedi; bir taksiye atbyalım. Sana bir . . manan garp yanını sıyarara . geç ı. ':1 un - Mösyö Sprag renkleri görmek istiyor diye 
utaler,, verebilirim, eve kadar ıidersin. yıtnnler aydınla~ta. Şimal cephesınde tez~atı kekeledi. , 

(Taler, diyordu ve bu kelimenin yabancı, Da. ışte bu gece yemlenecek ~l~n .. ve arkasında gol~e- Erik tiz bir ıslık sesi çıkardı. Tezyinatçılar şefi 
nimarkaca oldux.u anlaşılıyordu.) l~r oynaşan perdelerle örtu~u 1 • 6 numarla 'ıt- Mösyö Sprag'ın daltonizm'e (renkleri farkedeme-

~ nnler bulunuyordu. Merkezı ışıklar saat kadranı k h t 1 ,,) mu""pteıa olduguw na dair d -·. 
- Hey Allahım! Ne kadar da müsrüsin! Bir 6 50 · ·· t · d me asa 1

&
1 egJimez 

de evlerwneyi düşünüyor.. . nei~!~~ı.~~ğ:z~· işçilerine mahsus 4 numaralı b~! kana~~ besliyordu. Parmağiyle yeşil basmayı 
H taks. k d · k k . gosterere.11.: - eeyy, ı... apı an gırer en, apıc!ya. _ İşte bunu alacağız, dedi, ve ıslık çalmıya de-

Ve Nina'yı şöyle bir -parmak işaretiyle dur- - Merhaba Joe, dedı. vam etti Böylece atelyenm bulunduğu 12 nci ka-
durdu~u taksiye sürükledi ve: JoeGkapıyı ~çarken; . Mös .. ta vardıl~r. 

- Evvela Merkez ma~azasında duracaksın. sordu ene mı gece ışı, yo Bengtson? diye Asansörden çıkmadadned~nce: . 
Bayarı daha ileriye gidecek, dedi. · . - Söylesene Puş, ı. Senın saçlarını boya-

Rivoldi'den Merkez ma~azası arası taksiyle Onun bir gözü camdandı. Mütarekeden sonra, dığın doğru mu? 
bir buçuk dakika silr,r. ınrmemr, dört~!- a~Z- elli harp .?1~lulünü ~a~aza~ın?.a işe al~ak, ma- Yelpaze kulakları ta şakaklarına kadar uzanan 
lanndski duraklar da daba. ~ b1r b~uk dakika, ğaza.nın. goru~ez hlkımı Mösyo Crosby ıçln ade- çırak: . 
Erik'in dudaldarmın Nina'nınkilerle kaynaşması ta bır fıkri sabıt olmuştu. O .zamanlar __ ga~etelcr, _ Yoo, hayır, neden

1
? dıy~ kekeledi. 

iein ktft lmieti· bundan uzun uzadıya badaetmıştl, ve Mosyo Cros- Saçları, Jean Harlow un, fılm sansörlerinin pro. a:: ha· b 
1 

Lfll S . by'yi büyük bir vatansever olarak göstermişter- testolanndan evvelkı saçları kadar açık reni<hY 
- en yır o sun. e pruv! diyerek di. di. BengtlOD atelyenin yapısını açtığı zaman, kır-

taksid~ ~tladı. Al, para da işte.. lşte bu yaşlı emektarlardan ? - 8 i, hlll tç servis mızı ~ları. ve büyük basma yüküyle, yeruıde 
Nına. • " lerde kullanılıyor, mağazanın muhtelif yerlerinde çlvilenmış gibı ~&il ~uruyordu. 
- P~alya tavşanına selam soyle! diye ba- sürüklendikleri görülüyordu. On tarafta, kolsuz Erik~~ _ıçerıye gıreceği sırada, majazanın lıa-

~ırdı ve cı111 yumurtal,ar yumurtlamıya bak! bir zenci, müstahdemler asansörünü kullanıyor, fiyesi Fılı_p'ın ~asından çıkan bir gölge gördü. 
İlk köşe başında arabayı durdurdu, şoföre 30 buroların bütün kalemlerini, inmeli, tahtabacak "Bu da kım?,, dıye diışündü ve tokmağı bıraktı. 

sent verdi, elindeki dolan küçücük el çantasına bir İrlandalı yontuyordu. Ona doğru gelen genç kız, Nina'nın arkada~ı Lili-
attı ve sonra tünelin kapısından iceri daldı. Ben2tson kapıcıya, cıgara paketini uzatarak: an'dı. (Arkuı vuı 

Soldan sağa: 1 - Bir erkek 
ismi - bir nota 2 - Büyük _ bir 
erkek ismi 3 - Planın büyiii\; 
4 - Çok iyi - mallar 5 - Ten o
kunursa: aşık - askerde bulunu 
6 - Emmekten fili - ilçenin bu 
yüğü - çok değil 7 - Ten oku
nursa: lngilterede bir havza 8 -
Ters okunursa: Alimler - evtn üs
tiınde bulunur 9 - Çevilc, ustu
ruplu. 

Yukarıdan aşağı 1 - Muhare· 
beler 2 - Herkesler - bir nota 
3 ::-- Inanılmıyacak şeyler 4 -
Mükemmel 5 - Müteakıp gun 
6 - Müteamil olmak 7 - Biı 
hMl'fi değışirşe .lihza - dört y11n 
su 8 - Asvadadır - çok değı 
9 - Köpek - ıcap. 

Evvelki bulmaca; soldan sağa; 
1 - Kafa - sarı 2 - Ara - nar 
3 - Mi - bas - fa 4 - Kabak 5 -
Beyazıt 6 - Sahan 7 - lı -
Tan • fa 8 - Gar - yas 9 - A
lem· tasa 
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Churchill'in Dün 

Gece i utku 

TAN 

Cenubi Af~ika Ba! 

Vekili de Diyor ki 
lil (Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

l\lahmut Attila Aykut ········ dir. Ve onlar anlamışlardır ki, lehe çalmıştır. Bugün korku du
ya öleceklerdir, veya bu harbi yan dostlanm, çok aldanıyorlar. 

u akşam yapaynlnıı.ım, o kadar 1 el . t:um gibı, anladığım gibi konu~~lt kazanacaklardır. Bu hallfa karşı Bugünkü harp, Balkanlarda 
yalnız kalnııya cchtettim xl, istemirıtim, Sana mutemadıyen ka - ne büyük bir mesuliyet hisset - halledilmiyeccktir. Fakat, Al

.ıçoır yere uğramadan "0tom:ılige., rnnlık \'C saçına ııeylcrden bahseltlm. mektc olduğumu ve onlardan manyanın bugün Balkanlaıda ka
<1n1 ~u hesao..l, kıtnba gelen onluğu Sana saadet tcmennı edcccgım. Snu- daha büyük fedakarlıklar iste. zanır gibi gözüktüğü muvnffakı
t-rıncc ıtafuyJ tutsuıedığırruz ahbap- det zaten kendı kendımıze bulacağı- menin n(' biiylik bir ıstırap teş- yetler her ne olursa olsun, Al
r yuvasına ı;:claım. Omere, beni so- m11. ~ey değil nudır? Aydemir sandct kil etti<Yini tahmin "dehilirsiniz. manyanın orada yarattıg· ı karı -

01w s..ı yok dersin, dıye sıkı sıkı zııten blum ıçimızde, bızım ruhumu- A 'k Bal r. 
· bıh o.;Ltım, 0, beni böyle yalnız go- ıun gece dolu dcblızlerinde rahul ne- men "fl Ve A'Ull harbi Şıklık ve yalnız bizzat kendi ka-

"nc.e, adc>ta yı:ıdırgı:ıdı. Senı sordu. fes alıp yeniden yola çıkacuğımıı kö- Bu nazik ve mühim zamanda yıbına yardım edecektir. Alm.:ın 
YnLlillu u.ıkere.~. içımı çekerek: şeclkler, koşe mındcrclkle.rı dcğıl mı- gözlerimizi biraz da Afrikııva ce- ya, belki de, lngilterenin yakın
- o yoıi artık dedım. Hem belk1 dir? Yapayalnız olmnk ı<orkulu Ay - virebiliriz. General Wavell'in Af da istilası vaadini tutmamasın. 
.ıan h.ı;, hıç olmı.yucak. Suratımı dunir. Yapaynlnız olmaktan korkmı- rikada. ne kadar az kuvvetle bt··,: dan inkisarı kapatı k ve mille

ı " .,murt.<an gordı.ı galıba kı, Caz.la y:ı. ba§ladım. Fakat şu daktkada kcn- vük ltalvan kütli'sini esir aldı- tine tfıli mahiyette - ıvaffakı -
ş y oı madı. ı:.uı;uıt s.ılona geç - d:mı nldatmacızgımn emmim. Mazıyi yellerle cesaret vermek u" ""ere 

i!ını bilemezsiniz. Binrıazı've ••:ar. '· , Bcmoeyaz nıeşk kar:ıı karşıya kımlere ve nıçln feda etnıışım? Feda "" • bu s h e d"' .. t"' 
l b d'l dı~ımız zaman o-nu··ml"ı'zde ''enı· a ney onmuş ur. :>enın aost Kardeş ruhunla ıçtim, ettık crJm ana ne ver ı er? "' , l\lf ff k l k · · r.l" l ın .. • c r.es.r yazacağım, ne meı.t- 1t: * bir istila yolu açılmış bulunu _ ·ıuva a 0 ma ıçın. .nlt er, 

h ttü ne de - onların mi\nnsıy- Muayyen bir ihtıyacm bu kadar vordu. Fakat biz bu istilfı yolu ergeç lngiltercnin istilasına te-
cdeb.yat yapacat:ım. Konu~;nca- ıu.wmsuz.tuğuııu hıç düşünme- ii:ı:Prinde yürümek istPmedik. ~ebbüs etmeğe mecbur kalacak-

• en nle. Hanı bazı akşamlar ıçı- miştim. Muayyen ihtiyaçlarm nıha- f talvan diktatörü haksız ve ırİ 
Jen gelirdi - bl.r Kere de tatbik yet açlığa benzcdlğıni ve nihayet kn- manasız bir surette Yunanistanı ngilterenin deniz hô.kimiycti 

t ı t k k c dl ı d k bu lıu··cumdan sonra mevcut ka-.ş • ya - a a n en ırme ar- rın aç!ı~ı kadnr mfmasız olduğunu istila.va tesebbiis E"tmisti. Yuna-
u. İşte oyle scı in bır istek \'ar ı- nasıl olmuş da hatırlıyamamım. Bir nistan kendisine has bir kahra. lırsBa .• Hitle; pb~rtiy~. kaefyik?etmb~tt.~r. 

hnde,. (lkıncı kadehın sonunu lçı - kndını kucaklam.:ıkln, bir sig.:ıra yak- ınanlıkla bu orduy . t · ız yenı ır mutt , u un 
, um). Gehrken benı yalnız. gören- ım:ık arasmdıı bır mılıınetrc f..ırk yok, v: altı y b ist.'-11• Rerıy: ~ tı dünyanın en kuvvetli müttefikini 

U1J soruyorlaıdı, Bilmem kı. se- B tel"'kk e 1 d ğ al a u ı anın onune k dk A r"k B" l Mk D u .. ·ı s nı::ı cur u un cm ".lurdu Bu rad H"tl . R azan ı . me ı a ır e:i' • ev-
yalnız goruncc beni hatırlıyorlar ıı;ın değil, belkı :ic .,l. du dkada seni • · 

1 
a . a 1 erın ~m:ıı_: letleri ile ve bize yardım için 

Bun:ı cevap verme. Biliyorum bıraz kıskanzyonıın da,. Ben, bı:z.ım "'a ve Bu _garıstanı nasıl ıstı la b"' t'" A "k h" .. · ı· 
k b 

'k" ott"n· · h · · b'J' . . u un merı an usnumy~ ı Ye 
evet ... Ha kım varmış gi i şı ... mahut ekleme hayatından bahsedi- ı,..ını enınız l ırsınız Bal - · k kl · 1 h b' 

t edıyorum. Seninle ve sevginle şı- yorum. Ekleme ışlerı:ı tndı çıkn1 ıyor. lcan devletıeri arasında bir bir- genış ka~~a ·trıytf' b a~l ın b~t 
rıyorum. Ne d.c olsa birbırimlze Yem aynkknbı ile penl,'Clist arasında lik olmaması ona bu yoloa b"" n~nu, 9 1 1 ,ıı;ıa a. e eye ı ı-
r,ı buna hakkımız. var. Kimscyı ve b "k f 1 81 ··k "mk" l b h t . İ u. rız. Bunun ıçın Hıtler'e t~ek-uyu mcsa e er var. zlm olmıyan vu ı an ar a se tı . ştc bu k "'. t r · H"tl ~ k 

clerı dilşunmemek, görmemek i- kısrakla, bizim olana aynı gôz.le mı c;ırada Yunanlılar İtalynnları t uı le mAme ıyı~:k ı der, .. u~uma -
oı.dandığımız pencereleri kapalı bo.karız? mağ]fıp ederken l\l .. t a o an en an ev mı uyan-

lonu (1) bılırsın. iııtc ben orada - Acaba erkekle kadını (evlenelim), ı·ı · . ' ' man mus ev- dırmıştır 
:-ın. Bu kadnr kısa zamanın bu ka· lr ı erıne karsı bızden vardım iste- z f . 1 k A 'k 

wzünde b lcştırcn düşUncc, bu sa- ~iler. Onları yalnız bırnkamaz a er Yb? ~n~n ka~cla m:?br!l a 
r bllyük ve kalın basını ben gayri bip olmak arz.usundan mı çıkıyor dık. Harpten evvel d h' f .11 : nır:.tam ~ ı~tı.ra .~Ye açıla ı e
bll görmtyc başlıyacnk kadar kor- dersin? Neden çıkarsa çıksın, emin l a 1 ngı. e cegı benım ıc;ın otedenberi be-
Jyorum. Senı t mtn ederim, bu son c. b!1• nihayet hepsinden daho şcrc!- Bre ~nk. arb~. ~akrddı!:l vaadetmışti. dibi bir hakikat idi. Ben bu in 
•ınlenin son Jtelimcsini belki ilk de- ıı hepsinden daha dUrust b'r bar""' u ı ı uyu usman karsısın • · f 1 f · · · ' ı ... - da kt"ıct''ık y· un n· t k d' kışa ı ya nız za erımızın men-bu ltndar doğru ve yeriude kul- kcttir. Aydemir on kudchi içerken ' a ıs anı en ı mu f t• • d • ·1 · 
dım. ben de son kararı vcrdım. kadderatma t<.'slim edPmezdik. aa 1 namın~ egı • aynı 7.aman-

Evlen:niye karar verdiğin gün .bir Evleneceğim. Hem sana yetııımck Bu ne beynelmilel taahhiit v~ da onu _ta~ıbedecek olan su~h 
~naralı evlilik dil~anınm bu kı:ı. için bu kararımı ne kadar hızlı ye- kaidelere uyardı d İ T menfaa~ n~mına da tasavvur ~ e 
r suraili ruı.'llunda gizli bir sebep rine getireceğim. Sanki nrndığımı he- h · t r'. ne e neı ız temennı edıyorum. 

k S 
ays1ve ve sere ıyle telif edile- B h H'tl ,. · · 

rdır, dıye kuşkulanmıştı . en o men bulaeakmı§ım gibı, sok~a ken- bilim. H b. k d . u arp ı er ın ve yem nazı 
zamanki kalender tavrınla, kay- dimı dar attnn .. Hoşça kal Aydemir ı ... ar ın mu a derntı fc- nizamının ne olduğunu meydana 

~z. kahkahalnrmdan birini savu- Yakında ben de scnlıı Aleminin için- na olabılır. Fakbat biz vazifemizi vurmuştur. Filhakika Hitler ne 
ken bıze: Hayatın romanını yaza- de olacağım. Ve bana bizimkilerden: vapmıya mec urduk ve sadece k . t d'ğ' h kk d ih 

ni b h 
bunu aptık y . t yapma ıs e ı ı a ın a n a-

ım. Neye hayret ettı z e ey - Sen de mi, diyenlere? Y · unanıs ana var - yet Amerikayı ikna etmis bulu -
İ ııer demi.tin. Bir roman yazmak Bir Brutüs sahteliğiyle: dım etmek mevzuu bahsolduğu ş· d' A 'k :ıı 
.Jı,bir ömur verilir mi n benim çok - Evet diycccf;lm ben de. Ne zan- zaman meseleyi açıkça Avustrnl- ~~l'!for. h 

1r;; ~ mfrı a, ~~u;~ 
~sili dostum?.. nettiniz ya .. Yarın posaln11mı11 kemik va ve Yeni Zelandaya bildirdik. uı a ına ar e azır anıyor. e ı-* * külçclerimi sokak kaldırımlarına çü- Onların da muvafakatiyle Nil d.~ daha fazla şeyler yapacağına 

Roman mevzuu için içerisine gir- rümüş bir eski çöp tenekesi gibi fır- ·ordusunun Mobil kuvvetlerini şuphe yoktur. !Jarbe'. sonuna !ca 
diğın fılemin - kı, bence IJu latıp atacak degil misiniz.?. Şu halde Yunanistana gönderdik. Çünkü dar devam edıl~~ektır. Net1ce 

tc btraz da damar arzusu vardır _ bile bile; tatttı inadının evlC'nccegım. bu işe en elverisli olanlar y i Bal~anlarda degıl, Garpte ve 
Kadar sathında nasıl dolaşıyorsun? Benim de herkesin oldu~u gibi nonoş Zelanda ve A t 1 k e~ belkı de Uzak şarkta alınacaktır.,, 

11çüğUnCi nasıl terkedeblldln? Şu sa- bir kndmım olacak Sizi değil, benim 1" . d' ş· a· vus raya uvve -
bıltün kadınlığını severek veren olan malı (canım kızım) dıye seve - erıy ı. _ım ı Alman propa~an. 

~ara çıkardıgı etiııtn satıli kftrından c?l;im. Ve artık benim de hayatta bir dası. Yenı Zelanda ve Avustral
de be~ iskontosunu saklzyarnk se- şeyim olaenk. Ne bileyim ben. Bazı- va ıle aramızı acmıya çalışıyor. 

n iı;in dortGozlc bcklcdlğı salı ak- sının bir kasası, baz.ısının bir yedi Bu hususta hüküm vermevi A -
:nlarının z.ı.yafet sofrnsını hazırlı - katlı, yedi renkli apartımanı ve vustralya ve Yeni Zelandaya bı. 
n kuı;ugt;nu .• Sen kı, onu bir cep benim bir kndınım., Mi.ıthiş bır he- rakıyorum. Yalnız bu vesile ile 

dili gıbi yo.nmdan eksik etmez - yecan iı;erisin~eyım. size olanı olduğu gibi anlatmak 
11 Sen ki uımnn, .zaman kupltunı İnsan, kendı :nukaddcratnın rota- istivorum 
.. c!elerinle - adam hayat, bırazı- sını isterse_ kendisi ne çabuk ve ne Biliyorduk ki, Yunanistana 

da bu demek dct;il nudlr? - der- süratlc deglştirlyor., Yaı;asın yeni "Önde ec V• • k t Al ha at , :- . • r egımız uvve . man 
de biz.1 kendine uydurmıyn ve Y " •• ıstılasını durduramazdı. Fakat 

... erınc mandırmıya savasırdm .. Kil- * Yunan kuvvetleriyle birlikte 
;:unü nasıl ıcrkedebildln, derken Aydemir, dostum. Benim iyi gUn müşterek bir müdnfon hattı üze-
rktun mu, diye yazdım ve bu ke- ve kara gün dostum. Nihayet 
:ııcyl tekrar sıldlm. Sildiğim kelime evlendim,. Kendime göre nonoş bir rinde bir müddet duracağımızı 
Orkmn kmnsdannın bir tasrifi idi. hanım kızla elcle verdim. Ben de ak- umuyorduk. Bu arada Yunanis
-n aldım. şanı olunca pijamamı giydim. Saba- tan komşularının da harekete 
Düşünüyorum. Kuruyorum ve lçl- bahçı kahvelerinde değil, sıcacık o- !!eçeceğine kani bulunuvorduk. 
otum. İkimız de ya\'ali~a ihtiyarlı- damda kahvnltıım yaptım, Dı:ıha ı;ok Bu arada Yu~oslavya ani bir is. 

ağız.. Hayat butün bağları kı- çalıştım. Dahn çok okudum. Ve bir yanla memleketin mukndderah· 
da dostluğu bir teneke mas- kere daha seni takdir ederek andm1. nı kurtarmıya calıştı. Fakat bu 

a gibi bo altrunaz.. Eveti, uunnn Akıllı delikanlıdır vesselam, dedim... işte çok f:!CC kalmıs bulunuyor -
gun iktmız.ı yanyana geUrınce, Fakat, talisizlik buradn da geldi beni lardı. Ordulannı modern vesait. 

iyi konuşacağız.. Ben bir muhal - buldu. Karımdan ayrıldım! An .. de- le teçhize ve lazım geldiği gibi 
'.lici dukk"nındn -"erimi -"crı· 1 me, Şacırmıı. Blrlcctim, demek tabii 

u <:.il <:.il Y e " " organize etmiye vakit bulamadı-
tarak - Kenan Tahir; Aydemir bu- oluyor da, ayrıldım demek neye gay-

fine bana darıldı, Hem korku- rl tabll olsun .. Oldu bu iş. Neden mi lar. Facia ondan sonra başladı. 
um, bu dc!a benimle barı~mrya- ayrıldın diyeceksin? Beyhude yorul- Yugoslavya umulmadık kısa bir 

ıt, dıyerek nglıyan, yavnliça seni ya- ma. Bulamazsın. Geçimsizlik mi? Ha- zamanda ma~'up oldu. Onların 
sız. scvdlgınl haykıran ve benden yırı Hiyanetliğe mi uğrndnn? Asla! mağlubiyeti Yunan ordusunun 

laat dileyen küçuğilnü hatırlıyaca- Bir miras, bir servet paylıışamamaz- da ezilmesine sebebiyet verdi. 
. Sen bütün demir ve aylıgınn lığı mı var? Zinhar! Nerede böyle Arnavutlukta altı ay knhraman

cn, içim çekeceksin. Ne günler- talih bizde!.. Aklınn gelecek, zihni- en döğüsen Yunan kuvvetleri 
o gunler, diyeceksin ve her zaman- ni yoracak, hayalini kuvvetlendire - teslim olmıya mecbur oldular. 
gibi ılfıve edeceksin: (Biz böyle o- cek ne kadar ihtımnl varsa, hepsini İtalyan diktatörü guyn pu şe. 
ak deliknnlılnr değiliz .. ) Bugünler bir araya geUrsc>n nntlle., Meraklan- f k d"l . ·ı . 'b' A 
lccek Beyaz saçlı kadının ki.ılot mn, dur ben söyliyeylm: re en ı erme aı mış gı ı, r -

· ' K istediği kllrk ma t navutluktaki ordularını tebrik ntalonlu oğlun: - anma n oyu 
- Çenesi duşük ihtiyarlar, diye; alnmadım da onun için... etmekten utanmadı. Hitlerin va-
to uz.aktan kulak verırlerken, biz.; ı Evet bir kürk manto: Canım .bu da sal bir devleti haline gelen İtal. 
l' geceyi dil:ıUneceğiz .. Kırılmış bir ı pnra değildi ya,. Elli lır~ pc~ın ay- ya, Balkan zaferinin parsasını 
lb bUtun ağırlığı ile Qzerimize ine· da on lira tak!!il. Be:ı yuz. liranı~ da toplamak gibi gülünçlüğün re -
-. Ne Aydemir, ne dn Kenan Tahir lAfı mı olur! Oderiz giderdi.: Gıder- korunu kıracak bir küçüklüjte 
canl:ınmanın hatıras.i,ylc bu yUk- di amma mdo.n evvel blzım karı diismekten · çekinmedi. 
kurtulamıyacaklar... Beı;ı kendi gitti... İngiltere, Amerika ve Domin. 

dığım ı:omillerin acısını bu kadar - Sen snğ 01• diyeceksin. Teşck - yonlarda bu hareket hakkında 
<:.ındnn hissetmemiştim., Demek kür ederim Aydemir, Ben yine O~o- l 
:rretrnek, oynamaktnn çok daha matiğe gidiyorum. Amma şlmdı o veri ecek hükmü, harbin sonu 
ı;mu§.. _ beşinci kadehin sonunu k~d~r rahatım, kafam o ka~ar bo:i, geldiği zaman vermeyi onlara bı
Yorum _ Görmeden yo.zmak bir gönlüm o kadar boş ki... Sütil bo • rakıyoruın. 
atkftr iı;in fenadır. Fakat, görmek zukluk her yerde fena ~Y- Balkanlardaki ve Yunanistan-
cdcıılcr için üç kere dahn fena... * ,, daki hadiseler yüzünden Libya-

~ktalti kötu kadın bizim için klli- Ben buna mUstabakbm, demlye- daki kuvvetlerimiz Almanların 
tı seven değil, ona kinle dili gıcır- ceğim. Miistahak olmasaydım, ani ve yeni bir hücumuna maruz 
lan bir düşmandı. Meğer yanlıs - başmıa gelmezdi. Kndın hakkındaki kaldılar. Biz Bingazide bir tek a
-v .. Vurulup dUşenlerın tuzluk öp- bllgim, mnlümatım, komıotim bir a- layla .:\foyıs ortasına kndar Al-
1Yc ihtiyaçları yok sanırdım, Onlar rahk değişir gibi olmuşlu. Yine eski 1 t ~an öperlermıc: m~er. Kurtulmak h'"k"i 1 i d' man :ırı utacağımızı umuyorduk. 

• " 0 u l m erme onüyonım. FakatAlm.rnlar tahminimizin fev 
Biz.im mahallenin çocukları dnha 

* * eski ve. çenesi düsük bir filozof 
gibi sana nasihaUcr verdim. 

kabnbııt Ömerde - rakımı taze
ıyor.. Kendimi şöyle bir yokla -
~. Maceralar hava oluyor. Bu an 
nıyorum > azdıklarımdan. Amma 
çıkar? Kcn:ın Tahirin kendi Jçln 

l'rıımt, başkaları için gayri samimi 
i'llıya da hakkı yok mu? Vu. gelir, 
a da, bana da bir kahbenin nü
~ şl .. Eminim ki, ömrümllzün yan· 

yaklaştık. Yarın bizi buruşuk 
~!lmUz.Cin altında taptaze görerek 
~nlmki, dcmiyecekler, Diyemez. -

Dışi; geçen yıllara benzer. On
kadar htıın, onlar kadar ancak 

fatıısımızda geriye getirilir ııeyler
. Dil$ünmek, hnyale dalmo.k, kim
ı.ı olmanın tesellisi. İnanmamak 
nı gülUnç olmakta kurtarırı, Sen 
~n tnanmıyacak kadar dişiye i
n etm yenleril.. Aydemir; se'iıin 
~ şu evlcnmlye nasıl birden karar 

C1 ğlni hi.lyretle kendi kendime so
>orum ve oevabııu yine kendım 
l.Yorum: 

' V rdır bunda bir sır diyorum. 
C>'lden ilk o.ynlış akşamında sana 
ı eyi r y;ı.ımak lslcrniştim. Duy 

iyi knlbli, daha cömert idiler be kar- kinde büyük kuvvetlerle geldi
deşlm .. Bunu söylemek acı. Fakat ne ler. Bizim bu zaafımızdan istifa
yapayım ki, hakiknt .. Hem bana ka- de ederek Mısır hududuna kadar 
hrsa kabahnt sade benim kadmımda vanaştılar. Fakat Tobrukta dava
da değil. Mesele senin anlıyacağın mo nıyoruz. Mısır yolunda Alma~la
da ve kürk meselesi ... Sen nicesin de- Tl hırpalıyoruz. Bugün Mısırdaki 
meğe dilim varmıyor .. Hayatını tak- vaziyet bundan ibarettir. 
site bnğladıysan korku yok. cm gibi 
yaşar. gidersin. Hosça kal doslum Akdeniz lıarbi 

Hintlilerle 1\tiislümanlar 
Arasında Arbedeler 

Vuku buldu 
Bombay, 27 (A. A.) - Cuma 
~ü Hintlilerle müsliimanlar a. 
rasında birçok arbedeler vuku -
bulmuş ve polis şehrin iic muh
telif noktasında ates nçmıya mec 
bur kalmıstır. Hükumet şimdi 
vazi)'.ete hakimdir. Gece soknğn 
rıkmanın yasak edilmesi eergin. 
liği izale etmistir. Her tarafta sü
kun hüküm sürmektedir. Hintli
lerle müslümanlar arasında pa • 
zardnnberi vukubulan arbedeler 
Psnasındn dört kisi ölmüş, 90 ki
'ii yarnlnnrrıştır. 

Şimdi Akdenizde havada ve 
denizde büyük bir harbin başla
masını bckliyebiliriz. Bunun icin 
de Libyayı Almanlardan temizle
meli \'e bu işte acele etmeliyiz. 

Almanların buradaki kuvvetle
rini istihfaf etmiyorum. Fakat Al 
manlar Balkanlara gelerek mi 
hata etmislerdir? Yoksa Mısırı 
istilaya teşebb~.sle mi bir hataya 
düşmüşlerdir? $imdiye kadar ki 
tecrübelerime istinaden sövliye
bilirim ki bu hususta kat'i ce
vap vermek henüz mümkün de
l(ildir. Orta Şarkta General Wa
vell'in ordusu Alman istilası Ö· 
nündedit'. v~ umarız ki bu istila
vı önlivecektir. 

Fakat hakikatte 

istikameti neresidir? Yeni tehli
keler Akdenizden ~elebilir. Cebe. 
litarık. Fas, Suriye veya Türki
veden ~elebilir. Yeni istila sahası 
Ukranya, Kafkas, Karadeniz veya 
Türkiye olabilir. Fakat kimsenin 
~üphe etmemesi lazım ~eln nokta 
şudur ki tehlike nereden gelirse 
ı:?elsin biz ornda Almanyanın kar
şısındayız. 

Atlantik harbi 
. Şurası muhakkaktır ki Hitler 
ne şarkta, ne de orta şarkta kat'i 
netice alabilir. Hitlerin harbi ka
zanabilmesi için ya bu adayı al· 
ması veyahut Atlantik yollarını 
kesmesi lfızımdır. Bu sahada ne 
yapabiliriz? İşte bizim için da· 
vanın en mühim safhası budur: 

İstila henüz başlamamıştır. Fa
kat biz havda, denizde maddi ve 
manevi her sahada her l!Ün biraz 
daha kuvvetleniyoruz. Bugünkü 
vaziyetimizi geçen yazdaki vazi
yetimiile mukayese edersek ~ö
rürüz ki hergün biraz daha kuv
vetleniyoruz . Teyakkuzumuz bir 
an icin durmamış, maneviyatımız 
bir an için sarsılmamıştır. Bu
nun aksini düşünmek deliliktir. 

Atlantik harbi demek Ameri
kadan Relen maddelerden bizim 
mahrum edilmemiz demektir. A
merikanın gönderdijii yardım yol 
da batarsa, bize ne faydası olur? 
Bitler geçen Teşrindenberi bunu 
temine çalışıyor ve denizaltıları 
ve hava hücumlariyle yalnız a
damıza değil, Atlantik yollarımı
za da saldırıyor. - Fakat biz her 
türlü tedbirlerimizi almakta ku
sur etmiyoruz. 

Gecen sene(ienberi havalarda 
harbi kazanmak icin yaptıitımız 
l!ibi bu defa da denizlerde harbi 
kazanacağ'mıza sünheniz olmasın. 
Şunu daima gözönünde bulun

durunuz ki nihai zafer Atlnntik 
harbinin kazanılmasına ba~lıdır. 
Sarkta ve orta şarktaki orduları
mızı takviye için yaptıihmız tec
rübeler Atlantik harbinin ebem· 
miyetini ı?Östermiye kafidir. 

Amerikan donanması ve hava 
kuvvetleri ııarp hemisf erindeki 
münakalatı himaye vazifesini Ü· 
zerine almıştır. Biz İnı?ilizlcr bü
tün kuvvetimizi adamızın etrafı
na teksife ve denizaltılarına hü
cuma hasredeceğiz. Amerikalılnr 
bizim davamızı kendi dıwaları ııi
bi benimsemişlerdir. Bütün ted
birlerini ona ı;ıöre almışlardır 
Bütün kanunlarını ona l!Öre tndil 
etmişlerdir. Böyle oldujtu halde 
vapacaklan yardımın deniz 
dibine indirilmesine müsaade e
'ieceklerine inanmak miimkiin de 
rrildir. Onun icin de Atlantik har
bi feci ve uzun olacak, fakat le
himize neticelenecektir. 

İki tarafın kuvvetlerini muka
vese etmek istikbal icin ümide 
düsmiye ktıfidir: 170 milyona kar 
!;ı 200 milyon insan vervüziinde 
hürrivet ,.e demokrasinin ölme
mesi için harbediyor. Avruna ve 
Afrikada ne otursa olsun İn$?iliz 
ve Amerika demokrasileri karşı -
sında Hitler ve Mussolininin mağ 
lubiyeti ım•knıidcrdir.,. 

Hamburg'a 

<1l<>şı l incide) 
Bahriye nazırımn sözleri 

Cebelitarık 

Müdafaası 

Kuvvetlendi 
Plymouth, 27 (A.A.) _ Ply. (Başı 1 incide) 

n;outh'u ziyaret eden Bahriye Lort Gort Cebelitarık müdafa
Nazırı Alexander bu şehir halkı- asının istilzam ettiği meselelere 
nın hava bombardımanlarma etrafı ile vakıftır. 
karşı gösterdi,ği cesaretten dola- Lort Gort, geçen Haziranda 
vı hayranlığını bildirrnistir. Cebelitarık'a gitmiş ve meşhur 
Ealk arasından biri, Nazırın sö. Kayadaki istihkamları biitün te
zünü keserekı "düşmana ayni .şe- fer~atı ile teftiş etmiştir. Ce
kilde mukabele ediniz .. demiştir. bclıtarık'a hücum edildiği tak,Ur
Bunun üzerine Nazır şu cevabı d~ orada ötedenbcri mükemmel 
vermiştir: bır asker olarak tanınmış ohm 
"Donanmanın himavesi altın- 1 Lort Gort gibi bir müdafi ile kar

da Amerikadan her ~gün gelen şılaşacaktır. 
yardım savesinde çok vakında Meseleyi iyi tetkik etmiş hu
düşmana olan bu borcu faizi ile lunan yüksek rütbeli bir lsp;;ın
ödiyeceğiz. Esasen yapmaklı,ğı- yol 51;1_bayı Cebelitank'a kaı a
m17. Hmm r.elen sev de budur.,. da1?' hucum edebilmek için Hit-

lerın en aşağı 150.000 kişilik bir 
Hamburga lıava akını o!:du k.uı~anması lazım geldıl1mi 

Londra, 27 (A.A.) _ Salahi - soylemıştır. Hatta bıı takdirde 
vettar Londra knynnklarındnn bile hücumun muvaffakıyetsiz -
ö,ğrenildi,ğinc göre, bu gece İn. Jikle neticelenmesi muhtemt-1-
giliz hava kuvvetlerine mensup dir. 
bombardıman tayyarelerinin e. Ccbelitarık son zamanlarda her 
saslı hücumunun hedefini Ham- hangi bir hücuma karşı koyabi
'l,urıı teskil etmiş ve Hamhur~'- lecek tarzda tahkim ve takviye 
da havuzlar mıntakaları ile en. edilmiştir. Kaya delmek husu
düstri mıntakalarında birçok sunda ihtisas sahibi olan Knna
vanuınlar cıkanlmıstır. da madencileri kayanın içinde 

Ba.:;ka tayyareler. Emden. Bre- bir yer altı .şehri vücude getir -
merhaven ve Cuxhaven't> hücum mişlerdir. Tabiye mefhumu ba
lar vaomıstır. HavTe ve YmuL kımından buradaki istihkam~ann 
den'deki havuzlar da bombardı. tertibatı Siegfried hattınd:ıki ıs
ınan edilmistir. Dün düsmatı ae- tihkfi~.I:ıra çok benzemekterl~r. 
mileri üzerine yapılan hücumlar Dış mudafaa hatlarını yaı·maga 
esnaSlnda. bir iaşe .ı:?emisi batı _ muvaff~ ?lacak kıtalar. Kaya
rılmrs, diğer bir gemi hasara uii-j lnrdan ıstıhkam~~da. ?ızlenmiş 
ratılmıstır. Norvec'te bir tnvva- b~tnryal:ırın ateşı ıle bıçılecekler
re mevdanı, muvaffakıyetle dır. Bu ıstıhkfimlar uzun b~ mu-
bombardıman edilmiştir hasaraya mukavemet edebılecck 

· tarzda yapılmışlardır. Kcilede 

Londra, 27 (A.A.) - "Tebliğ., Cu· 
ma gecesi İngiliz hava kuvvetler! 
Berlinin merkezine yüksek infilfık 
kudretini haiz ağır bombalar atmış
lardır. Hilcuma, büyük bir filo işti
rak etmemiştir. 

Gecenin başlrea hücumu Kicl şeh
rini istihdaf ediyordu. Bu hücum, 
mühim bir deniz üssil olan bu schre 
karşı 24 snat içinde yapılan ikinci 
hünımdur. Elde edilen neticeler ko
laylıkla müşahede E'dilmistir. Çıktın 
birı;ok yangınların dumanı sisi vara
rıık gokyüziine yükselmiştir. Ya~gın· 
lar şehrin muhtelit mmtnkalarına ve 
kanalın iki sahiline inklsam etmi~ 
bulunuyordu. Fakat bilhassa dokl:ır 
ve deniz tezgahları mıntakalarmda
lcl yan~lar ehemmiyetli idi. Bu yan 
~nlardan biri o kadar ımrlak alevler 
cıkarıyordu ki. Y'Gks~ frtlfad:ı ucnn 
tayyarelerin bile içlerini nydmlatı-

ordu. 
Şehrin Ozerinden son ayrılan pilot

lar yangınların genişlik ve kesafet i
tibariyle artmakta olduklarını mü~a
hede etmiştir, 

Bremerhaven'de de doklar mmta
kasrnda cok büyük bir yangın çıka· 
rılmıstır. 

her türlü yiyecek, harp malzeme
sinden büyük ihtiyatlar ve on 
binlerce metre mikabı su bulun
maktadır. Kalenin yeraltı kori
dorlarında karadan, denizden, ha
vadan yapılacak hücumlara kar
şı muhtelü çapta toplar vardır. 

lspanya11m alacağı vaziyet 
Londra 27 {A.A.) - Burndakı 

salfıhiyettar lngiliz mahfı1leri, 
ispanya vaziyeti hak.lcında ajaı:ıs
lar ve gazP.teler tarafından \'e
rilen haberleri büyük bir ihtiyat
la karşılamaktadır. 

Heyeti umumiye itibariyle bu 
meselenin son derece nazik oldu
ğu kabul edilmektedir. Bunun
la beraber bu mıntakada yapıla
cak bir Alman ilerlemesinin In
giltere ve Irlanda müstesna ol
mak üzere, bütün Avrupa sa
hillerini büyük bir tehlikeye nıa 
ruz bırakacağına şüphe yoktur. 
Bu vaziyet bittabi Amerikndan 
ziyade Ingiltereyi endişeye dü
şürmektedir. Bundan başka teh
likenin gerek Fransız, gerek Js
panyol Afrikası sah.illerine de si
rayet edeceği muhakkaktır. Son 
günlerde Fas'taki Ispnnyol mın
takasına mahut seyyahlardan 

/ngiltere üzerinde bir hayli gelmiştir. 
• Londra'nın mevsuk haber al-

Londra, 27 (A.A.) - "Tebliğ,. makla maruf mahfelleri, Ispnn
Gece düşman hücumlarının cısns yolların bir taraftan ltalyanlann 
hedefini Merscy kıyılan teşkil Fas'a hulıilüne mani olmaga 
etmiştir. Düşman ta ryareleri. çalışırken diğer taraftan Alman
Şimali Garbi istikametinde muh. lann hulfılünü kolaylaştırmakta
telif noktalardan sahili ~ecmiş - olduklarını tebarüz etirmektedir
lerdir. Diğer bircok mıntakalar- ler. 
da münferit hadiseler bildiril • 
mektedir. Fakat başka yerde hiç 
bir mütekac;;if hücum inkişaf et
memistir. Mersey kıyılarına hü
"Um, büyük .nisbette olmamıştır. 
Bazı hasar vardır. İnsanca zayi. 
:ıt hiı:bir yerde fazla değildir. 
Pek az miktar ölü vardır. 

Amerika 
Limanlarında Duran 

Gemiler 
(Başı 1 incide) 

kullanılmasını da tavsiye eden 
mezk(ir komitede bütün Ameri
ka cümhuriyetıeri temsil olun -
maktadır. 

Birleşik Amerika Hariciye 
müsteşarı Welles komitenin bu 
tavsiyesinin alakadar bütün hü
kumetlere gönderileceğini söy
lemiştir. 

Roosevelt nutuk 
söyliyecek 

Vaşington 27 (A.A.) - Roose
velt, çarşamba günü saat :!li30 
da radyo ile söyliycceği bir nu
tukla milli müdafaa tahvillerinin 
satışını açacak ve Roosevelt, her 
Amerikan vatandaşının bir tah
vil almasını istiyecektir. 1 Ma· 
yısta bütün postahanelerde husu
si pullar satılacaktır. 

i:l. 

Bulgar Krali İşfip'e Gittr 
Sofya, 27 (A.A.) - Kral Bo. 

ris refakatinde Prens Kiril ol -
duğu halde Iştip'e muvasalat et-
miştir. 

Bitler Avusturyada 
Klagenfurth. 27 (A. A.) - Hit

ler Pazar gilnü Karenti'nin idare 
merkezi olan Klageııfurth s~ri
ne kısa bir ziyaret ynpmışhr. 

Afrika Cephesi 
(Ba~ı 1 incide) 

hareketin derinliğinin, denizden 
itibaren 25 ila 30 kilometreyi 
geçmediği sanılmaktadır ve hiç
bir şey cenuba doğru bir ileri 
hareket bahis mevzuu olduğunu 
göstermemektedir. Bu kolların 
kısmı iızapunı İtalyanların teş • 
kil ettiği zannedilmektedir. Şim
diye kadar, bu cephede faaliyet. 
Capuzzo - So\lum mıntakasına 
inhisar etmiştır. 
Düsmanın bu yeni ileri hare. 

keti, İngiliz zırhlı arabalarının 
vıprntma tiıbiyesi ile maddi ka· 
yıplar kaydedilmeden yapılmış 
det!ildir. Bu İngiliz zırhlı ciizü
tamları, düşmanla teması nıuha. 
faza etmekte ve düşmanın ileri 
hareketini ağırlastırmaktadır. 
Düşmanın Sidi - Barrani'ye 

doğru bir ilerlemesi, Kahirede 
umumiyetle iyi haber alan mah
fillerce müstebat j!Örülmemek • 
tedir. Faknt bu mahfillerin te -
barüz ettirdi~i ı;?ibi. düsman bu 
noktava \•arsa dnhi vazivet. diis
man icin gecen senekinden daha 
az müsait olacaktır. Cünkü düş. 
man kolları hnlen o kadar mü -
him değildir. Bundan başka, tn
oilizler, Tobruk'ta sni!lam sureL 
te mevzi almış bulunmakta ve 
düsmanın cenahını tehdit et -
mPlrtc>d ir. 
Şimdiye kadar, Tobruk mın-

takası hariç, dii!er yerlerde düş. 
manın hava faaliveti az olmus· 
•ur. ~ ~' 

Alman tebliğine göre 

Bcrlin, 27 (A.A.) - ·'Tebliğ,, 
Şimali Afrikada Capuzzo ve Sol
lttm istikametinde ilerliyen In
giliz kuvvetleri mağliip edilmiş 
ve hava kuvvetlerinin müzahere
ti ile yapılan bir mukabil hü
cum neticesinde cenuba doğru 
tardolunmustur. Bu harekat es
nasında. vedi diisman tankı ve 
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Yunanistanda 
(Başı 1 incide) 

ilerleyişi geçiktfrmek içi11 
Londra, 27 (A. A.) - Atina 

radyosu dün akşam aşağıdaki 
neşriyatta bulunmuştur: 

Termopil hattından ilerliyen 
Alman kuvvetleri, Cenubi Şarki 
istikametinde ile,rlemelerine de
vam etmektedir. Almanlar bu 
ilerleyişi gücliikle vapmakt'adır. 
Cünkü, İngiliz diimdarları birçok 
c;evkulceyş noktalarında düşma. 
na mukavemet etmektedir. Bı.: 
ı:teciktirici hareket, muvaffakı • 
vetle yapılmnktadır. Fakat şu ci . 
hct nazarı dikkate alınmalıdır 
ki. bu hareket yalnız vakit ka -
zanmak ve Attik'de bulunan.ku
vayi külliveye kurtulmak imka _ 
nını vermek için yapılmaktadır 
Binaenalevh bu hareket. ancak 
mahdut bir zaman icin olabilir. 
Harekatın yapıldılh mıntaka ile 
münakalat kesildiği irin dü ma
nın hari'katJ ve ileri h:ırl'ketinin 
derinlil!i hakkında tafsilat mcv
<'ut de~ildir. 

Yunan milletine lıitap 

Londra, 27 (A. A.) - Atina 
radyosu dün akşam Yunan halkı
na aşaf!ıdaki hitabede bulunmuş. 
tur: 

Yunanlılar; Metin olunuz, va
kur olunuz. müftehir olunuz. Ta
rihinize lfıyik bir millet oldu[tu
nuzu ı;tösrermeniz luzımdır. Or
dunuzun kıymeti ve muvaffakı· 
yetlcri daha şimdiden bütün diin. 
vaca teslim edilmiştir. Davamı
zın meşru olduğu da teslim edi· 
lecektir. Biz vazifemizi namusu· 
muzla ifa etmiş bir milletiz. Dost. 
lnrım, Yunanistanı daima kalbi· 
nizde yaşatınız ve sizler de onun 
son zaferlerinden. ordusunun son 
şereflerinden ilham alarak yaşa. 
yınız. Yunanistan te.1<rar dirile
cek, tekrnr yükselecektir. Çünkü 
meşru bir dava ve hürriyet için 
bü\ün namusu ile harbetmiştir. 

Kardeşlerim. cesur ve sabırlı O· 
lunuz, kuv\•etli olunuz. bu ıstı
rapları ycnccejtiz. Ynanlılar. Yu
nanistanı daima kalbinizde saklt
varak veknrlı olunuz ve iftihar 
duyunuz. Çünkü biz şerefli bır 
millet ve kahraman bir asker ola
rak yaşadık ... ,, 

General Papagos, isteği ile 
tekaüde sevlredildi 

Londra, 27 (A. A.) - İngiliz 
radyosu, Yunan başkumandanı 
aeneral Papa_gos'un talebi üzeri· 
ııe tekaüde .sevkedildiJ1ini ve har
biye neznretinin başvekil Çude. 
ros tarafından deruhte edildiğini 
bildirmektedir. 

Epir ordıısu neden 
teslim oldu? 

Londra, 27 (A A) - Epirdeki Yu· 
nan ordusunun teslim oluşunun sebep. 
!eri, Yunan harbiye nezareti umumi 
müdürlerinden birinin dün radyoda o
kunan beyanat ile ifşa edilmiş bulun• 
maktadır: Beyannbn metni şudur: 

Harbin bahtsız neticesi cesaret nok· 
sanlıfından değil, Yunan ordularının 
150 milyon nüfusa malik 2 imparatorluk 
ordulanna kar3ı koymıya mecbur knl
malarından dofmaştur: Son nazik gün 
leri Epir ordusunun kahramanları a
rasında geçirdiğim iç.in, cesur Yunaıı 
milletini temin ederim ki, bu ordunun 
subay ve erleri vazifelerini büyük bir 
fedakarlıkla yapmışlar ve memleketi
mizin nskeri tarihine yeni Ganlı sayfa
lar ilave etmişlerdir 
Arnavutluğun vahşi dağlannda altJ 

ey süren ı;etin bir mücadeleden sonra 
bu Cephede muzaffer olan Yunan ordu
su, Yugoslav ordusunun geri çekilmesi 
üzerine, kalabalık, motörlü vasıtaları 
bol ve çok kudretli bir hava kuvvetine 
malik olan yeni bir ordu ile çarpışmak 
mecburiyetinde kalmıştır; Bu vaziyet 
karşısında Yunan ordusu düşmanın de
vamlı hava akınları altında ve bu a
lanlara karşı hiç bir müdafaa silihıno 
malik olmaksızın yliz elli kilometre 
geriye çcki!miye mecbur olmı:ıştur: 

Yunan ordusunun scvkülceyşi mak
satlarla yaptığı son harekat esnasınd3 
hiç bir askerimiz düşmana esir <'lli:ı
memiştir, Bu harekdun tafsilfttı ifşa c
dıldi~I zaman bütün dünya hayran ka· 
laca'ktır, 

Epir Yunan ordusunun irtibatı ke· 
silince bu ordu baljkumandanlıkla te
mas edemcmiıı ve düşman tayyareleri· 
nin bomba ve mitralyöz ateşi altında 

iaşesini temin imkanı da kalmamıotır, 
Nihayet oimalden ve şarktan kendisin! 
sıkıştıran iki kuvvetli hasım ve mu• 
cadcleye devam imkinsızlığı karşısın· 
da te .. limc mecbur olmuştur, 

Yunan milleti bu çocukları ile anca~ 
iftihar edebilir, Yunan ordusu mükcm. 
mel bir cesaretle harbctmiş "e h:ıttt 
hnaımlarının bile hayranlıftnı kazan• 
mıştır. 

bir çok keşü harekatı tnnklan 
tahrip edilmiştir. Tobruk'taki lıı 
giliz garnizonunun yaptığı hu· 
ruç teşebbüsleri, akim kalmış 
tır. 

ltalyan resmi tebüği 
Roma, 27 (A.A.) - 'Teblığ., 

Sirenaik'te, Tobruk cephcsıncb 
düşmanın tank ve piyade taar. 
ruzları hava kuvvetlerimizin mu. 
essır yardımı ile gt'ri rüsk•ırtttl . 
müştiir. 7 tank ve bir kaç zırl \ 
otomobil tahrip edilm c;'ir. 



1 

.,{ercih Edilmesindeki Sebep 

GRIPIN 
Bütün Ağrdara, 

Hastalık Başlangıç· 

larına Karşı ve Hiç 

Zararsız En Kuv
vetli Müsekki~d!r 

~ezle, soğuk·~=~ r~h~zl~kl~da baş. dio. maf~l: 
"omatizma, asap ve adale ağrılarında lüzumunda j?ijnde 3 a- 1 

det alınır. Taklitlerinden ~akınınız ve her yerde pullu kutu· 
lan ısrarla isteyiniz. 

......... ı ............................. ~ 

Her biri ayrı bir nefis sanat eseri olan 

KÜTAHYA AZIM ÇiNi FABRIKASI 
\Tazo, saksı, duvar tabağı; Ev ve apartıman i~ 
'e dış tczyinatına mahsus pano, ulama, banyo 
1Jlak.lan. izolatör, ve muhtelif çini tipleri .• 
TOPTAN PERAKENDE 
Beyoğlu - İstiklal Caddesi Asmalı 
Mesçit Müeyyed Sokağı No: 4/1 

1 

Kütahya azim çini fabrikası satış .!1ıııı1e•r•i •••-' 1 

·---------~-----

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans aded.J : 265 

Zirai ve ticari her ne'Vt banka muame1elet'i 
' 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bınkaaındı kumbıl'alı ve lhbarltZ taurruf heaaplarındı en az 50 
Uraaı bulunanlartt ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile atığıdakl pl~na gö· 

re ikramiye dal!ıblacaktır. , 
4 Adet 1.000 Lirahk 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.00"I .. 
4 • 2SO • l.000 " 

40 .. 100 • 4.000 .. 
100 • so • 5.000 .. 
120 • 40 • 4.800 .. 
160 11 20 • S.200 " 

o 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dnşın.t
yenlere ikramiye çıktığJ takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 de!a, 11 EyUU. 11 BirincikAnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cekilecektir. 

ASKERLiK İŞLERi 
Şubeye Davet ı 

Beyo~lu Yeril Aakerllk Şub~ıln
den: Yedek subay, Gülhane, Vete
riner tatbikat okullarında l Mayı;; 

941 de başlıyacak olan tahsil devre
sine durumları aşağıda yazılı kısa 

hizmetli müslim ve gayri müslim 
yükı:ek ehliyetnameli \"e ehliyetna
nıcsizler iştirak edecektir, 

Yedek Subay Okuluna 
Girecekleri Davet 

Bakırköy AıkerUk Şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı yüksek ehllyet
namelilerle ehliyetnamesiz kısa hiz
metliler ve tam olarak askerliğini 

yaptıktan sonra tahsilini yükseltmiş 

olanlardan istekliler 1 Mayıs 941 de 
yedek subayda bulunmak üzere sev
ke tfıbidirler. 1 - Askerliğine karar verildiği 

halde herllangi bir sebeple şimdiye Bu gibilerin acele şubeye müraca
kadar sevked!lmemiş olan yüksek as- :ıtları ilan olunur. 
keri ehliyetnameliler. 

2 - Geçen sene vaktinde sevkedH
medikleri için yedek subay okulu ta-
raiından kabul edilmeyip geriye çev
rılen yü"sek okul mezun !arı. 

3 - A,,kerlik!erini tam hizmetli o
lara~ yaptıKtan sonra tahsıllerıni lise 
ve daha yukarı dereceye çtkardıkla
rrnı resmi vesika ile isbat ederek ye
de';; subay olmak istiyenler l Mayıs 
1141 dC' Eevkedileceklerlnden şimdiden 
dt>rhal şub~ye mürac.ıallıtrı iHl.n olu
nur. 

* Üsküdar Askerlik Şubeılnden: 
Askerliklerini tam hizmetli olarak 

yapmış sonradan tahsilini lise ve da
ha yukarı dereceye çıkardıklarmı 

resmi bir vesika ile i,sbat ederek ye
dek subay olmıık istiyenler 1 Mayıs 
9-11 de yedek subay okulunda bulun
mak üzere sevkedileceklerdir. istek
lilerin lise ve dr.ha yukarı tahsil gör
diiklerine dair resmi vesikalariyle 
birlikte 2!l-5-g41 aksrunına kad1r 
şubeye gelmeleri 

TAN 28-4-19H --

Oda Umumi Kararr 
YerJi ve ecnebi her nevi mensucat ile r1lakara iplikleri ve 

diğer her nevi iplik satışlarında fabrika ve imalathane. 
leriyle bunlann nam ve hesabına muamele yapan

ların, toptancı ve yarım toptancılarm verecek 

ı
, _,, .IS! 

~ 112131--1 
1Aj:ı g ~ TEMiZ HAVA ••• iYi BAKIM •• ; 
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lcri satış faturalarında perakende azam1 
satış fi~·atlarını göstermeleri mecburi. 

yetine dair u ummi karar 

"1. - Yerli ve ecnebi her nevi mensucat ile makara iplik- l• 
I• 

leri ve diğer her nevi iplik satışlarında, fabrika ve imalat- J ı, 
hanelerle bunların nam ve hesabına muamele yapanlaı· • 

1 ~ 

toptancı ve yarım toptancılar, verecekleri faturalarda pe- ı 
rakende azami satış fiy_atlarını göstermeğe mecburdurlar. · 

2. - İşbu umumi karara muhalif hareket edenler, Oda
lar kanununun 5 inci maddesine istinaden, İstanbul Tica
ret ve Sanayi Odası Meclisince nakti ceza ile tecziye olu-
nur. 

3. - İşbu umumi karar Oda Sicilli Ticaret gazetesi ve 
piyasa cetveli ile yevmi matbuattan dört gazetede intişarı 
tarihinden itibaren 10 gün sonra mer'iyete girecektir. 

CEP i 
Do1'toru 

EVDEv,YOLCULUKTA 
L0ZUMLU SA(;LIK BiLGiLER..! 

YAZAN 

Dr. NURt ERGENE 
~~ao•G~"Z 

.. ____ T. • -----· 

t>11fı~ 

nız 1 liradır. Bütün bayilerden 

ı l 
Alfabe sırasiyle bütün hastalxk- I f 
ların resimli olarak tedavisi ve 1 
tarifi. Her zaman, berkesin ya
nında bulunması la7.ım olan bu 1 
güzel eser nefis ciltli olarak yal-

4 - işbu umumi karar Odalar kanununun 5 inci mad- isteyiniz. Toptan satış yeri: is-
: • ' . . d • . '">Cl tanbulda Yedigün idarehanesidir. 

desı ve Odalar nızamnamesm1n 49 uncu ma desının ~•> '- ıl 
üncü fıkrası hükümlerine istinaden İstanbul T .. ~aret ve 1 1 
Sanayi Odası Meclisinin 16/4/941 tarihli celsesinde ittihaz 1 k H C ~ 

l t ''3253,, Do tor afız emal o unmuş ur.,, Çocuğu gürbüzleştirmeğe kafi iki mühim unsurdur. 
Memleketimizin saf havası, feyizli topraldarı, iş ve

rimi, Türk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 

Şubesinden ~ 
Afyon ihraç sandıkları için şubemizde mevcut nümunesi gibi ıoo -

150 bin krampon yaptırılacağmdan, taliplerin 30.4.941 çarşamba günü 
saat 15 de Liman hanındaki merkezimizde yapılacak açık pazarlığa işti-
rak etmeleri. (3282) , ________________________ ,, 

28 Nisandan 5 Mayısa Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurlann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

o<.arıblga hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr aUrat hattına 

lzmir aralık postası 

Çanakkale ilave 
postası 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Gü
neysu) ve Pazar 16 da (Erzurum). Galata rıh
tımından. 

Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (A
na!arta). Sirkeci rıhtıın rodan. 
Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perbembe, 
Cuma 16 da (Sus), Cumartesi 14 de (Mara
kaz) ve Pazar 9.50 de (Sus). Perşembe günü 
Tophaneden, diğer günler Galata rıhtımından. 
Pazartesi 8.15 de (Tra k), Çar~amba, Cuma 
8.15 de (Marakıız). Galata rıhtımından. Ay
nca Çarşamba 20 de (Analarta), Cumartesi 
20 de (Çanakkale). Tophane rıhtımmdan. 
Salı ve Cuma 19 da (Scın-ar). Tophane r.rlJ
tımmdan. 

Paı.ar 9 da (Antalya). Tophane nhtnnından. 
- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de 

($o.adet). Sirkeci rıhtımından. 
- Pazar 11 de (İzmir). Go.lata rlhbmmdan. 

Perşembe 13 de (Kadeş), Galata rıhtımından. 

Perşembe 9 da (Mersin). Tophane rıhtımın-
dan. (3292) 

* * NOT: Vapur ıeferlerl hakkında her tOrlU malOmat a§a!iıda tele
fon numaralan yazılı Acıntelerlmizden öğrıınllebillr. 

Galata Baı AcentellOI - Galata rıhtımı, Llma nlar Umum M Odürlüğü 
binası altında. 42362 

.. - Galata rıhtımı, Mmtaka Liman Relıllğl bi-
nası altında. 40133 

" " 
- Sirkeci, Yolcu Sılonu. 22740 .............................. , ..... .,, 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Bakırköy Bez Fabrikasından 
Fabrikamızda, kanal ve mahzenden çıkarılmış tahminen 15 ton pa

muk torbası 5/5/941 tarihinde açık arttırma suretiyle en ytiksek fiyat 
veı;ecek talibe satılacaktır. 

Malı görmek ve nümune almak icin fabrikaya münıcaat olunması. 
(327R) 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan baska her J?ÜD saat 
(2 - 6) ya kadar İstanbul 

Divanvolu No. 104. 
Tel~ 22398 Daima: ÇAPAMARKA 

'----------------·--------!~ • ı : • ~ • I ' ı., _., - , ı ~ · . 

................................................................ 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla. 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

çocuğun mektepte ı 

mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç ol.tuğu en kıy
metli eserdir. 

' 
1 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü~ 

bolabilk veyahut u. 
nutulabilir. Fa.kat Ço-

Çocuk A:ıs~klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. y 

:;:~~~N}~;: .. ~. ~·ş·~ı,,Y~.t~· .~:Y..i : .. 
>"~ ·~·-- .. · • ··r .. : ::.~., . ~/ s· I a '·n .b iı t · · · ,_. '.'~ ...... ~~ > · · . 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

'I/'". ' . .; ' . . 'l ', • . 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaslık eder_ 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
,.ilttir. iJliikemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil• 
ti birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlert 
tenzilatlı ( 6) liraya verilir. 

. . . ·' ,..,,.· ·""'" 

SMANLI 
• ı,, 

B A N K A S ı""-
TURK ANONiM ŞffiKEn 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cün\hunyetı ile münakıt aıukave1enamesl 229~ 

Kumaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmıştır. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numarah Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
Oıityat akçeni : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARlS, MAR.SILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTERde 

\1ISffi, KIBRIS 'ı'U1'AN1STAN, IRAN . ili~ FILISTTt' 
ve MA VERAY1 ER.UUN'de 

Merke:ı ve Şubeleri 
t'UGOSLAVYA. ROMANYA, VUNANISTAN SURIYE, LUBNı> 

Filyallen ve bütün Oünvadıı Acenta v~ Mubabtrlen Hrdıı 

Der nevı HanJuı Muameıeıerı yapar 
Hesabı carı ve mevduat hesapları küşndL 
ficari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 

fürkiye ve Ecoebi memleketler üzerine keşjde sencdat ı~ 
KOOlOSU. 

8ea. ...ııtett. -
Esham ve fafıvilit, alhn ve emtaa Ü7erine avans. 

'ieoedat tahsiJafl '1° ~"i rP 

En yüksek emnıyet şartlarını natz ıtirahls 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbarah veya 
kumbarasız) tasarnıJ hesaplan açılır 

t<\f\ PARA ~ \ BAY.AT YARJŞININ 
OiREKSİYONUDUR 

•• 

... _,. ...... ..._... -
IDARtslNI BlllN IS BANKASINDA 
lKRAMiYELl J:iESAe, ~ 

( T. İş Bankası ) 
! Küı;ülc Tasarruf ! 1 ~arF Okuluna Havacı Subayı Y etiştlrilme~ 
~ Hesapları 1941 

~ iKRAMiYE PLANI 
i Ke§ideler 4 Şubat. 2 Mayıs, t ·Ağus
: tos, 3 İkincite§rin tarihlerinde ya
: pıtır. 

!::: 1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık =2000.-Ltra • 
3 .. 1000 .. :3000.- " 
z • 750 .. =1500.- " 

: 4 .. 500 .. =2000.- " 
: 8 .. 250 .. ::: 2000. 
: 35 • 100 .. =3500.- • 
: 80 .. so ,, = 4000.-
: 300 20 = 6000.- .. . : ......•.••...................•..............•.... 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. ş, TAN matbaası 

Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 

l - Lise olgunlllk imtihanını vennis bulunmak, 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarmdak.i kanaat notu fyl ve:ra ço1' 
bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet ıeçme" 

niş bulunmak, 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
5 - Yaşlan en yukarı 21 olmak.. 

NOT: 

Bil~hare hava muayene heyeti taralmdan yapılacak muayened6 

sağlık durumları piloUuk smtfına müsait g6ri.ılmiyenler isterlerse Haı1' 
Okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiçbır mecburiyete tabı tut~I~ 
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin .arzularına göre muameleye tat> 
tutulurlar. ı' 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlıyııcağmdan talip olanlarm, bt 1 lundukları askerlik şcbelerine mü~acaat ed.eC'eklerdlr. Askeri ık ~ubelc! P 
yaptrracakları sıtıhT muayenede musbet netice alanlar evr:ıklnrı ıle nııf 
nkııluna sevkedileceklerdir. (2822) 


