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ta~§liph ~ 
"~le e l?k ki Almanların 
~"tin lbogıız.ı ilo Anadolu 
~ '<la~~k .Yakın olan Yu
.. Ye için ışgal etnıeleıi 
~. Ztra de hayati bir me

ıı..., tt~ ltt bu adalarda top-
... ~ 'l'ü~VVeUerin glinün bi
~ topraklarına ih

z değiklir. 

\' 
~~rı: ASIM US 

Uınnı \e ..,em<'ndn•k 
Nu t.onra, u:..•ıı· ~ ""Lllt-r "UW ı adasını 

ti... l<ıııeey •• Uınnı ve Seml'D• 
,-tıı \t sı hakmıdan boğaz· 

'ol ('~l'a(fan c•kıın gemi
~ tııaecek bir \aziyctto 

h~ dilli dt• A~'\o.lığnı 
~ bl,. ıen Anadolu sahili-
~ '4!aıaltlC\kid<"dlr. Bu itl

lıi "4aıı (' Alman 'kU\, t•t 
t itli( '5J{aU Türkiyl' için 

~ ~· ~~tle karsılanacak 
'll<tt ır eder. 

\; a "l.ıı~~riyor ki Alman
'ıı..ıl' ı.!llnıJe bulunan 12 
lla bi lan bütün Yunan 
te..r t~r birer lsgale ka· 
lira.~e <:ğcr İnJ.,>iliz do-

' , ~ 01 bir • müdahalede 
111.~lll<f.ı 111'Sa l unan kra
i..~ ~~tinin iltira ettiği 

. 'l'.._b aynı akıbete uğ
"e L_ lusgarpla J.ih\a.da· 

·~'a .. . 
elf11d Usleri esasen Al· 
ı\dıJ. Qlduğu i~in bun· 
~ r denbi ile sarki r::; Alman deniz 'c 

.._,.~.. • U~ri ıaltında 

~ bu sa-
Yttt h c kadar crbest 

t... °'lir dl' hu 'W) etfon 
~~ • 1'abii olarak Ub-

1'1 ecl.eq Alman • 1tal
lııı;;_..11"e karşı Mısırm \C 
~ •n tnüdafaası da o 

'lJı~~ 8ö ll'likle ada.
'iı tak ı;arki Nkdcni· 
)(J :1bi saran Alman-

~ ' lr taraftan lrakıı 
'-~ty11 lo llerıne, diğt•r ta
,.,~e sUkanıet.ln(• gltnwk 
~"'-!Sahilleri11t1 de ihraç 

l.ı t\bnı.:11 Ya !fare bulur. 
~~ d ların hu tar-1.ı ha-
~ ı\oııanıııasmın büyük 

bi kdenize ••ektikten 
r oy 1 " 

ııo.. a ama harbi ha-
~ ta hirdl'nblrt• isııan

'-.-.... g Ce~ıuttank üzeri· , h."' e.:nı~k midir'? \'oksa. 
\..~ 4~rki_ Akdcnizılc Sü
!L\"' . enızde Ccbelütta
~~llıtı ~in iki <wpheli bir 

\i.'Ye ~tatbiki mi me,'7.uu 
~~~ l~e bir planın tat
~ ~ r lan donanması
~ IJlgıu 01 ne olabilir? Bal-
~ ~~\~e Yunan kuvvet

" ~ ~ti 1.anıamen kı-
~ ~ h uıakılırsa bu nok· 
~' i<,;~nUırıü1Aleki gtinlt•r 
~ ~ ntlc inkişaf ede· 

~~lok ~ ~'2 ki Almanlann Ça-
~~ y~ilc Anadolu sahil· 
~ ~ı... 

1 
()lan l"unan ada.

~ lıiı- .:: erı Türkiye iı:in 
~ ~ to~cdlr. Zira bu 
~ ~de 'l'ij kun etlerin 
\~ ..,. il rı d ~ topraklarma 
"._\ıı.. ""'liilc <"ğildir. Bununla 
~ ~ ~Osi<_> ku,, <'tler tah§idi
~ "'eu. ~n bu tarı.da bir 
,~ btilii~ ~ri~m<'k ancak 
~ ite trıii hır donanmanın 
4-~"cı~1 IDkiin olabileceği· 
~lllcı:. 1.41e tnı;ili:r. donan
~ ~eıe:ek (le 'arlt olnıa
tııs 1\ bıitıeubo ihtlıııal ka~ı

eıı b&cı· -Non~t-0 ce
~ daJ~<'h•ri ı:öz iinünc 

J.. """ liyeu U:l'anık bulun-
~ ildedir. 

'li~ .. ~.-----
~ '-tla Çın rnali 

"ol\, 2 !rna.sı 
~~~n~ı\.A.) - Cuma 
iL.._~ a:ı Yeni bir lngiliz 
~~ tı.J~ asması imzalan-

$-lli ha~~ ln~terc namı-
tıs, <:in mümessili Fr<:'-

tın?l~a \rirJ n~mına dn. Çııı 
ı.~lerdir erınden Soong 

'rı~~llıe • Soong nyrıca, 
"""'ltna ~l"zareti ile de bir 

Ullıı:aıanuştn:.. 

Çok ciddi Mdisclcrc sahne olması 'beklenen 1~-panycı 
ve Ccbclüttarık boğazı ... 

Cebelüttarık 
boğazı 

Ciddi bir tehlike 
karşısında 
---o-

ispanya 
Almanların hulülünü 

kolaylaştırıyor 

-<>--

Lord Gort 
I ayyare ile Cebelüt

tank' a geldi 4 . ~ 

Büyük manevralar 
yapılacak 

J..ondra 27 (A.A.) - Buradaki 
salahiycfuı.r 1ngiliz mahfill~ri, ıs. 
panya. vaziyeti hakkında. aJan~a.r 
ve gazeteler tarafından vcnlcn 
haberleri büyük bir ihtiyatla kar-
şıla.maktadır. 

Heyeti umumiycsi itibariyle bu 
meselenin son derece nazik oldu. 
ğu kabul edilmektedir. Filhakika 
düşman propagandasmı önlemek, 
Mcli<~elerl çok yakından. takip e~
mek ve esasen çok ciddı olan bır 
vaziyetin daha ziyade vaba.mC~ 
kesbetmesine mini olmak znruroti 
karşısında. bulunuyonız. 

Bununla beraber bu mmta.kada 
yapılacak bir Alınan ilcrlomcsinin 
İngiltere ve İrlanda müstesna. 01-
mak üzere, bütün Avnıpa sahıllc
rini büyük bir tehlikeye manız 
bırakacağına şüphe yoktur. B~ '\'a. 
ziyct bittabi Amerikadan zıyadc 
1ngiltcre~i endişeye dü~ü~ektc· 
dir. Bundan başka. tehlikenın ge .• 
ı ek Fransız gere~ İspanyol Afn· 
kası sahillerine de sirayet edeceği 
muhakkaktır. Son günlerde Fas 
daki İspanyol mmtakasma ~~but 
seyyahlardan bir hayli gclını§tiı'. 

Londranm mevsuk haber almak. 

1 f ahfılleri tspanyolların 
a ma.ru m , 1" , 

bir taraftan ttalyanlarnı asa 
hülülüne mani olınağn çalışırken 

--~~-----------------------"" 

ÇCRÇiL 
Radyoda son vaziyetleri 
izah eden çok mühim. bir 

Nutuk 
söyledi 
HARP 

Türkiye, Sovyet Rus
ya, ispanya ve Fasa 

geçebilir 

Musolini 
Sopa yemiş çakal 

LQndra, !'1 (A.A.) - Röyter 
ajansı, İngiliz Başvekili Çörçi : 
lin bu akşam sa.at 21 de radyo ı.. 
le söylediği nutkun aşağıdaki 
hulasasını vermektedir: 

"Yunanlılar, maruz bulunduk. 
Iarı ölüm tehlikesi karşısında, 
kendilerine yardım etmekliğiıniz 
için bize döndüler. Ve biz de on
lara yardım etmemezlik edemez 
dik. Bunun için kanunlar vardır. 
Bu kanunları ihlal etmek, İngi
liz !mparatorluğunun şerefi için 
felaketli olurdu. O şeref, olmak
$iızın harbi kazanmak ümidimiz 
de olamaz ve hati>i kazanmağa 
da layık olamayız. Askeri mağ
IUbiyetler ve hatalar tamir edi
lebilir. Harp taliinin cilveleri var 
dır mütehavvildir. Fakat ayıp 
bir' hareket. bugün bütün dün -
yada mazhar o)~uğumuz riayet 
ve hürmetten hızı mahrum bıra
kır ve hayati kuvvetlerimizi kL 
rar. . 

Yunanistan komşularının, bı • 
zim müdahalemizle, Yunanistan· 
la beraber mukavemete ikna e -
dilebilecekleri hususunda ciddi 
bir ümit vardı. Yugoslav faciası 
şu olmuştur ki, lbu cesur mille -
tin başında nazi arzusuna bo -
yun eğerek rezilane bir masuni· 
yetin satın alacağını ümit t..>den 
bjr hükumet vardı. 

Şimdi, Akdeniz .. mınta~sında 
harbin denizde, çolde ve bılhas -
sa ha~da anudane, mütenevvi 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 
(Devamı, Sa. 6, Sü. 4) 

DüNKÜ Milli KÜME MAÇLARI 

M
,,.ok•"'<>'YIO'r.. •marında Siyah - Beyazlılar gol peşinde ... 
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Dün 120 gönüllü hem~ 
şireye diploma verildi 

--· diplomaları veriliyor 
(YaZ'l$ı 2 ncicle) 

izmirde şeker satmaktan çeki
nen 15 kişi tevkif edildi 

Jzmir, 27 (A,A.) - Mağaza ve 
dlikkinlarmda şeker bulunduğu 
halde hiç bir sebep olmadan hal
ka ŞPker satmaktan imtina eden 15 

ATiNA 
Alman orduları 
tarafından işgal 

edildi 
---0-

PATRAS, KORENT 
VE MORA 

nın da Almanların eline 
geçtiği bildiriliyor 

-o---

Papagos 
tekaüt edildi · 
!\erlin, 27 (A.ı\ .) - Alman orduları 

haşkumnndanlığmın tebliği: 

mite- csC' sahibi tevkif edilerek 
milli koıunma kanununa göro ad· 
Jıycyc \•enlmi91.ir. 

Cenubi Afrika 
ı Başvekili 

Radyoda çok mühim 
bir nutuk söyledi 

--o---

Smuts 
diyor ki: 

Geçen harpte vaziyet 
daha fena idi 

NETİCE 
Gene ayni olacaktır 

Kap, %7 (A.A.) - Ccmıbı Afrlkn 
birliği başvekili General Srnuts, dün 
akşam radyoda bir nutuk söylemiş 

ve lurptc Amcrıka nihayet sonuna 
kndar gidecektir, demışlir. 

(Devamı Sa. 4 ~-il. S de) 

................................ 1111111 111 111 

Estia gazetesinin 

Atina işgalinden 
bir gün evvelki 

makalesi 

Acı 
gUnıer 

Uzun sürecek, fakat 
Yunan milleti fazileti
ni ve milli tesanüdünü 
muha_{aza edecektir 
Atlua, 27 (A.A.) - At.ina ajan.. 

sr bildiriyor: 

"Estia,, gazetesi dünkü başma
kalesinde bilhasaa şöyle demekte
dir: 

Göninüşe gor.e ya.mı her halde 
yazamıyııcağmuz bazı şeyleri bu
g,ün ~azmnk mec'buriyetindeyif . 
Altı n.y kahramanca devam ~ 
mücadele ('Snasmda. Yunan iaze 
teleıi Yunan ordusu ve milleti ile 
tam bir temas halinde idi. Şimdı 
Ywınn milletini acı giinlcr bekli. 
yor. Bu gUnl<>r maddi ııtırap&r 
dolayı~ile dPğil hurlarm katlaııa
eatr fmtthnn dolayı.siyle acr ela
caktrr. 

(Devamı Sn. 4 mi. 4 te) 

Alman kuvvetleri 
Mısır topraklarına 

girdi 
Kahire, 27 (A.A.) - UmumiyeUe 

iyi habC'r alan mahflllcre göre, Sol 
lum'd.:ı. d•!nl7.c doğnı inen yamaçm 
cenubunda şarka doğru Uerliyen nct 
motörlil dUşmruı kolu, bir çok nOkta. 
da Mısır arazisine girml§lir. Seyyar 
İngiliz kılaları tarafından adım adım 
pcşle!'i bırakılnuı.maktadır. İleri na.. 
rckC>tln derinliğinin, dcnlzden itibaren 
25 fll\ 30 kilometreyi seçmediği ııan.ıı-

(Dcvamı Sa. 4 SÜ. 4 te) 

Baz:ın taarruz, bazan tııklp halinde 
mUlt:mndı devam eden c;nrprnmnlar• 
dan sonnı, kaçma.ktn olan lnglllzleri 
yakından takip eden bir Alman zııiılı 
fırkasının piştarlan, bu sabah saat 
9/25 de AUnaya gimılştlr. GıımeJi 

Haçlı bayrak, Akropol üzerine dıldl· Bu senenin acaib §apka modelleri önünde : 
ml~tir. 

t~ııir onlu,.,u 
Lonclnı., %7 (.A.A.) - Eplrdcki Yu

nan ordusunun teslim oluşunun sebep. 
ıcrt, Yunan haı biye nezareti umumi 
mtidlirlerindcn birinin dUn radyoda 
okunan l>l'yana.tı llc ifşa eılilmis bu· 
ıunmaktadır. 

(Devamı Sa .• 4 sii. 5 de) 

ingiliz tay
yareleri 
Cuma ve Cumartesi 

günü ve gecesi 

Alman topraklarına 
şiddetli hucumlar 

yaptllar 
J..ondrıı, %7 (A.A.) - lngil.iZ hava 

ne t n ., tebliği: 
Cumart ı günU gündUz saatıerın. 

dl', bombardıman servi.Sine mensup 
tuyyareler, düşman gcmUcrine kar§ı 
fnallyetıcrino devam ctmiıılcrdir. 

.. 

No.-veç sahili açıklarında Uç iaşe 
vapuruna hücum cdilmi!I ve bunlardan 
asgari blr tanesi batınlmıştır. Rlrtncl Miyop - 8Ullln gibi btr ka&n •• Jlaflllcla'lrt P1'laı " MJ& 

Fnz adaları nçıklarmdo. himaye al. ~il mlP .. 
tmcla ı.cyreden takriben dort b!.n to- ! lkind MIY!'P - Hangi ka4u. )MU.. o 11ft11n gıird'AğWı 

(J)fl!Xl1* &.. 4 sii-~t dR-) ı J*Pllfan. &ibel 1* 
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I ngiliz kumandanı l 
NELSON 

Nat' 
nını 

·· vüşmüş ve düşma
nasıl mağlup etmişti ? 

İn.glltere Ccbelllltank vaımttne 
ionsnma ba-.lrumandıtnJrğula AmJ.. 
ral Gort'u getirdL Amiral Gort'Un 
lmdlye kadar g~rdlğl muvat!ak!

vetıer, kendlıılne her zaman güveııUe. 
~l lsbat etmı,Ur. 
lngittcre muaı,.'lm kuvveUerl ve 

nuazzıım mesullyfıllcn tevd! l'ttlg1 
umandanlarn dalma blrtnc:l _plAnda 
bemm!yct vermiş bunun faydala· 
mı görmUitUr. 
En parlıı.k ıntsallerlnden blrl de, 

aı~hur .Amlml Nelson'dur. ~ yı. 
lmd3, Napo1yon, blıyük davala'- ken. 
dini atmış ve felihlere hl!%I1'1anm~ 
1ngtltore, bunun öııtıne geçmek içip 
dowuıuı.aamı Am1ta1 NelsoD'un uıare
siAc vermişti. 
Fraıım: Amlralı vwenaov otuz tıç 

1'"'nlnmz ve tsr nyol g~m!Sl ile Ka
dlks''.le tıo. Napolyonun verdiği emri. 
blr tUrlO yerine getlnncğo cesa."'Ct e
d•ml~r • En nihayet Napolyanuıı 
sabn tUkcndl ve şu emri verdi: 

- Verilen vazileyt yapmadığınIZ 

takd!"d,. derhal ıWcdlleceksinlz ve ye.. 
rintze Amlrol Rosmı getırllecektır. 

Bundan sonra tıW:ı bekle.nt:mezdi. 
Fnı.nsız Amlralı, donanması ile Ka.. 
dlka tar. çıktı. CebP1flttank'a gitmek 
fQ!n Dd gUıı rnon1:ma manevralar yap.. 
tı. P'akat Nel.son, dQşmıı.nm pJADmı 

aıılamıııtı. Yirmi yedi battı harp ge. 
~Llt ile FTanınzlan takibe bq1adı. 

Tıı:ıfalgar bumu §nrkmda. NeLlon 
artık huvtyeUnl meydana Çıkardı. 

Parlak nlp.ıılan ve 8Uslü Unlformam 
De gUvcrtcd., gezmeğc ba§ladı. 1ng1llz 

Amlralı geniş bir mubar "'" mzamma 
karJt Jlcrlem~ plAnmı takip ediyw u. 

vıkwrtnln UI.%~ 1>s.1>n r.:ıgo eerc-
'Ündc Cl• tprct göze çarpıyordu. 

.._ lngUtere herkeaten •u:1ftJdnl 
kUyor." 
Grandi d!rcklerlncle ~ eı-a tpnt 

vardı: 
••- Gnyd ~kmda dQşma.nla harp.,, 
M•ıharebeye Vranmlann eııdahU 

ıle başln??dt. Fakat tııglllzler mukabc.. 
le ctmudllcr. RUzglt.rm llnllnde Derle. 
meğe ba§ladıla.r. FranaW&r, Vlktorl• 
nln batkür htıCUlllun amansız bir 
ıU0 dalla. ac;tılnr. Nelsonun yanında 
buıu;:;:uı b!rçok tdamlar tC:et olarak 
rtıvertcyc yığıldılar. 

Amiralin, hu US1 kltibl de ~lenkr 
rnsmda ldl. Vlktorl. buna ratmezı 

lc .. Uyordu. Rot.aam: hiç bozmamıştı. 
ty ce yaklaştıktruı scııra Neıaon vt
r&lay Hıı.'"d!yc: 
~ H nMslnl beğenlrs!n? diye sor· 

Ju. Fakat hftlA tek btr top alıJn am* 
tı. Fransızlarm ate~lerl yağmur ba
Und Uzcrlcrlne yağıyordu. lnı;U:Z ge
ınilll Fransız Posant6r gemlelne o ka
dar yakJB§DU§tı :ı.:.ı. blrtnd<ın tsteklnln 
Mll direği tut .. la.blllrdl. tgte bu anda 
FosanWıiln lombar penr.e:-clerlne cc
bt'nncın gibi kaynayan Nr ateş açıldı. 

mran, bu gtlrUllU içtude blr ıea dU· 
:tUldu. 

- Ah.. dlye mndt~ btr BM

KuJaklan sağır ed4m gQrWU1 ara.. 
mn1a bu ııes nnaıt dııyu1m~tu? 

l.:ğer i'llldlyen ?Jelaon oJmaaa.ydJ 
duyulm.ıvacakb. Fokat lngU1z Amlra.
J!nln etrafmd& dol&.§anlar, onun ber 
barcketlnl sonauıo. b1r dlkkaUe takip 
~yorlardL 

Nel.Bon omu7Undan ynralanmrştz. 

Yıkılırken Hnrcll onu tuttu, Amlral: 
- Han1l, eledi. nihayet bana yapa-

calda nm ya9ttlar. 
- Zannetmem May Lord. 
- Evet, bel kt'mfğlml kırdılar., 
:Nelson, ~ğn' ynrnlı btr halde apğI 

iıulirlJJynrdu. Birden tekrar aealendl: 

- Hardl .• 
- Buyunm efendim.. 
- Bak, geminin dllmenlnde ,apııan 

Ruzvelt 
Oğlunu Şan-Kay-Şek 

ile görÜ§meğe göndereli 
Şangbay, ~l (A.A.) - Aınerlka 

Cur.ı!ıur:el"rl ltuzveltin ttıu J&md 
Runelt. bir knç {lilno kadar tayyn~ 
ile Bongkonktan Çunkng'cı .,derck 
'.Marefal Şqkanaokle görilfece·.tır. 

Macaristan 
Zağrebe maslahatgüzar 

gönderdi 
Bot!a1JC1tc, ı1 (A.A.) - Mı:.ı:artsta

nm Kuhlre ma'Jichatg(lzan Marossy 
yeni fl'fkll olunan BrrvaUstanm mer. 
kezi Zngreb'e tayin edllm!§Ur. ido.ros· 
y h,.nıen Yf'..:ıi vazlfes! başma gide. 
kfü 

Bul r kralı lştipte 
f\""· t • ~ ) Kı •• Bor ı:; r 

takatinde Prenıı KJrll olduğu lıalde 1ş. 
ı.lb'.c ınuvasal t ctmlşUr. 

)'anll§ ~ Hemen dOı:cltslnler_ 
Bel kem!ğt 1anlnuf amiral tzbra· 

biyte begba§& kalmıyordu. mıı mu. 
b~ o bAkim ve hA1l bmaııda 
vennelfe aavAfIYOrdu. 

Hard>. anılrallD1 yaralıtarta dolu 
bir yere yatırdı. Tıınmmamam için 

yQztınU ve nl§anlarcn tlrttO.. Eğer 

Neıı:onun bu balJ s6rt11se ıcıı. tıtıyQk 
b1r tlmlt.e!!':lllt ha§ ~&terecek, ~ 

bozguna uğrayacaklar-' 
Yarayı muayene eden doktor: 
- Umıt Yok.. diye mınldandı. 
Amlral. ikide bir: 
- Hardl, neı-edeabı Hardl. o". Onu 

ela llldllrdWer. Hardl de g1W- dlye 
stsyten lyordu. 

Blr aralık alkıf aeatert yttkaelmeğe 
bqladı. Ne ldl bu alkıı!arf 

ÖlUmle kucaklqmakta olan Amiral 
soruyordu: 

- Nedir bun~" Ne oluyor! .. 
Cevap veriyorlardı: 
- Blr gemi bntırdık.. 
Bir aralık Hardi tekrar geldi. AmL 

raUıı elini tuttu. 
- Kaç gemi batrnfık Hardl.. 
- Tahminen on iki.. 
Netı~ bir aralık mQdafaanm gUc;

lqllğlnl fnrketU: 
- O.. Bcnl deli cdeceksln!z. diye 

bağırdı. 

Blr aaııt sonrn tekrar gelen Hardı: 
- On dört gcmJ helAk etUk .. ded!. 
Nclaon: 
- L4kın ben ylrml scmı icm ah

dctnıtşum •• cevabını verd!. HardJ, bu 
s~ bir arzu değil, yeni ve k&lt blr 
emir oıau~nu anlıyordu. 

Fakat Amiral son dnklkalanm ya· 
~ıyordn. IJ'llonan demirlemesini, mut. 
hl§ btr fırtmanm kopacağım söyledi. 

&ııra: 

- Artık :mUstcrlhlm. bcn1 6p Har. 
dL. dedi. 

Miralay Hardi diz çökttı. G&lerl 
yqlı idi tc;1 ıızlıyarak derin btr acı 
ile Amiralini son dafn XptU. 
Ne~uıı sesi hatınemı,tL Son, en 

son J,ıtııen sesi §1J oldu: 
- Hanıdolsun Yarabbi. vu.lfeınt 

yap tun.. . 
Ylnnl daldka sonra g5zlerinl do 

kapadı. 

Muban:bc g•ne devnm ctU. 
Ksdlka ıtmanmd& be§ Fransız, altı 

İspanyol gemisi bulunuyordu. OOrt 
gemllerl tngtllzler t.nrafmdan Ccbt'lOt. 
t:ank'ıı. götUrUlmUştU. Oçu batırıl· 

mı§tı. 'Oc;U fırtınadan batmıştı. Do· 
kuzu kazaya Uğraınl§tı. İkisi mnım. 
demede hRr8p edilmişti. DördU kaç. 
MJBtı. Dör~U sağlam olarak kurtul· 
mll§, dördU do muharebeden aonm 
tutulmu§tu 

Bu çarpı11mnnın muvaffakiyeU Ncl· 
eon plA.nmd:ı ve Hnrdlnln ccsarct.ındc, 
vatan sevgisinde idi. 

lYAZt AJL\IET 
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Köeke doğru gelirken Takdir kı. 
sa buluşmasının hlkdyesini anlattı. 
Bu, et ve kemikten mahl\lk her 
hangi bir cüUn hırs ve heyecan 
dolu hikA.yesl idi. Bıtl.rirken: 

- J.şte böyle! dedi, ikinci ders.. 
te o.ık elifbasının ortal&rına gel· 
dik. Siz ne yaptmız bakalım?. 

- Bilmem-•• Yalnız en ko1 .aıaz 
rnbrtalarla ona bağlandığmu anla
dım. Ne eser kaldı ne de mües
sir. Bir giln senden, batırdığın gi· 
bi ~armanı rica edersem bütün 
JrudreUnle beni kurtarmağa, mad
di ve haştn mesleğe iade ctmeğe 

~-
- Tecrill:ıen yok da hissiyatını 

izam ediyorsun. Kalbinin değil, he· 
vesinfn yolundan git. Bu atesi 
söndllrebilecek ycgfı.ne menbaı bu
lursun. lsteracn yemeği bizde yl· 
yellin. Sonra (Otel det.rancn) nm 
etrnfmda perva.ne gibi döneriz. 

Hayretle sebebini sordum; o · 
nun hayreU daha bUyUk oldu: 

- Seninki sana söylemedi :mi? 
Alınan binb~ onlara ziyafet çe· 
kccekm.13!.. 

- Olabilir. 
Dedim· Fakat kalbim bir sani

ye durmuetu. Beynim uçmuş inmiş 
gibi bqımda bir bofsluk hiMedi· 
yordum. Kö§!te nasıl gittik! Ye
meği nasıl yedik! Hiç bilmiyor
dum. Tuilu ve serin bir temasla 
kEndlıne geldiğim vakit bir sanda· 
1m içinde idim. Pe~ ziyade üşü
yordum. Soğuk ve aydınlık bir ge
ce olmuatu. ÖnUnden geçtiğimiz 
sahilde parlak ışıklar vardı. İki 
adam ağır ağır kürek çekiyordu. 
Şimdi dnbn ziy .. dnr bir yere gel
ml§Uk. Bir hummadan uyanır gi
bi: 

1 - Ne k:ıdar başım ağrıyor! 
Dedim; ııakaklarmı oyulur<:ası-

Turl<iin ruhundan do:an ve asırlarca yaşıyan 

-skerlık · . 

destanlarıın ız 
Anadolunun neNSine giderse. 

ni.z gidiniz, ruhunuzu titreten o 
kadar canlı halk §arkıları din. 
lersiniz, ki.. Ve bunlan duyduk. 
tan soma 'fürk milletinin milli 
hislerine, sizin de içiniz ayru his. 
!erle dolu olduğu halde hayran 
kalırsınız. Ve bu şarkılar ara.sın. 
da eski harp destanlarının, hatta 
acıla.nnı bile, dipdiri, taptaz.e 
muhafaza. edildiğini görürsüı üz. 
Harp şarkıları, Türk köylüsünü 
en çok heyecana getiren mevzu. 
!ardır. 
Nasıl getirmesin ki bu ~kı.. 

!arda Türk ırkının bütün §aha. 
dcti dalgaJa.mvor. - .. 
Tuna nehri akı.ıam diy<n'. 
Etrafımı yıkmam diyor 
Şanlı Gazi Oaman Pa:p 
Plevneden pkmam diyor. _ / 

Türk nıhundaki mukavemetin 
ne ca.nlı bir misali değil mi? .. 
Dövll§~ dövllşe indik bir düze 
Parladı kıltçlar kan çıktı dize 
Vurun gazilerim nam olltun Bize. 

Bu, bir Türk ka.hramarunm 
ağzından söylerun13 destandır. 
O kahraman: 
Çekik k"lra r.ğır borda tımJlesin 
Fethedeyim düpıanlann hepi.sin 
<:!abalı namazına Bağdat kapısın 
Allah Allah dedi açtı Genç 

Osman. 
Genç Osman, tek başına Tilr,i{ 

ordusunda harikulMe kahra. 
manlıklar göstermiş bir Türk 
gencidir, Askere gitmek için ku. 
mandanın karşısına çıktığı va. 
kit kumandan: 

- Sen köyüne git, demişti. 
Bıyığında bnıık durmıyanla.r e. 
line sil8.h alamz. 

Genç Omnıın. o ve.kit cebinden 
çıkardığı tarağı. tUysilz dudak. 
larma batınnış ve: 

- lştc, demişti. Tnrcı:k, bıyık. 
!arımın üstünde duruyor. 

• 
Türk askerinin nerede hatıra. 

sı yok ki: 
Cezayirin ufak tıfcık evleri 
içindedir ağalan beıJlcri 
Tfirkç-; bilme:: mam söyler dilleri 
Tunus, Trab!us, Cezayir of. 

Askerlik her şeyden üstlln ve 
her şeyden mukaddestir. 
Bostana w bağladım 
ltulJm çıktım aöladın 
l'ari askere saldım 
Bağrıma. t~ bağladım 
Vay gelin tJay, of geltn of. 

Bir diğeri: 
Ağam sen gideli dışa çıkmadım. 
'I'opl<ıdım ziil/iltmü f esc sakladım 
Al mintanlı yiğitlere b(1kmuulım 
/}onma M1ZUU konma dalım 

boş değil. 
Yemen, hesapsız Türk kanı ile 

sulanan çölll, asırlardn Türk 
nıhunda ve Türk b fızasmda 

na mzlcyordu. Tnkdlr gayet tabii 
bir tavırla: 

- İki saattir bu ağndan PlkL 
yel ediyo'l"SUn: lAkln bumlarda ge
unmek için huı.dmdan dıı vazgeç. 
miyorsun! 

- Ben mi? Ben biç birşey bil
miyorum. Eve gidecektik. Otelin 
ctrafmda ... Evet, otelin etrafında .. 

- Oiıu bırak da §U nhtima çı
kalım!. 

Takdir, mUnasip bir yer buldu, 
oturduk. lki saattir neler cereyan 
ettiğini dUşUndUm. Hafıza.mm son 
mahkfıkatmı bütün kuvvetimle o. 
kudum. Hiçbir şey hatırlayama.don 
ve lılddetll hiddetli gal'80na emir
ler veren arkııd8.l'tma: 

- RJcn ederim. dedim, köşke 
gidecektr.:· o vakıl nkşamdr. HaL 
buki kendimizi gece dcnizd<' bul
dum. Ne oldu, Allahaşkma? Bn.yıl
drm mı, uyudum mu? 

- Ne o, ne öteki! Pek güzel 
yE'm~ yeılik; konuştuk; otele sfr
miyellm, denizden dolaşalım, diye 
ısrar ettin. Geldik. Po~-ram karşı 
burada. oturuşumuza garson bile 
glildü· 

- Kurulmuş bir makine eibi 
yaşaml§ım. Yapbklnnmdan hiçbiri 
hnbmnda değil. 1nanmıyonıun! Bu 
ihtimal ki manzumel asıı.bfyemiz.in 
henüz anlaşılmamış bir haletidir. 
Alına.nm l>:lmnhıı.U başıma. eski 
muhariplerin gUrzU sfbi indi. 

Balkona güriiltfilli bir musiki t.a~ 

hatırasını yaşatıyor: "\ .. Hil* <ı
Turnalar turnalar telli turnalar 
Size bir 8l$zilm oor inin turnalar 
Benden yare selôm edin turnalar 
Yemen illerine iıoMın turnalar. 

Harpten, yani düşmanla karşı 
karşıya ;:elmekten Türk yı~iti, 
hiç bir zaman korkmamıştır. Bi. 
18.kis onu heyecanla beklemiştir~ 
Gitmez oldu şu dağların dumanı 
Koç yiğitler vermez oldu amanı 
Yarın sabah yine kavga zamanı 
E~>ı kıratı ~n meydon günildDr 
Mor menek§e ti1feğimiıı demiri 
Teslim olmam ölüın Ala1ıın emri 
Gaziler havası adı verilen bir 

tUrktl. ukertn ölUnıden korkma. 
iıfmı fÖY}e anlabyor: 
Çtlrin kıratmı r.albant Mllaws 
Keailm kc~uln 1cıanla1' 

a1cmawı 
ôrtim mendı'1imi w.M konmasın 
Koç gibi meydanda tUJvfl§(lndetr.z 
Devlet aayeai~ gezenlerdmliz. 

Bu aşk, bu ruh Türkün dalına 
içinde yaşar ve yıllarla beslenir. 
Türk halla, kendi yarattığı bari. 
kalar destanını. kendi samimi 
ruhundan koptuğu tekilde kendi 
diliyle et&bit ediyor ve ona ebe
di bir ha.yat veriyor. 

N. A. 

DON 120 Gö~OLLO HEMŞiRE 
MERASiMLE DiPLOMA ALDI 

VATAN mUdafaasmda vazife al

mak fc;lıı bir mUddettenberl 

göııUUU bastabakıCI kuralanna devam 
etme!tte olan yUz1rrco İstanbul ba
yruılarmdan 120 sine dUn öğ1eden 

sonra Beyoğlu halkevlnde meraalmle 
dlplo.:naıan vcrllml§Ut. 

Ml!ra.elmde Vali ve Belediye Rei"i 
Lfıtti Kırdar. Örll idare komutanı 
Orgc.ııeraı Alt Rıza Artu:ıkal, Parti 
idare heyeti relıl Rept lııllmaroğtu. 

!etanbt:J kumandam G~neral lahak 
A vnl, ve Parti, vtlAyct erkAnı, §~ 
mızın ta.rull.Dll§ doktorlan b.J,z.ır bu· 
ıundul!u. • 

lst.ikJAJ Martm&uı sonra, Glllhane 
hastahaııcsl ba§heklmi General Dok.. 
lor Gllreyya Hidayet. blr nutuk sö,. 
Uycrek hastabakıeııarm ve hemfire
lerin vatıı.n mUdataasıı:ıcla aldıklan 

yUksa?c vazifenin çok kıymeW oldu
ğunu. ağır ve meşakkatli olan bu va· 
zifenl;ı en hürmete llyık bir vazife 
uayılmasmı tebarüz ettirdikten sonra, 
askeri haataha.ııelerde vazife alacak 
~an baıtabak.ıcı ve bemtinlerl tebrt.Jt 

ctmıvtır. 

Bundan sonra ha1kevi ba§kanı Ek. 
rem l'ur, çok gUu.J bir hitabede 00. 
tundu. Sancnk. vatan ve namu. tçtıı 

kruılıınnı dökecek olan kalıramanla

nn yaraıannı saracak olan hemııre. 
teri balkcvlnln lkl bln tl:.am namına 
se1Am1adığmı 86y1edi. 

Bundan sonra htanbul Komutanı 

General 1shak AVDl, glSnUUU hem§lre
lere dlplomalannı tevzl etli. 

Hnlkevt spor kolu kızlan mımkll 

dans yapml§, mllJI oyunlar oynam11-
lardır. Meraalm eonunda davcWler 
Jardır. 

DİPLOMA ALAN BAY ANLARIMIZ 

Olllhaae HaP•baneelnden: 
Neriman AkgUJ, Huriye GWmen. 

-
şıyordu. Gözlerlınlz onun parmak. 
lığına mrblanmıştı. Bir tesadUt bek 
llyorduk. Tekmil irademiz gözbe. 
beklerimizde toplanmıştı. O be • 
beklerin içinde yaşıyorduk. Bal • 
konn açılan kapılardan salona mlk
natist dalgalar yolluyorduk. AttU. 
muz katl emirler kadar muhitimi
ze hlkimdi. Bi.r an oluyar, onlara 
kadar uzayan asabı i§tiyakmıız 01"

tasmdan kopuyordu ve meçhul 
menhalardan gelen görUnmes kı. 
vılcımlar hadeknlanmızı yakıyor
du. Takdiri bilmem; ben o kadar 
manevile§tlm ki, nazamnda mesa.. 
feler tayolunuyordu ve MefkClrE 
kulai!ımıı. söyJUyordu. 

!klSi de balkona çıktı. Bu bir 
hakikatli ve panna.klığıı dayanarak 
bizi selMıla.dıla.r. Sonra genli mer 
divendcn bahçeye indiler. Hepi -
miz evvelce konuemU§, harekeU -
miz1 luı.rnrla.ştmnll gibiydik. San. 
dala. girmeleri için yardım ettik ve 
biz de ya.nlarma oturduk. DlSrt kU
rek muttand ba..rekeUerle sandalı 
uçurmağa başladılar. Vapur ia'ke. 
IeslnJ dolaştık. Girizan: 

- Artık dönelim, merak eder
ler. 

Diye söylendi. Takdir gizli bir 
ntılışla beline sa.rrldı. Tombul kıs: 

- Ne ayıp! .. 
Diyeıek kendini arka.dapmm 

~öğsUne bıraktı. 
Eli C'ltmdc ve mUstecma güzeıu. 

ği kalbi yCÜ. Başmmuı fültll.nde 

Fatma Karacevlz. Muazzez Kt'lcbck, 
Melik'! Zorlu, Rikkat Durusu, Z!ynet 
Akpınar Zm.lne Akbulut, Z!U Tunuı... 
ıı. Refika, Zdıra. Arsan, J4ihrlban 

Uzman. lılUnevver Gökalp, 0ertlıar 

Altuıcı, Atlye Sezen, !5.Uu1?e Arsal, 

Saadet Ozpeker, AJfye tlkman, Maci
de Engin, Mellba Erdem. Huriye Keıt
kin, Zt>.hra Şaban, Bed!a Ceyhan, Ne· 
.sibe Sekuıeıı, Hikmet Taras, SUreyya 

KutJu, Sıdıka Erdircan Haaibw Çetin. 
tepe, lıled!ha Tokat. lıluazzea Baykut, 
Hayriye Tarsan, Remziye Diz r, 
Mahfuze Ahmet, Ane CUrOk. Feriha 
Tırhan. Hayriye Kut, Melike Alev, 
Fatma .Abdullah, Ktlyeımer tllkcr, 
Huriye YUk.ıJel, Berr& Datgec;en, Fik. 
ret Ha.san, Saadet Erek, Feriha Glln.. 
dan. Öjeni Mart.aryan, Zehra Onat, 
Saliha. 

Ha,rdarpep Buta .. aealndeaı 

Hatice Seniha Sırmaıı, Mevhibe 
Aksoy. Zebra Eratan, Bedia Gbreçs 
Mllnlre F:.kret. Jlagibe Soydaş, ltfet 
Göm~, CCJQ!Je ~ıu, Fatıda Yitil
alp, JdU~yycn A~, ~eb,ra J!'el'idaiı, 

N'esJoo Fatma Bulgat. MeJAhat Ko· 
cac;imen. Fatma Zekeriya Ayııel, Mu
alla.. llıll!nlre, Edibe. Glnlde Söıımez, 
Şaziye lnban Atakol. llellke Canko. 
nır, Rabia Kızıltuf. Sıdıka Hergtlner, 
&ıniha Otıneı, Hatıza. Çat1a.yan. Me
liha Nalmcı, Seyyare Bostancı, Zey. 
hep O.rican, BaUce Didar Obay, Ar 
§e Vusls.t Evetm, MQyeaaer GUral. 
Gilmft"suyu Ha8tahanealndell: 

Meltwal Yaman, OmJt, Lfıt!lye OU
ven, Enlae Çıray, Nazan, Havva Ak. 
gQJ, TUrklıı Nazire, Nlg&r TUrk, Sa
fiye Hlsarkalc, Seher Selvan, Fatma 
llaclde, Sevim Zekeriya. Suna Alya· 
nak, Nesibe Sevengl1, SUnbUl, Reda., 
Suzan, Mutena Attaroğlu, lılugaffa, 

Saime Çevik, Nadire Azer. 

bizimle beraber yürliyen gilmlişi 
bir ay, yer yilzUne solgun ea.fak ay 
dmlığı vermişti. Beyaz bıı.şörtilsU, 
aydan dll§MÜ§ bir hlle idL Bu c;;er. 
çeve içinde aima.sı mcnner gibi do
nuk ve lekesizdi. Gözleri daha bil. 
y{lmüş, kirpikler daha uzaırını gö
rUnlly:ordu. Sa.bit ve simsiyah bir 
nazarla beni ih"ta ebnijU Ay, bu
lullann ara.smdaıı tıktık~ bu mer. 
merden heykel daha sevdavi olu -
yordu. Onu ölmüş ve donmııa aan. 
dnn. El' rinJ kuvvetle sıktım. Ba
kışına. bir ruh, bir hareket geldi. 

- N c kadar gilze 1 bil' gece!.. 
Kendimi onda bulmuştum. Şimdi 

line onda kaybediyordum. Mehtap 
koyunda karaya çıktrk. Her '4'Y u
yumuştu. Ba.zaıı dördUmilz birle • 
şerek, hazan çffi çltt ayrılarak 

sabaha kadar gezdik. Kaç defa vc
dala§tık. Fakat aynlamadık. Ada 
yav8f yavq uyanırken evlerine 
brralrtık. Darrc:ı. dıı.ğla.nndan kara 
bir gün~ doğuyorüu-

_,_ 
Sokaklar lruplrunı, evler boş; 

gazinolar mız. Derler ki Adalarda 
kq, sonbahar gibi olur. Bu töhret 
kışm karsız geçmesindense ne ka
dar beyhude!.. Çamla.r hep yeıll 
ve bir ~ bir uca uzanan bu 
renk ne Bllytlkada harap bir tUr
beye döndn. Ne mlnaaız gUne§, ne 
soğuk mehtap! .. Denizle kufattl _ 
m11 bu yerler ltunldtktan kavru • 
luyor. Mezariı:lrta olW"Uyor gibiy:b:. 

İ§lerlme d&ıdUm. YaoaYJ§Ima 
bir intizam ve yilztlme biraz kan 
geldi. Zilletle geçen bir ay ciddf
yeUm gibi ıııhhatimi de berbat e~ 
ml§tl. LA.kin §kndl pek ~yiyim. O 
günlerden lrunı bir öbtırilk yadl.: 
gA.r kaldı. Gilndilzlerf çalIŞJYonım. 

(DeMMI GrJr) 

Lond 
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Şehir Haberleri. 
rika ve Al . 
- göre Atı~~~ Yurd işferinde vazife 
~~~~~= alacak Bayanlar 
~.:r.?ı[_~; Bugün vilayette IOO Bayanın iştirakile 
~ 1ca~ da "Dün; bir toplantı yapllacak 

't 'don ş bulunuyo-
'-ai ~~ lmkizı· Sayın Bayan 1nönünün hinıa. -ı la.cak kadınlarımız yann bir top-
~ harblmizdir,, yeJerindeki Yardmısevcnler Cc - lantı yaparak çalışma programı. 
~ miyetinin beyannamesi üzerine ru çizeceklerdir. Halkcvlerinin 
~~ ~ın nutukla.- lstanbulda da faliyete ~ildi~ so~ ~~ şu~I~.rinin kadm 
Uö~ kere ~arblndekl ve şehrimime de cemiyetın bı: muınessillen ibugunku toplantı -
t.... ~ek ltlbarl ,.a~ bir şubesi açılacağı yazılmıştı. Cemi da. b~luna~rr. 

le di'kka- yetin şubesini açmak Uz.ere teş.. Ünıv~ıtede okuyan kız tale -
~ kil edilen komisyon azasından beler bır toplantı yaparak top -

.._,_ bu kadar kanonunu Bayan Hasene Ilgaz Vali ile ~n ) lantı~a bu!unacak mllmcssilleri 
~. fıa.ıı1anı sa.rahat· temasmı yaparak yapılacak L5 - seçmışlerdır. Yardnnscvenler ce.. 

'._..hı daha ası h~r "'°Y- ıeri anlatmıştır. miye!:inin. faaliyetine Halkcv)eri 
A ... -~ clddı, tch- Vatan müdafa:ısmda vazife a- de müzahır olacaktır. 
~' .._safhalar a.r:ıet- 1 
~ <ql'afınclan hisse
l ~ 4ın UCJi gelmekte-

~• "'Jo iL Cri«an ha.rich·o 
c....~ "il! 'te--·~· J 

Avcılar ve atıcılar birliğinin kongresi 
ı._""' ''4tn •w1:,rı nutkunda 
~ ~o~ka tehlikeli ve rr-

e~., diye bu \'azi-

Dün Alayköşkünde yapıldı ve yeni idare 
heyeti seçildi 

'-~r. lki Aır.~rikan İst:anbul .Avcılar ve Atıcılar kunarak, kabul olunmuştur. 
~ııe 8arlb bir suret- Cemiyetinin umum heyeti diln Riyasete yeniden Doktor Atıf 

lıı.ı~ e~ inıcleri \'e tehll- sabah saat 11 de Alayk~de idare heyetine de şu ?.atlar inti • 
1~~ ... k~ş aı0lın:1-- eıı....bt · t hap olunın .. ...t· .. r: :-""1llıı ~ ""'- senelik kongrcsinı yapmış ır. ~ .... 

tıtlr-. d.ıgı tK>n ,-nzi. T.,• ti R h K ·ı 

inönü'nün oorıp dl,illldöI:çe: 
fotoğrafları- a 

Dün merasimle Beyoğlu iYiiiğin 
Mil~~~;:eı.:~~iın- talisizligi ! 

zalı portreleri dün merasimle I~ik. e_tmck, hem güç, hem 
Beyoğlu Halkevine asılmıştır. tchlıkelıdır. Güctür· çünkü lbir 
Merasimde Vali ve Belediye Re- çok insanlar, b3..,<>Jc:tlannm hu _ 
isi Ltltfi Kırdar, Örfi İdare Ko- zur içinde y~alarrnı bollu~ 
mutanı Orgeneral Ali Rıza Ar - 1 ka~alaruu dert.siz' işkence 
tunkal, ~arti i?a.re heyeti reisi siz kalmalann; çekeme~ler. An ~ 
Reşat Mımaroglu, !st.anbuJ ~o - cak olgun ruhlular, yakınlarının 
mu~ı .~<meral İshak Avru ve da U?.aklarrnın da mesut olmala
Partı, Vilayet crkaru hazır bulun nna .tah~ül edebilirler. Hele 
muşlardır. kendı cllerı, kendi gayretıerile 

başkalarım, ıztırapt.an kurtar. 
Bir kayıkla motör 

çarpıştı 
Evvelki gün köprü gözünden 

limana çılmıakta olan Rizcye 
kayıtlı "Kıvılcım" motörü, Yağ 
iskelesine bağlı 3025 numaralı 
Abdullahın Varkasma ~arpmış, 
lbatrrnuşt:ır. Kayık sahibi kurta
rılmış, tahkikata ba§!arunl§tır. 

Bir çocuk ezildi 
Şoför Hasan Gültekin. idare.. 

sindeki 2630 numaralı otomobil 
Bahçekapıdan geçerken, Beyoğ. 
lunda oturan 12 yaşında Jak 
Bahara çarpmış, ayaklarından 
yaralamıştır. 
Şoför yakalanmış, ~k te -

davi altına almmıştır. 

d~ak bundan da büyük bir Rey. 
ır. 

Tehlikelidir; çünkü iyilik edi. 
len adanı! aile veya cemiyet, ız. 
tırap ve ışkence!erin acı dakik~ 
lannda, yardımı gözy:ı.s'arile 
kabul ettiği halde, dertten kur
tı_ılunca, heyecanı söner. İçinde. 
kı borçlu duygusu, yavaş yava.~ 
utandırıcı, küç.ültücü bir renk 
b~ğln.r. Hafızasına kızar, kendi. 
nı, bır bı.şkasının yardımına. 
~uhtaç eden talisizliğe öfkelc
nır. Ruhunu kemiren bu iç p~ 
zarlığından kurtulmak için ilk 
önce iyiliğin kıymetini dil<::U

1

rür 
~!tgi~e değersiz bir şeyde~ ötU~ 
ru, mınncttar kaldığı adama kar
şı içlenir, onu gönneğe katlana. 
rnaz ve nihayet diipedüz düşman 
olur. 

~1,:'.Y~ •. alakadardır. Kongrede yeni reis ve idare Remzi .nana r, u ı ırog u, 

~ '~~-h:~:ı~~:; heyeti seçilmiş, senelik rapor o. Niyazi Kızıltepe, Şakir Satgen. - r-;;-k8Vler~Dd8 

~~ı~~"t:~~~ Çocuk haftasının altıncı günü ı--=: 

Bugün, lngilt.ere aynı vaziyet. 

1 
tedir. İyilik ettiği, bu bavın ba
şarmak uğnında mal ve can 
f?dakarlı~dan yaptığı hclde, eli. 
nı uzattıgı yerlerde umulan sev. 
giyi bulamıyor. ~ ~belerı Amerika Dün Gülhane Parkında eğlenceler yapıldı, 40 Şehremini Halkevinin 

~~, .. Almanya lçtn çocuğa elbise verildi Edebiyat gecesi 
'e ~~,-~lmanya için Dün' Çocuk Haftnsmm altıncı ra hokka.baz, karagöz ve sair eğ. 26 Nisan Cumartesi nkşamı Şehre· 

etotı. a.ıuıı lıodefi ln- ı el I E · ··n·· inJ H Jk inin te u tU.'lol d b ·--a llrusm"-'·' irti- günüydü. Bu münasebetle Çocu_k ene er yapı mış ve mıno u m a ev r p c 6 E c ıyat 
• l\a ~ htelif kazası dahilindeki bütün okul Gece.si, genç neslin mUme.s.sil şair ve 

Lı e, • __ !'ada nasıl moh· Esirgeme Kurumunwı mu . . 

~ ~<l.l!iın.:t~•~· k<>..,.)arda tertip ctmış• oldu'". ı talebeleri iştirak etmiştır. edipler'.nl blr araya. toplamakla bu 
ga~·e '4AKI irtibatı g,,,o.a n· 20 kız 20 kek te U t 

"Norveç'•, uyuyan ve içinden 
fethedilmiş bir "Danimarka" 
köprüsiyle istila.ya uğradıf;ı ırün, 
felflketine ortak olarak İngilte. 
reyi görmüstü. Büyük Britanya 
oraya imdada koştu. "Narvik'' 

da ve ~aha başka limanlarda 
çnrp~tı. l: 'akat gılnun birinde 
Norveç orduları uü~ana teslim 
oldular. lngiliz!er, tek ba~larrna 
kaldılar. 

Fransa. ,.e Belçikada da tali 
değişmedi._ Sip.rlerde harp, en 
korkunç bır hızla f::urüp gider _ 
ken, b1r gece üçüncü Leopold 
Alınanlarla anlaştı. Askerler~ 
si18.hını teslim etti. "Flnader" 
boğaz1'4şması, ''Dunkerk" çekili.. 
şi, bu teslimle b "lar. "Eden" Je 
"Vcygand'' ar ındaki şiddetli 
müna.ka.şa burada ol~u.ş. İngiliz 
ordusu, bu harbin en büyük ka
yıplarına orada uğramış, dört 
yanını ateş sardığım orada gör_ 
müştü. 

Frarum.da da bu tali değişme
di. Bir gün geldi, ki Fransızlar 
da öz vata11 nr da, Fransız men.. 
faatleri için ç:ı.lıeo:ın İngilizleri 
yalnız bıraktılar. 

O günlerde bütün bunların bi
ricik bahıı.n...:::;i olnra:k nğızJarda 
bir terane dolaeıyordu: 

- Fransız askeri, niçin har. 
ibettifrini bilmiyor. Bozgun bu 
iştahsızlık eEeridir. 

Bu asker, o gün niçin dövUş • 
tüğünü bllmiyorduysa, bugün 
acı acı öğrenm'ştir, sanının. 

En sonra Balkanlar fUciasının 
aynı neticeyi verdiği görüldü. 
Koskoca bir "Epir" ordusu ne 
silah arkad3."'larır.a, ne de k~di 
hükQmetine danışmadan düşman 
kumnndanlarile muza 1ı:ereye gi • 
rişerek teslim oldu. Şimdi, bir 
avuç Yunanlı ilE' birlikte İnı'!iliz
ler hfila oralarda çarprşıyorlar. 

Bütün bunlar. bari, İngiliz fe.. 
dakarlığını şerefli bir hareket 
gibi tanıtmaf!a yara!':aydr. Ne 
gezer! .. Hele :bir kulak verip din
leyiniz: 

"Ha11cın nice sözler olı'"ıt!r guş 
teminden!'' 

HAli.KI SÜHA GEZGiN 

'

" 01rn eg-lenceJerc dün de devam ed_ ı.l.· Dün ayrıca ve er muhl m s c.m3 blr akşam yaşaL 
c'l ...ı_ o.sa, YO bu lmak ·· 40 çocuwaclbıse· da t 

...._...... ·~ Belçika ,.e mi§tir. Gülhane parkının Emmo- 0 uzere g - mış ır. 1 
"'-"""- ile~Ja.rda Yu- nü kaza kolu tarafından çocukla- ğıtılmı.~tır. Son zıı.manla.nn belli başlı edebiyat G o· N o E N G o· N E 1 

..: mme\'zuu olan §lllr Ce!At Sılaym ken. 
unan ordusu 

y k •• d e · f d dl neslini günün lçtimıı! MdiscJerlnc 
h. .. b..~~1:~:; Bakır oy e 1 ır ırın yan ı llkaydtllkle ttUbam eden kıvrak blr -------------

:'11111 ... -"""llldaki mWıase- konfcransmdan sonra alla~la sahneye s p ı· k er 1 ere r 
~~ denı7. yollannı Kurnaz bir hırsız Şişlide Halaskirgazi caddesin- davet edilen Asal Halet Çelebi mat• 

\ ~ J\ınerıka yardımı yakalandı de 176 numaralı Artinin fırının.. buatta. uzun dedlkodular yap::ın me~- B lR dostum, radyo hakkında btr Evet. Çnl~nlan bakımından cıcı. 
ııaııı •• -· eh AJmanyn. l<;io a.d d b. . . Bakır daki ocaktan sıçrayan kıvıcım • bur RUrlerinl okumuştur. den kusursuz, rejimli ... ~ hat• .. ,_irnz 
~ I• ., .. n.._ . •·---- Hüseyinın a ınsı, - 1 1 k l 1 t t Bunu takiben fler.I aQrilıen "alr "'a· tenkit yapmıı; olmak için, ....... 

~ ~•uısı IUM.u.- k • b" 'ı-:ı.. • üst katin- ar a, 8P ama ar u UŞlllllf;, yan " ıu da astır vazifeler aıtmdıı bulunan .., ' llun 
1 1 

öyt.inde ır .1u:1.:uvenın - ba 1 ştır babntUo Kudret t1pkı .. Oscıı.r Wllde., ycra mU8lki n8§rlyatınm azlığından 
,...ltlıı~u un r n Atlns kı" bekıı ... ıara mahsus odalara gi- maga ş amı . k il 1 ku bahseWktcn son"" '""ikerlerc gelip spikerlerin, gerçekten, d1llnde mı 

~ r krt - Fırın kısmen yandıktan son _ (l'ibi ff3hneye çı mı~ ve 11 r erini o • • ... -r 
ıı..~ h11 no alardan n"p sapka. palto, ayakka:.:b.ı vesa- çattı. kusur buluruz? •. Onu da Ulmlt ka.-
'~ alını ~ ld ~ ra, a+aa itfaiye tarafından sön-- yarak &.lkl§lanmıştır. bildJ r ' CJ'(ıe c e 

1
·re .,.,_Tl'ft'l,ı;, bunları ~kicı Yase- ..._...,, Yerli mustki .. A...ıyatmm --•ıı.. r ·· Ben o kıı..naatteyim "'1 An· l. -..ı lsıt _....-~ d::...::1-Uşt' :ür. Arif Dlno "Pocm Aforlzma., tar. ~· ~ ö• ""' 

a,. ~ ko1a.Hı:ı ile Atlnn- fe satarken suç üzerinde yaka • ı.u Ullll zınd'.lkl meşhur şilrlcrfyle dlnleylcl veyn çokluğuna dair bir feY ~yle· kanı radyosunun Caaı!ycte baş:adığJ 
""I ~t,,._ ~ ıracak , ıuJ. k t .,nlUnU gündenberl lsUbdam edllmı• spiker. 
L. .. 0 ek Al lanmıştır. h sm1ye.sinl hayreUcre vermiştir. me ema,, ~ duymuyorum ama, -ıı 
"'\ man hedef- d··ro" .. ceza Peynir nar ınm d ıer nrasında -blr.t erkek, dl.'loerf •·-~bıı_; .. Qlıınnbıı· N Dün asliye o uncu ve nihayet Orhan Tuğa:ıvul'un say- ı,ıu ra yo spikerleri aleyhinde atılıp ö ""-

'~~) a kadır. ~:'ar- mahkemesine verilen suçlu 4 ay, kaldırılması İsteniyor ledlği blr ~Urdrn llonra başlayan caz tutulan bir çok sözlere alnlrlendlği. dm 
019

n- bugUnkU spikerler, dln· 

~~-hatta b a~t utün 20 gun·· hapse ma:hkiim edilmiş Trakya mandra sahipleri ve pevr.lr misafirleri g(lzcl blr gecenin danama mı Uiraf etmeliyim. Acıamcağızla. leyic!lerln hafızasına., hatıraama ka-
~~ azı ıı las a.- •• ..+ ~- nşmıa en iyi, munt.s §:Llısiyetıerdir ..• 

ali_-.. li)( • da mc b ve hemen t.evkif olwunu.;;ı .. ur. taclrlari beyaz pcynlrc konulan nar.. davet C'tmlııtır. nn dili Bllrçso bile, "yanlış,. sayılı-.. ~ ı.._- harbi \zuu a- * * * Aradıı bir, Tilrkc;e teın.f!uzlarında, 
~ ~I . böylcco bl· ti hm kaldınlmasmı ve bunun halk için yor. Halbuki, sabnhm pek erken sa- yanlışıan gllrUIUyorsıı., 0 cihetleri 

~!~o~"~ ~•ncc J'ransn, ki J\merlJcayr yalnrL yardımla ik - daha ı.-;tifadeU olacağmı ticaret mO. 28 Nisan 941 Pazartesi akşamı saat aUerlnden bıışlıyarak gecenin ol· dllzeıtmeğe da\ et edilme idlrıer. Ve 
~etı)'tıı.l .;...c f:lmali Afrf. fa. cttlrmiyerek blzı.ıı.t muharipler dürlllğ'Jnc tek.Ut etmişlerdir. Bu hu.. 21 de Kadıköy Süreyya SlnCD188mda dukc;:ı ~ zamanlarına kadar sar. bu, muhakkak lAzımdır. ÇUnkU rnd· 
~'llcti;Ctf! ""Lneekclmatler.e, poU. safına. sokacaktır. tık susta yapılan tetkikler mUsbct netice E~f Antikacının ldaresindek! (Yaylı f~ttll~cri mesai lle, her hangi blrL yo merkezleri mikrofonlan, bir 

...... A'~-ctler de har:bln Atlan fi k tr ) taraf d b'- k .,_,"1.1, " o mı ta- aaau _ vermı,tır. Bugün topıan:ıcak yat mu sazlar er CB ası m an u- on- M!zltıkindcn hlc; aşağı dU~iyccek memleketin, konu.ulan dilinin ''ml'-
~~ c:ı.rnerı•·- --'"- sahlllcrlno dogn~ ı inldşalmı göS• 1 ril kU D U cl lda d ~,~ \ e.liidJği "2 ~a.rnım rakabc kom!syonu bu hususta .<arar ser ve ece r. a\'e Y er re cıı bir Ç!llı§Dla programına tAbl olan bu yar,. mahiyette tt'.'Wtuz edild13'l yer 
~ıı..ıa zaman Al· tenne'ktedlr. SADRİ ERTEM verecektir. aımır. Yerler numnralıdır. vatar.dqlıı.rm hakkını da vermem olmak gerekir. Faluıt bu da, tıa.z:ır 

~sM~e~:~mfil~~ ~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, bu~~u~ m~~~ bak~~ 
'-~'.~ .... ~, kn<:uvordu. yetl,tırilmlş klmscıert bir tarata bt. 
i,.~ t....., _ ...... uıuu en az 65 ~ ,.. ~ J rak .:-rr -.""lJ'fn• - - - ~ d Yol pek dar olduj:;'U için Kızıl. ıp yenilerini araştırınağa kalk· 

s; tııcıa ı 1 gosterir. Bu Esrar ve maceralarla olu zabıta romanı d ·1· il makta de"'11
• belki tekemmn·ı ettir-

~ nglıt :i kıs en ıye karşı anı harp edenler 6
" u. 

• -ere~ - ed:ır ... r-..-w.ım · mekle olmalıdır. 

~ ~ 7-.. llatta b iki d Kristinin, Ben - ~.. . B b bıribiri arkasına tek sıra olm11a 

~ 
"'t {'C{'/;;z .. ,, e o halde .......ı ..... ;ş K 1 k . ""':»' Yani, iki yctlaktn spikeri deMa>-ı~ " ... evinin kapısına ne "~ aft ı 0 e bır halde ilerliyorlardı. Bu şekil. y o•,....a-

.... ~~rnd.a İngiltere- olduğunu takdir ct:mclt mUşkü.l Jl~ ~ de küçük göle ve tahta köprüye mektensc, -muva·.1cıı.t blr zaman 
"«tılr~. '."'! cd'lm d ··ldir kadar geldiler. Violet babanın için- kadroya bir Ttırkc;e hocası. 

::"'Oll t 1 edi. Fa- egı · ..:;..,vı!ll eldigıw· bu y Ga t L•• Ç · M ACAR nm CAve11l mUreccahdır. '41 il{• 1 ngüterenln ka- Gece karanlı6 ........ g azan: s on oru evıren: . cesedi, ölümle ve bahklann yar. 
tıhatt•:1batı kesildi. \'e tenha memleketin kor~~.~ dımiyle yan yarıya pan;alanmrş, lltKl\IET l\IUNtR 

\;:ot 
1 

\>() ~ bütün ştddc- za.rası, sulan köpüren golun u. yüzU ve sanki "intikam" diyen 
.,, lıa)'lle tunden güne do zerinde gördüğü p.."U'çalanmış ~· vetsiz bir sesle: "Benedik! Bene. Jfıtfun:ı. uğrayan ve ~k aza ka. ~ık af{zı ile orada uzanmış, ya. 
~~~eldedir. Atlan· set, kendisine yol gösteren kii- dile? .. '' diyordu. Fakat, bu sözle. naat ederek fakirane, fakat na.. tıyordu. 

tııı ınu hedefi Ameri- çük çocuğun dehşet saçan korku rine sanki celladından merhamet muslu bir havat silren bu ada. Küçük grubu büyük bir sükQt 
'"'-'J'~ı~Sir olmaktan feryatlan kopararak kaçması, dileniyordu. mm "Kızıl de~ili" ismini verdik. sardı. 
~~ ~1dlt r;lmdidcn tc· nihayet bacadan yilkselen .v_e ve nihayet kapı açıldı! Görü. leri Bcnedik Masson tarafından Sonra içlerinden iki kuvvetli 

't; lç;tı ·a her ta.rafa dağılan korkunç, ~: len manzara bir canavarın genç ta~iz edilmesine içerlı>.rlerdi. delikanlı suya girerek Violet ba. 
. lıl3at ~ AtlanUk muha- re.nç kokulu dumanlar Kristib~ı ve güzel bir kadmı kolları arası. füiçük Filip bir rüzgl'.ır gibi banın ce...~ini kenara, otlar üze. 
~'tiJca e ID.cnıat müca- adamakıllı sa,rsınış ve son ır na alrp ceheDI1€me süriiklemefil. Ycşilağaç misafirhanesinin sa.. rine çektiler .. İçlerinden blri: 
tı ~ 1°0 lnihn•..r dev- ümitle Benedik Massonun kapı. ne benZiyordu. lonuna girip kor.ku ve yorgun. - En az yirmi dört saattenbe. 

'~llt<\ıne~ her ı:cy- sına atmıştı. .w• zaman Ve sonra kapı kapandı .. Evhı luktan bitap bir halde dili tutu. ri suda kalmış! 
~~ U:.c lılhi iktısııdi, Kapmm eşiğine geldiği damında yükselen kara duman. la.ra!~ gördUğü manzarayı ve Teşhisini koydu. 
"-~~ileti Yetlcrt arasın- yumruğunu kaldırıp kapıya VU- lara yeni kIZil alevler katıldı ve bilhassa Vio1ct babanın cesedi. Herkes susuyordu. Bilhassa 
. ~ ~~ gelınektedir. racak kuvvet kollarında bula.ma- her t?.rafı yeniden iğrenç iblr ko. nin ldiçük göldeki tlıta köprünün Benedik'in evinin üzerinden çık. 

llıı~'"lll.n a:~ilt~~cnin de· dı. Oraya yrktldı. faka.t ~~-da~lar. ku kapldaı.. Alevler arasınd~ yanınd3 yattığmı söylediği za. makta olan meşum kara duman_ 
"'"'l'ttıı t '-"Inua dünya rından fışkıran müthış ...,ır J.e • fırlıyan ve civarda 1bataldıklar u. man. hepsi birden ayağa kalktı. lar hepsine korku veriyordu. 
~ .::~lanu~ olan A- ti .,,.rıne· do."kül' en küller he.r tarafa lar ve sanki 'bir ağızdan konucnı. - Acaba ne yakıyor .. Maama 

111 ı,..._glfıblleUdir. Al- ya a: ]3ESıed.ik' -.. :t-
.... oı ....... .Ylllet itibarilo sı· - Beoodik!.. ... ölüm kokusu ya.yıyoı:iu. şuyorlarmış giibi: fih, son günlerdeki vaziyete ba. 

l "'l'llb~•. ,~ A Diye bağırdı. Küçiik Filip, Kristınden ayrıl. - Bunu muhakkak Kızılderili kılırsa ne yakmakta olduğu ko. 
11~'1ldı teıır nıerlka.nm Bu feryada kapmın arka.sın. dıktan sonra koşarak kasaıbaya yaomıştn-! .. Jayca anla;)ılır •• Kinıbilir, belki 
~ !Salta erlerinden çe- dan bir başka feryat, çok ~ gelmişti. Fakat babasının ~dük. Diye ba,Jhrdılar. izlerini kaybettirmek için evi de 

'il ~<:ı~ 1n1
!:Ine a\'doti müthiş bir feryat cevap verdı. kanına k()§acağı yerd~ d?grucn F..sasen Benedik l\1assona hiç beraber yakacaktır. 

S ~ llltau~ ~.inhilal A- Bir feryat mı? Hayır, buna u.. solucu "Yeşilağa.ç" m.ısafırhane. kimse i)i bir nazarla bakmryor . 
. \'ıu .. ı;ltırt~ i zhu!1relerinln luma, hem de korkunÇ bir uluma .. ~ ı . .,,.,,..,m o sa. du. Uzun zamanda.nıbt'ri kövdo Dediler, ve bunun üurine bir 

... ~ bh n •:i.Iini mu- u bu ses e sinde aldı. Çünku ~· ·· ·· plan kurarak Benedlk'ı·n evini ~ .. nıınıa demek doğnı olur. ve • . .- atinde kasabanın hemen butün herkes. Benedik'in katil olduğun. 
1 'e bii . kalmaz A- sasen a.sa.bı ._ __ .,_,,a, bıtkın ~ır 1\1 h lanın da ittifak etmisti. ye!'ıla~rt.an, tamamen kuşatmıya krırar ver. 

'l"' Ylik denizlerde '(}UZııuu._ :~ .... ...,n eli silah tutanları ı uş a . ~ ""'"" diler. J 
" "n llırı 1 hale gelınis olan :Kristin. ~·. - ~h traf da .f.-.nlanır bır Korbiwre kadar herkes Violet 
~ ı hllhassa e~ k de\'Jet- de çok daha müthiş bır tesır i~~a~~ a~l~t' • • baba ile Benedik arasındaki ge. Ev kuşatıldı. Artık Kızılderili. 

~~~ l( .... nhlıaı tıns enubi A- ya;ptı ve ~n"' k'1.z bir defa ~aha ""'Kasabanın ve o civardaki kö. çinısizli'1i biliyordu. nin hiç bir tarafa kaçmnsma im. 
-.-nılı • nnı olarak ,,- "" ad titre- tin kan yoktu. Eski onbaaılardan o-~s" ~ b:ını hissettirir kdio.rku He Uiklerıne k ar yün konıculan. b~hk mı~~kası. Sonra kiic,:ük Ani'nin akıbe i lan korucu: "' 

~~(!ıgı ı_,;~adderatı, İde- nı bekliyen ve daınıa sıl8.hlan merak eden artık yalnıçca Violet 
ı..~~;_ lııı :tar erenin 7.a.fert- Ve kapı açılmadı··· dolu olan muhafaza memurları, baba deöildi. - Ben lbir dakika sonra vere. 

<c ~ e11 kazanmak Simdi artık Kristin ks:t>ıya nihayet ka.badayılrkl~iyle ~· Beş dakika sonra yirmi küsür ceğim. O zaman hep birden eve 
· I, .... b'1ıı11eee'lrtir. Atlantlk uzanmış inliyor, içerden yUkSe- nan delikanlılar, hcpsı, hepsı Ye. kişi elerinde silahlar, ta'bancalar, hUcum ederiz. 
~~ı~ n lı;ln ehemmi· len ulumaya lbe.nzer feryadın_v~ şilağaçta bulunurlardı. . baltalar, hatta sopalar olduğu 
~b ltl: her hangi bir dJği en müthiş korku ile tıtri- Bütün bu adamların hepsı de halde Kmlderili ile mü<-.ade1eye Dedi ve bir dakika sonra: 

~ltt~1 ... arebe1er Am~,.. yordu. · .. +ı vı·oıet babaya büyük bir sa.da. hazırlanmış bulunuyorlardı. - Hücum! .• 
... l\l kadar -1::. .. _ Yarı ba"""" bir hale gelmı:?.... K;;,.m, Filip de yanlarında ......,._ J,,... v. atla ~lı bulunurlar, Alla.hm ~ (Devamı 'Var) 

Yirmi yıl evvelki Yakıt~ 
·--------' 

28 Nlnn 1921 

S liraya satılan 
gazete 

Ordumuzun muzafferiyeti h\bcrle· 
rint ne;,reden Yeni Ad:ınıı. ve lstanbuı 
gazeteleri Adanada bcs yQz kuru 
saWmıştır. 

Bııtumda EmlnBnU muzafferiyeti 
pek parlak surette tesit edl1ml,..tlr. 

Pazar tesil Salı 
28 ısan 29 ısan 

nc.ruur 1 n ·.uhır: 2 
ifasını· 172 Utl81lll: 17S 
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Çörçil'in null<u 
( l:J08 t<JTQ ft 1 lltt'tde ; 

ve §umüllü olacağını beldememiz 
lazımdır. 

Ş!mdı, Balkan devletlerini çiğ. 
nemek ve kendileri ile Yunan ve 
Yugoslav milletleri bir lmn ve 
kin nc!ıri akıtma!;: suretilc Al -
man1 nn hata yapıp yapmadıl.· 
tarını göreceğız. Almnnlarm, eL 
lerinde bulunan kuvvetler ve bes 
leme vasrtalarile Mısırı btiliı.ya 
te§ebbüs etme' le h t<> if.;leyip :ş 
lc.med ı, ,.ini ıBrec- -..nz. 

Yeni tcplil<cler 
Şurası muhıılı:k.ıl.tır ki, Ak • 

denizde bizim i';n Hısrrı tehdit 
eden tehlikelerdm bı.'1kıı yeni 
k'hlilı.eler ba.q &tercr;ı;r. fl'qrbin 
İsp:rny:!ya ve F.ısa, Tilrkiyeyc 
ve Husvaya ~eni lemcsi mümkün 
dilı. Almanlar Ukr.ıuyn hububat 
nnbnrmı veya Kafkasya petrol 
ımyularmı ele eçinncleri de müm 
künciür. Fü~t btr şey muh!'lk -
kaktır: Hitlcr ne şarkta. ne orta 
şarkta nr> de t... -:ak ~aı kta mün -
takim adaletten yaka..smı sıyıra. 
mn'<lcaktır. 

Bu harb' kazanmak için, Hit.. 
!erin. ya istila ne bu ndayı fet
hetmesi veyahut bizi Amerika 
Birleşik devletlerine bağlayan 
hayati deniz yollarını kesmesi 
laznndır. Hav, tta kalmrmı~ in 
İnfltere mevdan mu:.arelx ni 
nasıl kati olarak 1'azandıyE:ık 
Atlantik meydan muhnrobesini 
de o d"re<:c kı:ıtl o!are.k kaza'll'Dn 
mtz llizrmdrr. 

Amerf l~an filoou '\-e rlt>niz tay
yareleri, g~rp varım lrlires;nde 
karakol rezmek emrini aldıkları 
için, ln'?ilizler, himn.vc kuvvet • 
lerini çok daha büyük bir nt~bt:'t 
da·1illnflc !ngiltereve da.ha vakm 
der.iz yollan uz~rlnde t.ahş\t c -
de<:ek ve ook do...'ıı:ı. büyük rnik -
Uıı-da AlmPn dc1"';7-alhsı tahrip 
eyliycceıc vnzivettc bulunacak -
lnrdır. AtlarıtHt mııl,rırebcsi uzun 
ve ce+in ~'aca'rbr. Ve neticesi 
heniiz hiçbir suretle taayyün et. 
memf~t;r. Fakat mdan kati su 
rette cmiıı'm ki, bu muharebe 
şömdi da.ha tehlikeli fakat avnı 
.zımıancla daha mllsnit bir saflıa
vn. ~rml~ bıılurunaktadıT. 

In~i1iz ve A merl~an azmi ka?" 
r.ısnlda ihtfrath \"C basiretli hiç 
bir kim~e. Hitleı in ve Musollni
'1in nihai rnrı/flfı.biYetinden şüphe 
edemez 

!ngilt"re 01.-yıı.m.ısta itiraz gö
tUrmez bir hakimiyete sa.hin bu. 
lunuyor ve yakmdn havalardn 
da knti Urlünlil<!U elde edecek -
tir. İn'{ilterc, biltıin dünyanr.:ı 
diı~ kısnnlarmd:ıkinden fazla 
mad<>nlere ve teknik kaynaklara 
malik bultınmaktadır. 

Çörril. sözlerini §öyle bitir -
mi"ftır: 

"NI.,bd. ölcüstinü kayıbederek 
cesn.ret'mizi kınruynlım ve tcl&
şa düımıivelim. Bugün o!up bi -
ten1erin hir'oiri ~en sene lngil. 
terenin ge"irdi~j telılikeler kıyas 
cdi!emC'Z. Şnrkta olup bitenlerin 
hiqbiri g-nmta olaôlarln muka -
yese ediiemez. 

Lcmdra, 27 ( A •• -t.) - Çörcilin 
nutkur ;.m Orta.r:ırk harıbl bak • 
Jundaki kısmının Röyter tar afnı
dan verilen metni ~dur: 

Libya.da ftalvnn lrlitlelerinin 
kuvayı külliyesine hücum cdeJl 
kuvvetkr, çok kllçillrtü. Zafer • 
!erinin hiç birbirc!e 17Pne-ral Vn. 
vel. bir defada iki fırkadan yani 
takriben 30.000 ki~iden fazla as· 
keri çölde idame edamemİ§ ve 
yahut hart'kte ~cçirememiştir. 
Bingaziye vardığımız ve MusolJ 
ninin lcivonlarmdan geri kalan 
bakiye ~b!us:ı giden tozlu yol
da kaçtığı zaman, bize icap et .. 
merr.~Jik cdemiycccğımiz ~·r 
hitapta bulunulmuttur. 
Hemen blitün Yunan krtalarz 1-
tal:v:ı.ıılart mo.ğlOp ederken, mu 
azz~m Alm:ın ~kcri mak1nMıi 
birdenbire Yunn.nistan hududu • 
na atıldı ve Yumml:::lnr manız 
buluncluldarı ölüm kar§ısmda, 
yardrm i~fn biv• döndüler. Ka\•. 
nakl"rrmtz ne kadar da~mtk o • 
lurs::ı. o' ~n. Yunanlıiara haytr 
cevabı veremezdik. Haroten ev • 
vel veri'fı r~i P."nra.nti ile, !n. 
giltere, Yunanlılara y?mrmm1 
vaadetnı{flti. Yunn.nhlnr, kom~
lBrından hiç bir"'"İ kendilerilc- iş 
birliP,i yanmaF...alar Ye biz de k<'n 
dilerini mukadderatlrınna ter .. 
ketse1i: dahi, kendi anavatanlnn 
için ~rpF~caklarmı bildirdiler. 
Biz, Yunanlıları muhıddcrntla • 
rma terl•ec:cmezdik. Bu gibi ha· 
rel:etlere kaıı,;1 bir kanı.m vardır. 
Bukanunu ihlfil etm"k !ngi.liz 
İm aı atorlur.-tıının şerefi icin fe. 
, • 1·etli olurdu. O f;!!ref olma~ı • 
zın hnrbi kazanmak ümidimiz de 
olmaz ve harbi kazanm"ğa da l~ 
yrk olamazdık. Askerf m'l.~IObi • 
yetle .. ve bat."llar ~mir edil0-'li • 
lir. ı ... arp hıUlnin cilveleri vardır. 
Fa.~t • bir hareket, bu .. n 

::,~ri~~.r!"~,.._:ıt.:!Cenu~~ ~ r;~a aş RUZVEL T AT .1 N A ·-A .. ,srFa~.d .; ... ekılının nutku Çarşamba günü bir ~1JJJ._. ~ ... mahrum bırakır ve hayati kuv- · Derlin, 27 (A.A.> -
vetlerimizi kırar. nutuk söyliyecek (Ba8 tarafı l incide) dulıı.rı b~~ırwna.ndnrilı~ ... 

Beyanatın nıetnl ~udur: US" ;:.Af-;,.,ı 
ton sene içinde elimizden ge. (Bas tarafı 1 incide) \'~lngton, 27 (A.A.) - Ruz- "Harbin bahtsız neUccsı cesaret Adolf Bitler :ın~,.-: 

leni yaptılt ve Amerika Birleşik General Smuts, nutkuna §8yıe b~· vclt, ça:ı;amba günü saat 21,30 da noksanlığından dcğU, Yw:.ıuı orduları. PindU3un ga.r:bmda ıı:ııe 1fi 
devletleri hclkmm hissiyatım Iıımı~tır. radyo ile söyliyeccğı b:.r nutukln nın 150 milyon nU!u::a nı"'llk iki im· reketle Patra.s kötfP gDllt fi 
yüksek bir derecede kazandık. - Bazı ldmscler, Balkruılardakl milli milJafan. ta.hvillerinm satışı- pnr_torluk ordul&nna kargı koymıığa körfoun geçi1ini zor• 
Uzun tarihimizin hiç bir de\Tin.. Mcfuı-tlcriıı aldığı ııckllc!en mcywı mbi ıu nça.c=ı • ve Ruzvelt, her Amcri· raya .....1--ıetır. ~ 

b" mecbur kalmaırrmdau doğmuştur. t>•
0

" 'JJl""."ı 
de, lıir.bir ı>..a.mn.n, Atlantikin ô • gözUküyo.ıar. Kısa bir mukavemetten len'! vatnnda'jmın bir tahvil nlmn- " ) _ P 

v isti l . l M ta bil Son nazik günleri I pir ordu!:Unun B rtin, ~7 (A."· _._.ııı 
bür kıyısında. b~~m icin bu de • sonra Yugoslavyıınm beklenmedik bir smı ~ece ttir, a.yıs •tun ı ru ı da i dl du'-- ı-.. .. ı.um--..:ıaııl~---

h l k \;C bu de.. J ü tarzd:ı birden bire hezlmrtl ve mUth!Q postancl<>rde hususi pullar Batı- n :nm:ırı arı arıumı ger; r t;lm 1• u~n .,_... 11.l"' 1 • .a 
rece ayran I • ~ece l r. y çln, cesur Yull11.D mlllctln1 temin ede. Yun.ıuııntanda çarP r 1 
ınet hiss..."<iilmem\9tir. BtitUn surette gııyrt nıUsavi ~rtlar dahilin- lucaktır. rlm, kl lıu ordunun ırubay ve erleri kıtnlan, d::şmıı.nt &;aldP_..., ~ 
ruhu ile gergin lb5r tarzda çalış • de kabramanca mUdnfaadnn sonra va::lfcleriııl btıyUk bir fed!ı.kt'ırhltla Teb.Halkis h:ı.ttını AP'.,;......_ 
ma halinde bulunan bu biiyUk Yunnnı~tnnm lstllAsı, bu klmrıcıcre Ad;sabab da oturan ynpm•oıar vo memleketimizin nskcrl balı Ga.t 9,25 de ~tinli~~~~ 
CUmhurı·yette Amerik"" menfa. müttefikler davasının istll;:bali hak- 1: 1 l "'- b'.. ıı ' ~·· ...,.. ı(a yan ar tnrlb\ne ye'li §8n1ı S.lyfalar i!A.vc et· Jardır. CürCt.kcu ~ ~~ 
atlerinin ve emniyetlerinin, Bit. kmdn cnd'ııeler vermektedir. Bu kim. Londro, 27 (.1..A..) - İstih - mlıılcrd~r. raaütÇ§ler, 2G ni'33n rent ~I 
lerin ve menfur zUmrenin ve scler, 1ngll12 ku~etıerınln faik dJ~ b t t' b'ld' di ~· .. 1 Arna\uUuğwn vnb~i dağlıırmda aıtı kanalını ve b!.z;za.t S:_? ..ıııs~ 
hatta bundruı dalıa menfur aki- man kuvv:!tlert karşttf!l1da bir kere :ıra ne:.ı:are mm ı. ır gıne go 1 • d Bir ,.,.,. ln!i .... , 

Ad. b ıı.. d ot İt l ay &UNm çelin bır mUc:ıdcloden son. n mışıar ır !i""" .. ~..ıııs~ 
delerinın yokedilm,,sine ba~lı ol- daha t'trl ceı:iıdiklerinl de knıdcyıe· re, ısa. aıu::. n urnn ayan.. lnun•a, g.,..; kalnn ~Jıit---a· 

1 l ..:11_, d k' 1 ra bıı cephede muzaffer olnn ~uııan ..., ._0 

duğu hakkrndn bir çok mıg·ıam mekte.ılr. Fakat bu kimseler .ınutu- arn, nı:;u z.ıer, ra yo ma. ınc C· du y , d c-uba do; ...... kıı..tJŞık · · h f t k R r ru, ugos.av or urunun geri çeo .... c,... t 
ve kuvvetli deliller i!erl sUrmck ~·:>rl ır ki, geçen harpte, Avrıpanm rını m• araza e me ve w::rıa k ıro 1 .. ~ft in k d d k 1 cat e•-ı...+ı .. , Kore'fl ı.ı·-~ 

d d d h 'l ld ~ h ld IJS ..-::r e, nr aam an a a ıı· w.LM9WA aı .,. 
mUmkUndUr. bu kısmında mUtteftkleriıı vaziyeti ra vo~u a :u ı o u~ aı <" me .. "' tinde ~dolf. s». ...ı :J tı:ılut, mottırıu ı:asıtaları bol \'e çul: "' ,, r. 

Fakat, bana inanınız çllnkU bu- bugtını...Utıden cok daha fcn:ı tdl Bu blitün rndyoları dinlemek mli<n- tudıetll bir h&va kudretine malik 0 _ nleyı, şiddetlı bır il ... ~tf--~ 
nu biliyorum, Amerika Birleşik şerait ahllindc dahi mUtteflıderlıı da. n.desini verml~l::-dir. Bu rufuıaR. netices "de, Pa ........ _,.u,. ... 

ıan yc:ıI bir ordu ile çarpıomak mcc- •• "'_. ,. ,. 
devlctıerlntn hnreketinl menfaat vası n•lıayet gıılebe ~lmıotır. Bugiln 1e, ancak battı h~reket.1 erl b.,..sit bunyctiııde l:'.llınıttır. mi§, Moraya ayıı.k b .-eiJııl ~ 
he:::ıplan değil fakat manevi his- korku du>an dostuınm, çok aıaanı. bir vatanda.-, ı;·f~tile eayanı mn:ı. .,., •. da du·· .. m"""' mukav.,...~_1111 ..,., ve ff't nar§uıı:r.dıı Yunan ord~ ,. ..-.... ~ 
s!ycı.t ve insanlar ve milletlerin yarlar. lmze o1nca1

t kimselerden geri a - su d'l,m!lnm devamlı bava !{m!Pn tan sonra Patras ıını~-
kalbıni harekete g<'tiren, ve biz· ôyıe bir htı.dıaeıcr 11eıı \'ardı kt, lırabilecektir. ur . 'J 

o.ltmdı ve bu akml&rn knqı blç bir • ,,ıı:; " 
Z!ll immnlık hayatTJım tı.mıı.ktndan insan. gE>nl§ harp t~rıızlrlnde ve.ziye- 1 Yun"" suıa.rmdtı ..., r ~ 

~ yln mUdaf:ıa 8lltı.hma malik olr:ınks--.zın ..... • .... Y-,~ 
fl~krran p~rınk azim §lnışct;• ta u etraflyle görmek baa...a&ını Kil) oo· g ~ı " va kuvv-etıeri dllıµIl-det ' 
edecektir. der. B'Jg1.1nkU harp, Halkn:ıınnb hal- m n r'UVt/9a gfl ~:Co()~ (~~~~t~J~ geriye cek1tmege vapur kayıpları .ı.-sY tı01'1. 

Bize gellrıee, blttnbt, kudretimi- ıed!lmlyecekUr. Fv.kat, Al uanyanm Hnva kuvvctlorı, ~.ıı""' • 
in ği d Y 11 {: 4 d Yur.!\'.'1 ordugunım sevlruloo)'Jjf mal~· .ı. ~ı~'°' ır 

2 yettı dPreec e unnn ı arın bugan srukıuııarcııı kazanır gıbı g6 ~"fS~r .. O·~n ,~_~, 1ı~fı:ılını a snun~::ı yap"" ı:on hnrekt.t es .. nmı- uye vapuru oınıw: _: .. de"'~ 
mUrocaııtma cevap vermekle mU- zUktO~U muvattakiyetıcr her ne olur. ~ ~.ıı C~ \ •Ci li 27 bin tonllAto h~~. ~ ' 
k ıı ( Jk M 1 yf A -·-+mı d h ç bir askerimiz dU,mana esir ...ttııv e~e t • es~ e Vw:>~ ya ve sa oısıın • .AJnınnyanm orat1ıı. varuttı11-ı ret va.punı tabrlP bOJtlt;...-
y~-• z ı d ı t·•- bu ikJ • " r Bas tarafr 1 inrırle) dl\.,mı.ıruıııtır. Bu h:ıroktıtm tataUAtı 
~ e an aya. :ın at = ve kan§ılwk ve yalnız bizzat l<endl ka- mı:.•· "dır ve hl,. ~·r •oy ..... nuba do...._ ticaret gemile:ıini 

ı '- U hUk"·- u ri t b "' • ,. "" '" "" b it§n c.11ld f':1 zal'.'Uln bUtlln darıya hııy Al 
mem eı:~c n ıuue e ' O§O yrb!.'lll ;>ardım cdeeekUr. Almn.nya, ru blr llcrl bıır~kct bııhle mevzuu ol- sara uğrntmıştır. car;..., 
btisUn tehliltclerlnı do namn iti· belki de, tn ... ııterentn yakınh ıstlltısı d " k ran k.llaeaktır. c.;maıı· Afriikada ''~ :..ı~ 
h<> _,_ d ..ttt.J bizlm o ,,.... uğUnu gu!>term mcktcdlr. Bu olla- Epır Yunnn ordu.sunun irtibatı ke· ~ ·-~e ı,.ıel' 

.ra 1 ı;:tA, US&..t !l.Tlnm vaııd'nl tutm mıısmdan Inl'.ia..'\"1 ka· ı Sollum ı'stıikameınaJtinu,,,~ 
d gul U bih ld ğ rm lusmı m: ınmı tnlyanıann tc.kll sıllnce tıu ordu başkumandanlıkla te. u 

uy ::ınmızn m ı;:ı. 0 u unu patmait ve milletine tAU mahiyette tlğt giliz kuvvetleri 1, 
bize söyle:Jiler. Bu suretle Nil or- muva:rı..kıvctıerle c~arct vcrmıık tı- et umnedilmelttedlr. Şımclye ita. mas c.-!omemıv ve dl\şf!'~n tayyareıc- ha•,., kuvv~lerinin .ınl ,,ı;:?t 
dusunun a.-.yya k•Rmmın mUhJm " li.-ır. bu ccph .. c!c fr.al!yet, Cııpu:roo - rlnl.n bomba ve mltrıı.lyöz ateşi 111 m. •<-> "" b J,-..l?', 

"" r " "ere tıu sahneye dönmUfitUr, Yunanl.8. y~oılan bir muka 1 
bir IY.ll'Çnsı taahhtidlimllT.Ü tutmak tanın ve d'ğer kil Uk memleketlerin Sollum mıntııltruım:ı. tnhiı:ar etmıııur. da ıaşcıslnl t"mln lmkll.nı Cl.a ka.mu• cesinde cenuba d~ ~~ 
UzPre Yunsınietana gönderildi. V:ız.yatl.n, nı,w.gı yulmn geçen Eylül· mUJttr. Nihayet ~h a den ve PO.rktruı ektit ~ ~ 

Öyle bir vaziyet ha"ıl oldu ki, yardnnma gttm!e olnınk 1ngUter için do 1talyanlann Sldl - B rrnnlye var. kend\Mtı! ~ııuııtırıuı tkl kuV\·ı:ıt~ı ha· mu;tur. Bu hali bif r.;, 
daim! bir §C':'e tir. İn"lltcrenln .vardı. d k' t 1 •ft b dı' a•nc-""'"0 tankJ VC ·~ elde bulunan ve işe en elverlı;li ' •- .. ft te"' k .. _h ı an znman mevcu \'llZ ye"" cnze. !!ıın V"' mUcadcleye devam imk!\nsız. hn.,-~.Att tankJaı I tahJ1., ~ 

tümenler Yeni Zelanılndan ve mı, kcrın.ıı..u:>. .,..rp n Co .... a U7,UD d!ğl ..,,,1enm ktedir. Manmafih, sa• ıım ka ;ısınd teslime mect:ır olmuş- ~~vı g .. ·..ı 
vustralyıulın geliyordu ve bu teb- zam a ııUrccck ve önUmUzd~ld sene• nıldığına. tire, dU'1JUUlıu :mevcudu, o tur. Tobruk'daki lr~i~!!bilsltı~' 
ilkeli tl'!flebbllso istlnk eden krtn- ler •çınde yeni Avı-upnnm tcıııC'll rLıl z:ın:.ankın nısbeten d:ı.ha azdı Uc· l"unJ.n ır.ıll U bu c;ocuklıırı ile an- yaptı~ı huruç te;'V" 

ların nnc"'k ynruıı Anavntana e.it- atmn'hı yardım ed ::ek yeni dostluk· t"n ae .. e Sld. • Barronl'ye ileri hare- cak lftlh r edebilir, Yunııo ordusu kaLm tır. · J.~ 
ti, Almnn propa,~ndruımm, lngl - lar kaıU11ı'lırmır.,ır keti ) ılınası ı-;:n bcp ltnlyan fırkası mUlmpnıcı blr ceı:arctıe harbctml:ı ve ~nizaltı gemilcr:.\o ~,ı' 
llz ordusundan tnlcp odemiycceği - Almanya kinler kıız.uıırken, lngll- kulıoıntlm~tı. hatta ıınmmıarmın bile hayranlığını Ccman 39.148 tonll eııııslıO 
mlı;l ye.ptmnak lqln Avu...-ırnlyr,ltla- tere dosUultlllr kazanmnl:tıı.aır. İntf.1. DU:ımo..nm bu ~eni ileri tıarel<ctl, l<ıızıwmıftJr, 5 düc:man ticaret g 
rı kullandıt'lmızı iddia oderek bi- tere, bu sur<'Ue, su'.h gelince yeni 1nt;llız zır lı ıı.rabıı.l nnın ytpratmıı. Lomtrıı, 27 (A.A.) - AUna Radyo. mıc-tır. diil" ~ 
zimlo Avus!ralyanm nrasmr f',çmak dünya nı&amıru 'mrma~a yaravo.cak ttı.l>lyesı ile m·uidl k")JP!nr knydcdll. su d.ln akııı.m Yunan halluna ll§a~· Savaş tavynrete:t..:ı,. ~ ~ 
istediğini görUyorum. Bu hakarete hir mıınevt scrmnye l 'Wı.nmtktadır. rııeJen yc:pılmıg değildir. nu lnglllz do.ki hıtabede bulımmu§tur: re etrafuv.!aki sıı1"; t!Clll~~ 
cevap vermesi Avustralyaya bıra- Evvelce çok de!a olduğu gt'Jl. Auna.ıı. .cırhlı cil::Utamlan, dtlgmanla tema.sı "Yu r.nlılar, niUito hacmindP bif ril''ı;t'.;/ 
kıyonım. ya ou suretle wfcrlcr k:ızıı.nmakta, muhafaza etmekte ve dU~mıınm Uerl ı.ı tın oıuııu", vakur olunuz, mtıtte- sini ve alçaktan U~ ett''-

Yunanlstana. göndereceğimiz kuv fakat hnrbl kaybetmektedir. Muvaf· hareketin! nğırlll!ötrrınalıtndu. nlr olunuz. tarlh!nl.zc ı yık btr ınınet destroyerini tahr~~lS~ll 
vetlerln kendi baqlarma Alman is· fak olınalt tçln, H!Ucr, er gc~ lngU· DU,.:r.a'lın SJdl • BılıTanlye doğru cldur,'Unuzu göstermenia lAzımdır. Or- Tn:vyıı.re yedek pa.ı,kt ~ 
Ula dalgasmı durdunn°ğa kfıfi IJfl- teren~n latlllısına teşebbüs etmcğe bir Uerlemcal, Kahlredc umurı:ılyeUe ıi:ınuzun kıymeti ve muvaffaklyot eri bir üçüncü geroiYC J ;ı"' 
lemiyeccf.ini bittabi billyordt1k· Fa mecbur kalac:ı.l•tır. 1n~Utereyi !.stili\- 1y1 haber alnn.. n: hfillerco mU&te~t d:ılu ı;1m d!'Jl bUtUn dUnyııca tcsllro bet etmiştir. ele~· v:.ı 
knt Yunnu~stnnm k"m~·ılarının. he- ya m.:vnrtak olm"dığı tııkdl!'d do ıı-örUtruem"lttc:l!r. Fnl.:ıt bu mahfil!e- cditmt,ttr. Davamızın rue§ro olduğu Gece sava-; tayyar, t/T~ 
nUz vakitken, Yunnnhlnrm 'yanma ha b1 kaybetmıcı olacaktır. Eğer İn- rın tetnrüz ctl rdiğl gibi, eğet dU§- cıı te um edilccelıUt. 131.z vnztfenılzl ia~ limanını ve de~!~~ 
sırnlan.ncaldnrı hususunda ~k ha- gııteı istJlC.yı gerl pUskf\rtur ve mu. m:ın bu noktnyo. varsa dahi, vaziyet, uamusumuzıa !fa etml§ bir mlUeUz. v aynı zamanda J. d1tl 
kik! bir üınit vardı. Bir gUn gele- ne.kale hntıarmı, Atıantlk yollarını, dUşmon içtn g~en senekinden dal:a Dostlarım, Yun'lD!Btıını dalma kııı· nup H r;ark ahilipde rıl~ 
cek ve bunun t&!ın.kkuk ı:ahesma Kap e:Ua!mde.k! yolu ve d~ha az bir az mu it olııcaktır. Çl.l.nkil dUımıan blnlzdc Ya.Jalmız ve si~er de o:ıun ııon lnrı, J}" ncticclerlde.;eı~4 
pek ziyade yaklaştığı öğrenilecek· ehem'Ulyette Altdenlzi açık o'arak mu ı·onar h!!.lcn o kııdar mühim dorı-tldlr. uterlerlnden, ordusunun son şerefle. bardıman etnfr:ı.l~ 1 ~lı~ı:; 
Ur. hafaza ed rte, ln iltcre, HlUe~I kır- Bundan tıaııka. t .glllzler, To~nıkta rtnden ilham alarak yntQymtz. hacmind bir ""hıl trı'-:ı 
Yürüyeceğimiz çetin yolu bıı da- ı mL!I 'e muvakl<atcn l<ı.ı.ybedeblleceğı ooğlıım surette mevz.l amııo bulun. Yunanistan tckrnr dlrJlecel:, tekrar sl batınlmışttr. J)il. t:ılf <' 

kika terkederck, ltalyan ordusu. her eyi yeniden alını olacaktır. E~cr mnkta ,.e öU§me.nm c~nahmı t<'hfüt yUkse'ecekUr. ÇUnl.-tı nıetru bir cbvl\ harekatına yarayaıırtşf ..J1 
nu, Yunanlıl ra karşı şanlı zafe. tngilt.Prc ,.c :tneilteren!n d~nız hAkt· etm:ıktcdlr. ve hürriyet ı~ın bUtUn namusu ile meydanında., hanS;;ı,, 
rinde kazandığı şan'ı eklillerden miyett blJcumd:ı.n sorrn mevcut ka· Şimdiye ltndıır, Tobnık mıntakacı harbetmI§t1r. farda bombalarla ) JJ 
dolayı tebrik e~en Italvan di'cta.- Iırsa, HiUer partl.}i kaybetm tUr. h:ı.T"!ç, dif!'er yeri rd"' dUpnanm havo. K~CJlerlm, cesur ve sııbırlI olu• rılmıştır. '/ft'" 
türünün beya.nııameslndcıı bcllset General Snıuts, tı:ı,g111z tmparntnr- ta.ally~!.l az o'm~tur. nuz, kuvvetli olunuz, bu ıztlrnpları Donanmanın ~ ~df 11 
mek isterim. Bu, muhakkak ki luğunun A!rlklldl\ ve Altdenı~ hav.z:ı.. yımec~iz. Uuy.ılıı.rı Duvr liJll retlt 
rna:ıkı\ralık ve zillet sah:ıs1nda bir ı:mda yaptıkl'ı.rmm ehemmlyotint kay A 1 YuuanlıJnr, 1 unıınJstıını dalma kal- vapurları' muvnf!~ /ı 
dUnya re1(orudur. Musolini denen dcttlktcn sonra, Amerika Blrle§lk CI ün er bint- e S?ltlıyarak vakarlı ol·muz ve clıman e~tir cl,)I~ 
ve kendi Postunu kurtarmak için devletle:-l.ne telmih ile demııur Ki: iftihar duyunuz. ÇUnkU biz uc~fll blr GUııdUz l~gaİ nl~ r;.;, 
1ta1}'8}'1 Hitlerin imp::ı.ratorlulhına - Yfllll b!r müttefik, bUtUn dUnya- (Baş tarafı 1 incide) mlllet ve kabrnnınn bir ..::kor olarak hlllcrl ve §arlıt ve :ıı~ 1 

Wbi bir devlet haline sokan bı1 ~('. nm en kuvveUl mllttefikl.nl kazandık. Bu ıztmıplnrm uzun 6Urece;ine d 1 lnn Orerlne yaptıaA2. tı~-ff/ı l 
• k 1 A 1 k ' Yll§a 

1 <..... d J • pa ycmış ça ·a , man npıanmın Amcrllte. Dlrle•lk ~evletıerl lle ve bl· t maclle kanili:. F'aka.t bu mlld- nn.smra dilr.mnn 
1 v .r Papngos tckalit odllıll _ -AıtJ' ,.. 

yanında, yalnız açlıkt:ın u umu.. ze yardım ı~ bUtUn Amerikan hUs· det ~lndc nltı ny :mü.:!<.: Uc Yu· bctmi~Ur. Bunl111" ,J ?ı".,.. 
vor -ki. bunu .:arlık- fakat nilniyeti ve ge~l§ k~yı: lllarıylc, h:ır- nlU'""ta?l3 şan ve S"ref .-eren fn- Atitıa, e1 ( A .A .) - Gneral avcıl n ve bir tsı:ıe el 
a1m zamanda z~fer ulurn"'1 :ırı bin onunu, 'ket1 lttma•ıa bcklıycblll. zil<'tlenn yeıine b <>ka. Yunnn fa- Parııgo~. kendi talebi üzerine tnryalart tarnfındllD ~ 
}'Üks<"lttcrel: tefahür ediyor. Mu.ı,. rlz. B ınun kin Hlllere teşE.'kklır ct- j zılctlcrinh kaim olmnsı Ulz:n g"• te!mlit et.l lmJgtir. B vekil Sucie. tUr. -~ • Jı 
telif hadiseler, muhtelif kimseler mellyiı:. Hltıer, uyumakta olan Ame· ı lcccktlr. KUçlik Yunn.nlatnnın t&- ros harbiye nezaretinin idaresini Gece dU~an. ~.ı' , ~ 
üzrind ayn ayn intibalar bırakır. ril<an devirlnl uyand rm15'trr. Bunu, mamilo sil(ihl:uıara.!! büyUt: bir im- eline almJ tır. lunan araz.ide ve ıil ,~ 
Fakat ben eminim ki, nihai b sap fare ve ıcnr kanunu ve bütün mesul paratorl~a luı.rfıı durmasını to.. A\"tıstralyl! JJaş\ı"?tilini.ı fr.ılerl s:ılıillorln e :nıuht'\,,,ı,,ıi 
güııU gelince bu g\i)ünç sahtck~rm Aınerllınn ctMn umumiye inin müt- ınln cjcn cı:ı.rrılmnz fıuı'iyetJ, as- Loaanı, ~7 (A.A.) - .Aıızaklar gtı- filtlk ve yangın ~ "J 
amme adaletine ve bütün dUnva. tcrmıcrın yanıbnrmda kati ve sarını ker ve harp ma.klnelel'i baknnm- nll mllnneebetıyte ,.·erilen zlyMctte billı~ HanıbU ! it"'"_.. 
mn istihkanna tevdi edileceğıncfl n maz bir tnrzdn yer alıruı.ııı takip t>yle. dan adetçe UstUnlUğıl yenmeğe bıı.z:r bulunan A\'Usturalya b!!.§uklll mcıhallclırr;ni bedt tf tb ~ 
emin olarak } ayatta yeni gaveler j mlştlr. Bunu clııha çok ~yler de takip muktedir olnn şahsi kahramanlık, Menzı"s eunıar. söylomıııtır· miştir, Hiç bir ~ ~il' tt1 
bulacak milvonhrca insan İngiliz edecc':tlr. Amerikn, ıılh!!.yet sonu::"a ölilmü tam bir silldinetle kal'§ılr- - Yunan'ıı!ıın, in"anlıl; tarth'ndc tc hnS!l.1' olmanı Mtur. 
impara orluğunda ve Birleşik A- kadar gldccektl::-. Ben bunu çoktrn. yan feragat yerine 6fmdl "Cbir. hUrrlye: u~nda yapıtmı§ olan ence- yarabnm~ ve ~~ d 
merikJda mevcuttur. bert tnhmln ediyordum. mnğdurnne milli teveltl:UI va ye· mır ;ıava!]ın. ~n p rlnk mlsall""ll'd n rnım cavaş teJY1'-I- • ı 

.. . rlk ıulmez Yunan veko.n hfıklm olmfl,- birini .. ft 1 tUr r.<PJJ' Zafer yolunun nnc~k ..... -ne a- ı;UQtcr!!l gtlr. ESer b::ı.na "Yu. ' iT ALY AN 'f P 

• •t• t 1 • nm tn.m bir fRtirakile açtlabilC'ee- lıdır. . nanfrt '.! vardrm etmeklt'! iyi mi et· ) / 
ıngı.ız ayyare erı ğl tenim için öted nberl bedihi bir Bunlar kolay bir takdir ıcr.lbe- tın .. ıi.y sorartarsn cevabım §U ola- Roma, ı?'1 ( .,.t • ..t~ 

hakikatti. Ben bu i .. ı.•~a.fı ynlnrz derek yaktm lıir !.&!. c.ri temin ede- cak:.ır. Yu:ıan·ııtan hl" l.ıır tı-..r"ddUt •• rr:i 
,...._ k f il tJ d - ld F k b v " orduları unı~· ı»i• ~ 

( BlllJ tarafı 1 incide) zaf Prlmfzin menfaati nn.mınıı de b'll ce az c er egı ır, 1 
a ııt un- gostcım• mı~tır. Yuııanı:ıtan :aroct· 326mımaralı t.obltlı;~,'.tJ 'J/'ı 

nlltı.to hacmlnd.:ı vapurlar bombardı- a'"'J znmım.da onu takip edecek o- lar bir milletin ça.tin lm. t.ihnnlnn 1 m ""e h'lZırdı v<ı bunu bUyUk bir 11n. vıı ~~ ".J ,, . ı k ., ~ Şimııli 1'..rnıı • -~ ... 
man cdilm1gı ve hwuı.ra uğnıtılmıtotır. lan sufr m"'nfaail nnmmn dn tn.- zaramı· 0 ııra 

1 
g~ı:zn<>sını ve ge- tllnlüıt.~ knr§ı yaptı. Bur.Un en·ıışocı.e de yapılan .temıılj~J 

Hollıın<!n aahlll clvarmdn ııava dnfl savvur ve temenni ediyo'rum. A· fen altı ıı.y ir ndeıtıctkahramnnlık- isek kaygılarımız \C mesully\!llerlm'z eıma.smda b~ A.ır n 
bal&ryoıaımı hamll dilı:nıan vıı.rurln· merikanm tam b1r lştlraltl olmr.k- ar dlta.da~ ~af ·~t tl ~ermesine \'ur&!\ her h:ıld bunlam t<'easflf ka. goslnv asl·crlefl ""sil~' 
rınıı b~mbalarla hUcum cd~ ve sızın verimli bir sulh tasavvur c- , me ar 0 aca.ı min~ k' r r. rışmrı.mıı.ktadır... -Uhlm mı"Jrtnrda _, .. 

d i 1:-un tbi b le:ke•in Şuradan c ız ı lıadıs .. lcrin ~" "'" mltraıytsz ateşine tutuımu;tur. m yec:eL g . u meı:ı • hnkllıi ınkiı ufmın bllyUk bir kısmı J.ondın, :n CA.A.) - Atinıı ve nakil va_rrtsSI 
Cuınarterl gUnU Norve~te Sund cı. sııllnm ıadeslnde Pur1f bizimle be· .. ~ ı:; 'mkr. rad~·o:;u diln akr.:un a<>a.ıı.rdnki n-- t' " 

b h lçm t - d d nı oırrenmclt ıı unmı t·ılnmıvn- .r " " " -v ır. _..,ı..T1JP ...ıı 
vnnndlı b!r tayyare mcy<Unma mu. ra erlı ı:rp_ ~Y!1Pt IllJillyU'lnl ~dnn cn~obu muval.1mt devrevl gcct- riyattn bulwunuıı;tur: Sirenaikde, 'J.V"'"~ fi, 
vatlaK'yeUe l,ılr brurlnn yapılml§ yer- az ça şacagmı uu a ,ay e C· ,_. y ill . ' 'feımc. 1 hııttmdan ilerl yen de dilr:ın-"'tlm W.Jll:,11.,,ıe • ' 1 mem r,u:~n uNm r:- et ıbu faziletle- • . • '-6 _ _.. ,.-"~ 
de n:ı t.ı?.yynro bombaların tabrfp o- · ri göstcrmrıc ve bilhassa ka•ı ve Almcm kuvvoUcrı. cenubu {iarkı rırrıı~a.n ha'ıa iJe F.:ı~ 
dilmiş vı> ba:ka tayyareler mitralyöz l mio~;-rnı Smuts sunlnn Jfıve et- sıkı b'r mııii tc ın!itlo hı>.rnket Jstik"JUPtindc ilcrlcmelr.rlne de • müe&ıir y ... rdlJll~._. ~~ "' 
ateşin'? tutuhnu tur. · . . etmek lktıda.rını ltendinde bul vam etmeltted!r. Alınnnlnr, bıı tUlm~'}t.ür. 7 ta·.~ • 
Gec~ bombardmı:ın tayyıırelcrlnlıı • Bu hnrp Hıtleıin ~e YPnı na"ı 1 a- ilerleyi§i ....ı:,.,,ıUkle yn.n"'ahllıdll'. _ ,., .. ıp "~ 

ı.:ı - cı...: hr "" ~-· h otomobil t ~.. dıt~ 
esas hOeumu, Hnmburg'dıı.kl hedefle· nızammın ne O•uugunu mey- Yu~an mfllfıti b•ı eu- Ue va· ÇiiukU, İng'illz dümdarlan bir çok ecest .,. 
re yaprlmıptır. BUyOk capta bombaı"'r d_nnn vurmugtur. liitler harrıketle- kur mağrur \.e d:llma a aM~ ola.- s :..uıcey5 noktnl:ırmda dllşrrnnn 26 nisan g ·yt ~ 
ve binlerce yııngm bomban ıı.tılmıo ve rilc kendini ~ati .s·ır.elte mnhltfım r1k' hendls'nt' nbır w YU~tt tav 1 1Ukav mr• etmektedir. Ba gecik· yarel~ri Bin~~ t.ıil-~ 
cndllstrf ve havuzlar mmtakalannda 1 t~llrreceFk'lhdakf'lıllen b~~t:ı:l.at ver.1e.t- siye ed"n hıristiyanh'• dhllnfn th-1 tirle! harcı.ot, :muvnffalnyetle yn- etmişlerdir. J31~ısıt 

t';'\l • ı ı..a. .. ıı er ne ynp • · ıntmakt.a.d F k t 1h t yaralı, ve nı · btı.V' 4 
yangınlar çıkıınlml§tır. mı:.k t3tcclib'i hakl·mda nllu ot A- j lc'lmr ..,ı,-esın le hilz''nle :,.•c;tu~R 1 n ru:dt:ıt ır. ı 'a al dşu ~· : ~~- dllşımn ta.~~~~ııO,,ıı 

Ba§ktı. tayyareler, Emdenğ Bremer. mcrikrı.yı iltna etmiş bultıınıycr devam edecek ve ~e~irdPl b;.ı ça- ket valnr: ~~n:nt ~! ır 1 k u nA, ot-- bata 1 1 ıaı-
haven ve Cuxlınven'e hucumıar yap. . . . • • tin imtlhnnlarm - M~IWn BÖzlE'ıi • .., ' ~rmn ve ryn ar fi 
m"'"ardır. Şi:ııdi Aınenka. arrUEi'J l.ıl ~ mı:ı • . tik'de bulı•nr?.!l kuvayi ı UIUyeyc milştfir. d . ..Mf' 

...,, harbe hnzırlnnryor. 1101 ide dah'l ~uıei!"ıfn.ca- hiç Urnscmln kcndı- kurtu!rr.n'k !mkılnını vermek ıÇın Trablusun ~-::::.;;- ttc:'~ 
BQ~11tı bu gece ve gtındilz h:ıreıcll• fazln "e~ 1Pr vapacağınn şUphe yo!{ tinden gert ~lamı\'nr ğr bir f:_ındo- yapılmaktadır. Blnncııaleyh bu dnn bom~~-::n1c U!Yf 

t~dau yalnız beş tayyaremlz geri tur. Ha.rbo, eonun:ı knd:ır duvam o müncer o.ncatnı bilccc.kt r. hareket, ancak mnhdut bir zoman yirmi Italyan otx:;ı ~ 
dVnmemL,tır. cdilPcck"'"Jr. Netice B!ılkanl'll'Öıı el için olabilir ı.ı .. ı ölmüştür. '1 ~ 

Gece Ealıll muhafaza servfalne rneıı.. ~ t b ll i d ___ ,_ · · ~ 
• 

7 
, 6''• garp n ve c 1t e •u.u.a şark- zun ol:ıt'nlçtir. Muhaklrak olan 'hır HarekO.tm yc.pıldığı mmtnka ne kadardD'. . ...., 

BUp tıyyc.reler Havre \C 'Imufden de 1 tn alma.calftır, 1 şey varım cO'k çet'n ohcağıdır, BI- mllnakl\lfı.t kre!'dlri ·~ın dUnmanm Şa'l'Jô .A.frilt~u-ri' 
hnvu:-kın muvatfaklyoUc bombardı· Gencrol Srnut6 sözl"rinJ şöyl~ 1 -· dwamrz hahlrd!l' v~ nfhai za- harekatı ve ilf'ri lı:ırckc.":ıh da. düşırıa.n "Hurr1~1~ 
mıın elmlıılerdlr. Bu harekll.tt.an tay· bitirmiştir: j f r1 elde <>dN.'eğimfae kı:ıni ola.rtw 1 iı llği hakkındtı tarsilü.t mcv<:ut hava d:ı.fi lba~.~Bt· 
ya l~:imlzln heps' d!inmn,ınr. "'' 8ldl1l'ftcft ,,,n,. .. ..ıoıeo t.oltri ,, mücadele ediyoruz. defildir. j fmdan d~ıw--



:, sn n w,; 

bana Kazimodo diyenler de var-
dır ... Bundan dolayı. . 

Ve başparmağmı.\a s~tmıı ışa.. 
ret ettim. P~, nazık bır gU· 
Jümsevişle: ben. 

- Sizin arkadaşlığmIZ un 
için gak Kıymetli ola~ •. d~i. 
Beni himaye etmek isteyışır;:': -
den arka&.şlığııhı kabul ettigı -
nizi anlıyorum. . 

- O halde, arkada,şlık ıca:~! 
varlığımızı da. yoklu~uz g~ 
pa}'la53cağız. BeıWl bır od 

b:-,1e iki yuz·· f raııgmt var. 
v .... ce ...,..... . . 1 cak. 
Bu paranın yarmı SiZU1 ° a 
Odaya gelince ... 

Perihan hafifçe k&flannı çat· 

tı :_ ParaillZI saklayınız, Mös
yö, dedi, ona ihtiyacınız olaca.k-

ur. . d" ·~· _ Hani bana Lüu ~~l\w" 
niz? Yoksa teklifim sizı gücen-
dırdi mi? . 

Perihan gülUmsedı. yanakları 
~amzelendi: dedi 

_ Hakkınız var, Lifu,. · 
_ Mersi. Şimdi size bır sual 

soracağım: Son defa ne vakJt 

Y~/~=?gözl~ ~aVU?Jda 
dol:ışan .kuğulara çevırd.ı. ~ap 
vermedi. Ben devam ettlJll · .. 

_ Dün yemediniz, çün.ku. pa.
ı - t Belki evvelkı gün .•. 

ranız \ o.n u. • k 
_ Evvelki gün bir askcrı ·an1 

1 yahat ettim Askerler 
yon a se · rd"l 
bana yemeklerinden ve 1 er. 
~cdrctle beraber :'11.r'a kad~ 
·tti-·nıizi sö,·lenufl'lım. Faka 

gı h gı ._,....,edik Çok dolu oldu· 
şe. re gıı ~.. • ·•ardı - . hı kimseyi soJcrnuyor~ . 
~~~aralık •00ret ortadan k~Y 
boldu. Jandarmaların ~ıre. · 0 

- şehre girmek ıçın ızın 
~~şm_a.ga.·tmic.ti Bir daha bulu -illmaga gı "";/ · 
şamadık. Sonra... . r 

Permanın gene gö1Jerı ~~şa -
Mendiliyle usulca gozle • !f ~ukuruladıktan sonra devam 

etti: l b .. ., acı: 
Oradak~ asker t"'r a..... -

dılar. Onlar <la ~nimle beraber 
Nedreti aradılar. Fakat ~ Y!

Onlar bir kıunyonla LımoJa 
~d. r}armış. Oradan Pc:<Joya 
~~ kolaydir, ~i~e b~nıd"gı!.azınız· 

Liınojdan sızın ın ı 
ettiler. . . öt . . bilrvorsu • trene bınd•rn. eeını • 

nuz. evvelki gecedenbel'i -Demek 
yemek yemediniz? ed" 

P ihan yine cevap verm ı. 
er • .--.-rlrla konuşur gibi 

Beı bır .,,,.,... ....... _ _,.,ik arasında 
sesimi tatlılıkla ~-~ 

~\r\>P.t ~ a11.nayiciliğin ve ayarl.ıyara.k:. .. frank vere. 
. ~ USlünlüğünün ga· _Şimdi sıze yuz ne 
'~t bit- nıadde UstUnlü- ceğim, dedim. Bu par:ı:ıur ~:ul. 

k tıü Ustünlüğü §31"• geri isterim. xoc:anm u daha 
tir a~r fethedilmemis maz h ttiı. imk~ 011!~ 

Ol-ada l:lütün f elsefelt:rin evvel ~T'uzu ödeJ1'.ınız.. 'Ota bulunduğu için Perihan benim bu h~lcm~ gam 
C)ro, : ?.engin ve feyiz- zeler dolusu güldü. ~ıç~ır ~ 
h~ ~ıZ: garp e?ebi- söylemedi. Ben. sesım • a 
·~ h" bır gençhk a. tonunu muhnfaza ederek. 
~ISeetmiş~ers. .hep rneoomı "°"' 

1c.... net:es ıstcm~ -
-\Q hazinelerini yağ 

tdj~0 ~ Hint hata ta-1 
~Çın gene müte -

b:ı°ı.~ ~-nıücade1elerinc 
ı.~ -'"6l§Inecli, diyecek· 
clt~ız var. Ruh değiş. 

ele ~;~~hptır. Garp mc
g~ ~ b~r ruh üzerine 

hı l'işlı bir kalıptır. 
94\ .. l_'.81yla kendi 0061· 
:oı-ı. biz gene taptaze 

aYakta: kalacağız. 
~?~erin şimdi 
~~n UzüntuleriniT.e 

Yerde gevezelik c. 

~ gözlerinde. söz. 
~lil'lni§~dığmı gösteren 

t .. :%ıaı r·k· 
~ b 1 ırlerıniz var, de· 
lkı~ olsavdı tıizinlc 

. () aşa, etmekten çok 
lt • &osyoloJi doktora. 

~)ı~k· 
~ Çok 1~ctir? Ben l'a. 
~ 'l'ürh tuleb~si t.a-

haıd 
aiı ~ Nedretı tanı. 

iki bn ·uk as vvel 
l»~o~~k. Panste Kllı?i-
~l'lr . 
~' ta:ırın1yorum. Ma· 

~ ~ ;~rıhan diy ~ilırsi -
' ~ı...ı.-_, b c:aı-:·~...:yım. GUzel Sa-
~~'Yol'Uın 

t:-S" ...... ~I isim. Bu. 
~~et.. -uı! 
't ~1 küçük adnnla 
'tt!t~ 
~ t" ederim. Siz de ba 

Hİ 
r ay gcleıniyccck. 

- Kocam ıç "M>p ediyor· 
ıd gitınem ı.,.. 

Her ha e "'il . ıteınü? 
Darılmıyacaksm deg nu., · • 

_ Çok kalacak m1sm ·:" 
- Hayır. Yiıı."1lin edcrlnl ki en 

fazla bir hafta... • g"--
Uğin ban& ne agır ..,.. 

- Sensiz bö ·le yüzl1$til 
ıeceğlni du,nnaen. ~ 

· kalkın&ZSIR .... 
bırakma~a , ?JIJ.l<tıl ol rica 

- Sitem etme ..•. 

ederim... .....h tti.m' ı 
r!-ikattC'n u ... SE.' ":: 

- ~'r kaç günhık aylnlıgı c-
-:' .. kabul etm kte mana 

bcdıyet gıbı . Allaha L'!JJlart:ıdrk 
Yol·' Ha ... ·dı 

..... ,J l' 
·ı· H"""n ka . SCvt;ı m. v-,n •• } ·'11 bııibil'lOV 

Ve bir ı usc yuz er 
karıştırdı. 

vvc 1 ce~al 
Remzi ikı scnt' e • ıun.:.n 

Şcflğin kansı ile tanı~~~sına: 
Selmanın ınasunı b~tŞ hayran oı.. 
flkir ve harekctlenne . in her 
nu. tu. Onu elde etın.l k JÇ.hisset
fedakarlığa kat1;nacagın~arı 6aka, 
mı ğe ba.<Jlr.dı. Selma, ~ ti d· 

. di· - Kocama ibane yarı cıd • . . 1 • diye mu· 
nayet telakkt edertm .•.. ,, büS-
kr .emct gösterdikçe, arz~·ları. e 0-

bütün }taınçılanıyordu. Gıt gid dil
na. sahip olmaktan başka eeY 

ld A vlarca bıkIP U• 
ı;Unemez o u. ,J ' d'"nen - et.ra.fmda o 
sanmadan, :ıı:ııgm sokuisna-
pen·nne gibi ca;zı1>es~e bilgisinin 
ya ~alı§t.J. Ka;bil yetin n. eline 
hcıpsini earfetU. Nihayet em o-
k t . Selma bUtUn ınevcudiY 
a.vuş u. , 

Askerlik 
iibnları 

BeyO:Ja 'l"erll Askerlik Şubesinden: 

Yedek sulmy, GlllhaDe, Veteriner 
tatbikat okutıar.;;nda ı ?dayıa 9'1 de 
ba'!ltva<'ak olan tahai• deuesindc 
durumlan aşağıda yazılı ktao. hlz. 
metli mUsllm ve guyri mUsllm yUk· 
sek chl!yctnamell ve ehllyetn41.UMlz., 

lcr ı~tlrtJt edecektir. 

ı - Aakerllğine karaı· vcriJdlği 

halde her hangi bir sebeple ~diye 
kadar sevkedllmeml§ olan yUksck 
lU!:terı ehUyetnamelller. 

2 - Ge!:en sevk vaktlnde srvk c
dllmed!l "eri 1Cin yedek subay okulu 
ta.rafından kabul edilmeyip geriye 
çevrilen yükselt ok1ıl mczı..u>an., 

s - .Askerlikleri tam blzmetll o
larak yapbktıın !IOilra tah!!U!erlnl 
ıı.se ve daha yukar. der ~ye çıkar. 
dıkl ırını resmt vesika ile tsbat ede· 
rek subay olmak fStiyenlcr 1 Mayıs 
D.U de sevk cdUeceklerlnden §imdi. 
den derhal §Ubeyc muracae.uan UA.ı: 
oıunur. 

* ... * 
tTBküdar Askerlllc Şobe81nl!t'!ll: 

.ABlterllklerim taın hizmetli olarak 
yapm~ sonradan tabBillni 11.Se ve da.. 
hı\ yukarı ôereceye <:ıkardıklarmı re1:
m! bir vestkn ile lsbat ederek Yedek 
Su~Y Okulunda bulunmak nz.:.re sev· 
kedlleceklerdlr. lsteklficrln lise ve 
drha vukan tahSll gördllklerlne <bfr 
Ml&ml vesfko.larlyle birlikte 29 IS 941 
ak~nmmıı. kadar şubeye gelmeleri. 

28.4.1941 
S.OO Prograpı, s.os Ajans haberleri, 

8.lS ?dü:zllt (Pl.). 8.45/9 00 Ev kadını, 
12.so Program. 12.ss Hafif ııukılar, 
12 50 .Ajans haberleri, 18.05: Halk 

ÜlrkUlert, lS.20/14.00 Kanfı; prog
ram (PL}, 18.00 program, Radyo caz 
or'!.estrası. lS.40 Kadınlar !asıl heyeti, 

19/10 TcmsU, 19.30 Ajans haberleri, 
10.45 Ziraat takVimt. 19.5!> tncc saz, 
20.15 Radvo gazcte:ıl, ":l 45 MUzlk. 

Trio - Ferhunde Erkin, Necdet A. 
tak. " 'Meaut Cemil, 21.00 otıııeytc1 
ısteklerl. 21.30 KonUfDUl (Çocuk Eelr. 
geme Kunımu adına t.nus Gaz.etcst 
mubıı.rrirıertnden Kemal Zeki Genç~ 
man tarafından), 21.'6 Radyo orkeıı· 
trası (Şef: H. Ferid Alnar), 22.30 A
jatuıı haberleri, ziraat, F.sham • Tab
Tiliit. ıı:ambiyo - Nukut borsası (Fi• 
yat), 22.45 ?dllzlk: Cazband (Pi.) 

23.25/23.30 Yarml>l program ve ka-

p~ 

-
sırıncı sınıf MlU••haMıa 

Doktor 
Nuri Beller 

Slıtlr •e Ruh Baııtahldan 
Ankara (laddesl Numara: 11 

Muayene ııaatıerl: 1& dan 20 ye 
kadar 

2 

Jarın ekserisi gıbi, tatmin oluna
mıyan bir nevi daüssıla ile, b~ş: 
lan"tçta boglanacnğmı zanncttıği 
he; cins, her çeşit gUzele, ~ faz
la bir kaç ay taııammUI edeb.lmiı;
tl Artık ömrUnUn hep kendi ken· 
dİsıni anunakla yıpranncağma kn· 
naat getiriyordu. . • 

Bu c~naJa, kurtarıcı bır meleJt 
gibi kn1"7.-sına. çıkan Selma, az zıı: 
m~ içınde onun hırçm v~ he~ 
karakterine nUfuz etti. Sn~laın bır 
itimat telkini ile b~tıya.:nk, o~
şayıcı tatlılıklarile kAndınc ha • 
la.maya muvaffak oldu. 

Remzi hayatında ilk d<'fa ola· 
ak bu kadının yakmlığmda dört
~aş; mamur bir saadet hissOOiyoı. 
d L • kin aralarında bir UçUncü u. a . 
~ahsiy( t v&rdı ki, onu, kıskanma· 
mak elinde aeğildi. Her hwı~~ta 
kusursuz tir adam olan Celalin 
karısına sevgi ilham j~memi.-; ol
masını aklı alınıyordu Sclına)'a 

rduk a 0 h " de~n mda bu <'· 
so • • .. ti 
!erile teminat veı erk ~zun J. 

nda kesivor. ieinde du~mlrru 
kalan muammavı biı tur!U 
mUyordu. 

Celale gelincP . Olup biten~ .r 
den tamamen h :bcrSJZ lerının 
peşind • stk sık seyn.hatl rlc mc • 
gıttdu. 

$ * ~ 
Remzi vede:! ılıklarınt'l crt si 

günü, g~tede 1 ha1.leri "kudu: 
Tanmm!f tUccarlardan C~~ll Şe
fi - ·n eşi, Bayan r"lma, dun oto-

Meraklı bahisler: 

Avuca alınan kalb 
Amerlkada Kolombiya tlnlv8flllte. 

aı talebelerinden Lold Galitnı lmıtnd 
bir genr. andökardlyetten lSIUm dere· 
ccslnde basta ldl. 14 Ktı.nunusanide 
kendlslne ameliyat yapıldı. Operatör, 
ba.cıtayı uyutmadan kalbln ııaUundald 
aertıeşınl§ kısmı kazıdı. Lold, ameli. 
yatı tamamw takip etml§; ve ameli· 
yattan ııonra da fU ııö%1erl aöylemlş· 

ttr: 
Biraz gıdıklandım. Fakat dokto. 

ru.; avucunda da kalbimin af:ı§Inı 
scyreltlm. Ve hayretler ıc nde kaldım. 
ÇUnkO. l<alb zannetUğ:lmden kOçük 

idi 
YARDI K1LO BAL tçtN-

dan beri en çok eeVilen ve söylcneu 
prlavı t:c!Jbit etmeğe muvnffak ol· 
mu;,tur. Bu §-:kının ismi "Credo,, dur. 

Kompozitör, telif hakkı olarak on 
beş milyar !ranlt almıştır. 

İ§te.. ııtlkae dedlğtn böyle olınalı!. •• 

BİR KOKTEl L T.-..nınsi 

Bit'kaç sene evvel, Lord Rwıli L."D11n. 
de bir lngillz !nUhabat propagandası 
olarnk taraftarlanna birer kokteyl 
IBDl& ıamağı karar altına alın!§: vo 
bu 1 1 bihakkın ba;arabllmek için 

ba.hçealndekl havuzlardan hirtnl bo
plbuf, 1Çini iyice temizlemiş. Ve ha
vuzunu f6yle doldurmu.,: 

15000 litre Rum, 600 litre Malaga 
13000 Litre au; 60 litre Limon ııuyu, 

750 kilo teker, ve bet kilo da rende. 
ıenmı, Hindistıuıccvlzl. 

• Bı.1 nıunzzrun kokteyli lı\ylki veçlılle 
kan tırnbilm~: için de nıkol glSltııuk 
yU-dUrUll!ll blr sandalda mütemadi 
yc:n kUr k çekUmtgtır. 

l\l1STKR 1 I • Yl1''E Söz 
Dt Ş ·o,; .. 

Uzun kon! ransl n eevmlyen insan. 
tar pek ço tur. bu zevat acaba Kı.. 
ter Deb\'iııl dınleml şolsalardı. kim bl· 
lır ne derlcrd1? .. 

Alabanuı Ünivcrsitesindeu Jıliater 

Dcbvini hıtih3.'bat csnamıda RuzvelUn 
1 bine tam altmış beş saat sUren bir 
kon!cran vcrm~t1r. 

CE\'AT TEl'F.lK ENSON 
J!j ada.mlıı.n, durmadan dinlenmeden 

mUtemadlyen seyahat ettiklerini ileri 
ııUrer>k ekseriya. hnyatııı.rındıuı likL 
yet ederler. 

Bu inaanlar, cvvelemlrdo arılarm 
hnyalmı tetkik etııcıer hiç te fena oı. 

maz. 
Yanm kilo bal lstihsıı.l edebilmek 

~ .... ~~~ 
lzmit orta okul talebe-

için bir kovanda mevcut bllttln anlar 
aıtınış bin kUoınetre mesafe katetmek 
mecburlyetln~edlrler. ÇUnkü her an
nm getıreceğt bal 0.0001 kDodur. 

Bu misal, en faal il adamının yil. 
zl.ll'U bile kızs.rtabilC"oek mııb.lyettedlr. 

leri resim sergısi açtı 
800 resim ve fotoğrafla 200 el yazısı 

Cç ŞÖHRET teıhir ediliyor 
1040 senesinde ö1enlcr arasında bl· 

rincl yılın yUzllnden ş6hret kaznnmış 
insanlar da vardır. 

ı.os Ancelosta ölen E. V. Walgt 
•'Gadsby,. 1ıımlnde "lll b!.n kellmeUk 
bir roman ynzdığt için m §bur ol. 
muı}tu. Fakat, bu elll bin kellmellk ro
manda blr tel· "E., ba.rft yoktu. 

sır Fr derik Holvad, Be tnc! Jor· 
jun Itöpcğ:lne, her gt1n koyun koUeUnl 
rahat yl~ eb!lmesl için icat ettiği bir 
nevi yemlik yilztınden ş8hret sahibi 

ol mu.otu. 
ve ıı'htıyet Alred do Vlnni de b r 

İzmit, 2'7 (Hu ·o i) - Şehrimiz 
orta l""l:ul talebeleri halkavi salo
nunda resim, fotoğraf ve el l azı. 
sı scrgısi açmışlardır. Serginin kil-
5adım muhterem valimiz Ziya Tc· 
keli yapmııı, orta okul talebesinin 
gösterdiği bu gUzel muvaffakıyeti 
takdirle anmıştır. Okulun resim 
öğretmem Kemal Zeren de vali
mizin bu alaka ve teveccllhUne te. 
şekkUrde bulunmuştur. Serginin a
çılmasında C. H. partisi, halkcvi ve 
b ll'dıye re· !eri ile bir ~k gilzido 
zf.nat, m:ıaıif mildilril Bedrcttin A· 
hiskalı vC' Maarif mensupları bu • 
lunmuştur. nllcyo yetmiş beş ;ene ugakl•k etti ı 

için me bur olabtlmL,.Ur. 

şARKJLAB 

Şe-hrlm.iz orta okulunda resim öğ· 
r tn1enl bulun"n müstakil grup. 
tan ressam Kemal Zeren lzmitte 

Bu se.,o Franııada en çok rağbet kı>ndisine hnlcf yeti§tirmeğe baş. 
gören earkı "l:lonunu bllmlyOrum,, latnL'l sa.yıltr. Çünl.U. rerim öğret
lslmU şarkı olmuştur. menl talebelerin ruhunda gizli kal· 

Bir !StntlsUkçl de dllnya lrurulatı.. I MIŞ olan güzel Ganntlan mkişaf et 
tinneğe muvaffak olmuştur, Ser-

• • glyi ziyaret edenler, bu lnldpfı 
Kayseri de yol faalıyetı 1 'ıı.zıhan görerek memnun kalmış-

• Bah ı !ardır. 
Ka)!iCrl, <Hususı) - arm Orta okulda talebeler arasında 

gelmesi ile 5ehr~mizde .Y01 faallye. ;oylc blr resim müsabakası tertip 
tine hummab hır şekılde başlan- edltmtştl'r: Bir düğiinün tasviri ... 
mlljtır lnönü Bulvarından lise ~ . 

· • · h ola ve )iDO ham Talebeler hayallerinde bir du-
nUne kaaar am Y . ğUnlin ıwnl olacağını kendi görfu 
olan büyük istasyon cadesme par-

" ~ b lanmıştır Daha zavlyelcıincfen tersim etmeğA baş-
ke doşenmege aş · • Jamıştır. Bunlarm kimi asri bir dü
bundan başka bazı cadde ve 80 ğün kimi c>ski zaman dUğünü ki 
kaldnrda meydana gelen bozuk- . • . . . -· .. . : 

t vi dil eğe bo.1danmıe- mı de kö31 dUgilnu tersım etmiştir. 
luklar es ye e m Sergide bir kompozısyon t~kil e· 
tır. d<'n bu csnrler bir orfa okul tale-

OLUNUZ 
VAKIT'A 
ABONE 

besinden umulmrvncak kadal' mu
vaffak ve canlıdır. Ve bir düğiındl' 
görUlen manwrn da ancak bu ka
dardır. S0rgiılc kroki, harita, el ya
zısı, fotoğraflar ve yağlı bovo., ko 
nı kalem tablolar da <'ok güzel V<' 
i)-i lşlenmU)Ur. Çocuklar r<'nkleri 
yerli yeline kovma.kh · viik bil 
maharet gö.~t<'rmi-1 Prdi . Ortn o· 
kul sergi~i·vfo 801'1 r ~im, 200 ('l 

Sigara tabakası 
rabanm bir nğaca çarparak dev
rH.nesi neticesinde. ani olarak öl
mUşt ür. Bacından ağır surete ya
raln.ıınn goför de, Jıastanede ko
ma halindedir.,, Gözierine iııanc.mı
yar , satırları tekrar tekrar bat· 
metti. Dehşet içinde: - Ne yap
malı? ... Ki."!li görmeli? ... Nereye 
gitmeli? ... diye. deliyt> dönPrek, 
kafese kııpannm; J!aplan gibi oda· 
da dolaşmağn bn.':lladJ. GUn1<>:cf". 
tl'll'fonlan bile "evapsız bıraka
rak, kcrlerilo b2~basa kaldı.-.. 

Bir lıaft sonra ... Celalin kcndl-
ini gormek istediğ"ni 1' ber ver

rliler. Göz özf" geld ':!Pri 7.ıunnn, 
lıı:i:Jinln de boğazları kurumuştu. 
Bir kefünc "üı1edcmeden. blribir
lerinc ellerini uzatmakla iktifa et
tıl~r Nihayet, o, zlyu~tinin seb 
bini actı: Selma um, garip bir hi • 
sikablelvLku ile, bir nevı va.~yl't
nrune h ı.zrrladığı meydana çıkmrn 
u. Vefat vulrutında, listeye iı:1a.ret 
dığl hbapln uım lı r b!rlnC' bl 

re tını btrakrnalı: icıl:\ mfo 

d , 0 gün. anttı m 
ıdı~1 tı.ı tabakayı e.\'lrmt . LQt 

fen k bul edin! ... 

vere de, gizli dıif,;'llleyc dokunmn
sa! ..• 

Remzinin b:ı <>ndiş •3i yctrdyor 
gibi, dimağına birden acı bir ş{lp
he daha ilave oldu: Kendi fotoğ· 
ra!mm yerini, Celalin almış olma· 
81 da mUmkUndU ... l"ski kıı;kançb
ğr, birdPn bUtUn hızı) l:ı !lahlann 
rak, rakibini tetkike buıladı. Ya
kışıklı ve kcındisinden çok dnha 
genç bir adamdı bu.-. Karsısında, 
takll'dığı safiyete, yırtıcı bir i tih
zanm gizleruncd;ği de ne malum
du?.. Ut.kin, karısiyle aralnrmdn· 
ki alalnnm ş klini bilmesinP im
kan voktu ... 

Tam bu esnad . Celal. kutU\ u 
evırip Ç(•virirk n. ansızın \'(' liral 
le mandal haı e>k t '"'Pidi' R ~
zi, hırsla yumruklarını ık r k u 
znndı, vanrığı nerede ı P, 

mk bak I'\ CcHi' ın \ ı.ı.zilnc 1 ::m k 

lizerc C'ğildı B3lm 1 k ım 
vüksek mek·C'ı ke.s .etı tıı \-ıın. 

p J{ genç b rin :uttı ! .. AILında dcı 
u ithaf okunuyo du : Sevgil ~ ' 

maya!! ..• 
ı• .. rıhun rcJ,ln 

l azısı teşhir edilmektedir. lmdt 
orta okul talebelerini ft kıymetU 
sanatklr öğretmenleri Kemal ?A. 
reni tebrik etmeği bir vazife ~ 
yarız. 

23 Nisan .Milli hfl.kimiyet ve ço
c.ık bayramı ~eJırimizde bllyilk 98 
coşkun merwdmle tesit edı1m.lştır. 
Çocuk esirgeme kurumu bu mtl
nascbcUo 300 fakir yavruyu giy
dirmiş ve çocuk esirgeme kanunu 
menfa-ıilne de halkevi teman ~ 
lu Para dellal ismindeki komediyi 
temsil ctmlşt!r. 

Sivas vilayetine 
50 el tezgahı daha 

gönderildi 
SIVM• (HU8GSI) - :lktıaat Ve

ldletlnce villyetJmlzde açılmaa 
te.:ıs•p edilen ~kuma te1'glhlan 
kurumuna tahsis maksadile evveı.. 
cc gelmis bulunan 40 tezglha ill
vetcn yeniden 50 tezgt.h ve t&
f errilatma alt malzeme daha gel
mi§tlr. Bunlar kaza ve köylere te.• 
zi edilecektir, 

-<>-
Ulaşda göçmenlere 
arazi tevzi ediliyor 

Yeniden Ulaş nahiyesine ilkin 
c lilen 26 hane göçmeni biran ev
vel müstahsil blr hale getrimek 
gayesi ile vilayetin emri ile ma.. 
llyc, tapu, is.kin hususi muhue • 
beden teııekklil eden komisyon bu 
mmtakada faaliyete geçerek arul 
lcvziine başlanmıştır. 

--<>--
Vilayette pasif 

korunma kuralan 
Viliı.yet merkezinde halk için p&• 

1 sif korunma kurslan açılmıştır. Ba 
kUl"Slın dan şimdiye kadar 4CK3 ki
l!İY<' pasif korunma esaalan tlse
ı 'nde çolt istifadeli ameli ve naa. 
ri dP..,,ler verilmiş ve halk taratm
tlıın derin bir allika ile karplan
mıRltr. Kunılann ıı.çılmumda n 
gerekse h!\lkın istifadesi cihetine 
gidilmesınde disiplinli bir program 
takip eden çalı kan seferbeTUk 
memuru Salih BabnönlU her 1fte 
oldu~'U gibı bunda da bariz bir var
lık gösterm~Ur. Seferberlik me· 
muru tC'brlke layıktJT". 
~ 

Sivasta yeni bir gazete 
~ hrlmlvle gUn aşm çrkmak il

ır r "Sıv Postası., adı ile gQn
hik bir g z tc inti~arn bıı.şlam-.. 
ta. Mcml lt tin ihtlyacmt kaTpla
ma. çalı nn bu gazete muhitte 
,, i b11 surC'tlC karşılanmıştır. Çı
kar ınl rn m•ıvaffakıyetler temen 

1 nl C'dc>r ı 
---<>-

Kaza neticesinde öldü 

Remzi, nni bir heye anla sarsıl- ··--···-· --·--· .... -·····..-·········-·· 

• · rkı anm Kayancık köyünden 
ı1u'5a oğlu 15 yaşlarında Hakkı Şa· 
hin kö~ e 500 metre mesafede 
Kuıtcleıelı m vk.ınde ta.c; sökmek
t ıken büyuk bir ka)a parçası al
bnd..ı kalara.K feci bir şekilde öl
müştür. 

dı· Sc!m mün:ısebetlcri:ıln bnş. ' .. 
lan~cmda onun bir resmını ınce 
ka~da b~tırarak alınış. gizli böl
mesi buluna aynı sigaJ1l tabakası
na yerleştrimiE;ti. Şimdi, CeW, her 
halde bunu kullanan n:ırln eli ha
tırlıyc.rak elindrkinc bakıyor. ~öz· 

Faka Allah 

Yarın, bu sütunda 

Atlı ve Vestiyer 
1 ······-·••.W...W.W•• ........ •••••M•••••• 

Maliye varidat müdürü 
kazalarda 

Maliye varidat mUdtlrU Reca; 
Şarkışla, YıldJZP,li kazalanndakt 
:maliye işlerini gÖzden g~lrdlktet\ 
sonra bu hafta da Kangal ve Dlv
rik ka?.alarma filtmlstir_ 



6 - VAKiT mu 

Dünkü milli küme maçları 
H arbige l stanbulsporu 3 - 1, Beşiktaş 

M askesporu 6 - O mağliip etti ............................... 
Türkiye Cambariyetı 

ZiRAAT BANKASI~ 
Cebelüttarık Kurulu§ tarihi: 1888. - :)emıayesı: ıoo.oou,000 1·ur1' 

Şube ve A1ans adedı: 265. . 

Mılli küme deplasman müsa
balralannı yanmak üzere şehri -
mizde bulunan Ankaranın Har -
biye ld.'llan ve Maskespor takını. 
arı ikinci müsabakalarım dün 
lstanbulspor ve Beşiktaşla yap
tılar. Birinci müsabakada Har -
bıye gtlzel bir oyundan sonra 1s-
tanbulspora 3-1 galip gelmiş, - • 

(B~ tarafı l incide) 

1 diğf'r tara! tan Almanalrm hulülu
nü kolayliıştrrmakta olduklarını 

lc>b:ıriiz ctirmekl<'dirl r. 

Zirai ve tıcari (zer nevı banka mıuımeleltn. 
Para blrlkttrenlere 28.800 Ura ikram.iye vertyol 

Be.c;iktaş da Maskesporu 6-0 
mağlup etmiştir. 

Gelelim maçların tafsilatına: 
Harbiye - tst.spor 

Günün birnici müsabakası ha. 
hem Sel~mi idaresinde Harbiye -
Jstanbulspor arasında yapıldı. 
Takımlar su kadrolarla çıkmış -
lardı: 

Harbive: Bedri - Münir. Hay. 
il - Yaşir, Abdi, Suphi - Kemal, 
~abahattin, Ertuğrul, Bürhan, 
Kenan. 

lstanbulspor: Nevzat - Sefer~ 
Rüitü _ Muzaffer, Celal, Cihat -
Fahri, SUley:man. Mükerrem, 
Kadir. İsmet. 

Oyuna, lstanbulspor başladı. 
Bugün, iki ta:krmda da değişiklik 
var. lstanbulspordan Tarığm 
yerine Fahri konmuş, Ha)Tinin 
~erine de Cihadı koymuşlar. 
Hwbiyeden dC" Haşim eksik. 0: 
yun iptida durgun oluyor. İkı 
tarafta da bir hakimiyet yok. 
F'akat rüzgarla oynıyan Harbi -
yelilcr lstan:bulspor. kalesini ~a
ha fazla ziyaret edıyorlar. Nı -
hayct sekizinci dakik~da me: -
kezden inkişaf oden bır Harbıyc 
hücumunda santrlor öniindeki 
müd:ıfii de atlatarak sıkı bir 
ütlc Harbiyenin birinci golünü 

attı. Bu golden sonra Harbiye -
lileri daha fazla hücumda görü
' oruz. Fakat neticesiz. İstanbul 
~por müdafaası bugün çok aksı
yor. Celalin sanfrhafta muvaf -
fak olrunamsı, Seferle de Rüştü
nün anlaşamaması tehlikeli olu
) or. Bereket Harbiye forvetiI?- -
de fırsattan istifade edecek kım 
se yok. 30 uncu dakikadan iti -
barcn 1stanbulsporluların da sık 
~ık Harbiye kalesine indiği gö -
rülüyor. Bu aralık Mükerrem 
beş metr~den topu havalandıra
rak takımına beraberliği temin 
edecek go\ü kaçırdı. Bundan son 
ra ovunda lüzumsuz bazı sert -
Jikler gC:züküyor. Tclnmlardan 
biri dünkü mağlubiyetinin acısı
nı her ne bahasına olursa olsun 
çıkarmağa uğraşıyor, diğer ta -
kıın da, eksikliğini bu şekılde 
tetiı.five çalışıyor. Fakat devre -
nm bundan -sonraki kısmında i
ki taraf da gol çıkaramadı ve 
birinci devre bu şekilde 1-0 
Harbiyenin üc;tiinlüğü ile bitti. 

lK/\CI DEVRE: 
H rbiye başlndı. Bu devre bi

dayef nde Harbiyeliler, ~zgar 
aleyiılerine olmasına r~gmen 
daha atılgan ve enerjik oynu -
yorlar. Müt~ınadiyen İstanbul -
por ka.lcsi önünde dola.c;maları. 

na rağmen şilt atamıyorlar. Se
kı?.inci daxikada t,~r lstanbubpor 
akınında Kadir !\lükeı remden al 
dığt bir pası iyi kullı:nar~k ka -
leciyi de atlatan hnf ıf ibır plase 
şiltle lstanbusporun beraberlik 
avısını cıkardı. Oyun bu goldtn 
soiıra süratlendi. lki taraf da 

Be§iktaş _ Masl.espor maçında lılclımet Aliniıı bir 1.-urtm ısı 

vuz, Peyzi - Rifat, Halil, Ahmet_ mUsabakalan dUn Fen rbahçc stadın· 
Şükrii, Hakkı, Sabri, Şeref, Eş- da bilyUk bir kalabalık s yırci önün. 
ref. de yapılmıştır. Alman neticeler şun· 

Mask spor: Hıfzı - Sala.hat. ınrdır: 
tin, Melih - İbrahim, Reşat, Os- JOO metre: Muzaffer, 11.06, Cezmi 
man _ Kenan, Ahmet, Celfıl, A
dem, Ömer. 

Oyuna Beşiktaş başladı. l\Ins
kesporlular çok süratli oynuyor 
lar. Beşiktaş da aynı süratie 
mukabele ediyor. Beşinci dakika 
dan itibaren Maskespor nısıf sa
hasına ycrleştilcrsc de bir türlü 
gol çıkaramıyorlar. Biraz sonra 
Şükrü sağaçığa geçerek Sabrı 
merkez muhacime alındı. Fakat 
yine netice yok. Ara sıra Mo.s
kesporlular da Beşiktaş kalesi -
ni ziyarette kusur etmiyorlar. 
.Nihayet 19 uncu dakikada kale 
önündeki bir karışıklıkta Sabri 
Bcşiktaşın birinci golünü attı. 
Şimdi Bcşikta§lılnr mütemadi -
yen taz~·jk cdiyorlaı'. F.~k~t fc,: 
dakar Maskesnor kalecısını mag 
lfıp etmek kolay değil. Bu arada 
Beşikta:şlrlar bir gol daha ka -
?.andılarsa da ofsayd. 35 inci da 
kikadan sonra oyun mütevazin 
bir cereyan aldı, fakat Maske 
sporlular da gol çıkaramadılar. 
Ve birinci devre bu şekilde 1-0 
Beşiktaş lehine neticelendi. 
iKİNCi DEVRE: 

200 metre: l\'Iu:ı:nrrcr 24.4, Ce:ı:mi 

400 DlC"trl': Ahmet 54.4, Anços. 
1500 metre: Rı:ı:n 4.28, Vladmir. 
JlO manıalı: 1''nik 17, ·asrı. 

400 manialı: Ferıt 12 6, Ali 
5000 mctr : Aı-t n 16.u, EsrC"f. 
Gult : At ş 12 90, Arat. 
YUkıı k: 'Mchm t ı.70, Tadı. 

U .. un · Muzaffer 6.54, C..nroğlu. 

Bunlnrdnn ayrı kız ntıetı rle Uç-Un-
<.ü v~ dordUnc;U k t .... orilcr arneında 
mlısabakıılar yıı.pılmış ve kazananlara 
mtıklı.f'atları vcrllmışllr. 

---o-

Bisiklet yarışı 
Srrı bisiklet mU bakaıannın dör· 

dunrusU cloüıı Topkapı - Silivri yo_ 
J• 'lda 125 kl vmclr 11 • -

tır. Y ~rı :ı. S('klz koşucu gltml . bun
lardan Topknpılı Hrı.ııt clört saat 27 
dakik3da blrınel, yıne topkapıdan 

Muzaffer 29 dakika nro llC' ikincl ve 
Haliç :Fenerden Niyazi üçUneü gel· 
miştlr. 

ônUmllz<lC'ki Pnznr gllnü nynl ;>ol 
Uz"rlnJe ynpılaeak olan 150 kilomeL 
relik son yarışa Eskişehir bisiklet ta. 
kımı d:ı ışt!rAk cd· c htır. Bu muhte. 
ııt müsabakanın c:ok çelin '\'c.: heye-
canlı olneağ'ı muh.-ıkkaktır. 

--<>--
Tebliğ 

c lal ıtas.'lray J nhlbl\ııdı·n: 

KullıbUmüz Atletizm şubesindı> ça. 
lışan nrkndaşlaı ın 30 Nısan Ça~şam
ba gUnll sn ıl 17 d behemehal kulUp
te bulunmul:ırı rica olunur. 

-0-

Ankaradaki maçlar 

l\1askespor bac:ıladı. Ve ilk da
kikada sağiclcri kaleci He karşı 
karşıya kaldığı halde topu avu
ta atarak beraberlik golünü kay
betti. Oyun yine mütevazin olu
yor. İki taraf da fırsat kaçırı -
vol'lar. 15 inci dakikadan sonra 
lş çığrından çıkmış, maç ·ar;>a 
futbolünden de aşağı bir kalıte 
arzetmeğe başlamıştır. Şimdi iki 
taraf o~ unculanm sık sık yerde 
görü)oruz. Nıh:ıyct 17 inci daki 
kada Hakkıdan bir pas alan Şe-

b' ··tı Aııluırn, 27 (Vakıt) - Bugün 
ref sağ zavi)eyi bulan ır şu c 19 Mayıs stadında Altay - Dr-
~ikt.aşın ikinci golünü de. at- mırspor, Gcıiçlerbirliği - Altın
tı. Bu sayıdan sonra oyun lbı:az ordu madarı yapılmı trr. 
sertleşti. Maskesporlula; .~·ın; Altay 7 ı Demirspora, Genç
canla başla.oynuyorlar. ':'3 uncu Jerbirliği 2-1 Altınorduya gnlftı 
dakikada ymc .~e::ef A7rıd:n a!- gC'lmic;tir. 
<lığı bir pasla ~nündekı mudafı- ı _;_ _ _;.. __________ _ 
leri ve kaleciyı de atlattıktan 
sonra üçüncü Beşikta.'] golünü 1 r 1 
de attı. Biraz sonra da Hakkı V A K / T 
dördüncü Beşiktaş golünü, bir 
dakika sonra Şeref beşinci golü 
attı. Biraz sonra yine Şerci al
tıncı golü de yapll v~ müsabıı:ka 
bu şekilde 6-0 Beşiktaş lehıne 
bitti. 

..;azctecıc çıkan oUtUn yazı vt 
resimlerin tıukuku mahfuzdur 

ıuı.oNK IAHIFESJ 

\1emJekct Mcmıeıteı 

tçtncıo oışmda 

Aylık lf.5 1611 Ilı 

galibiyet golü peşinde koşuyor - Hususi Maçlar 
lar. Harbiyeliler lstanbulspor 

s a) ıık tı;o <12!1 
e aylık no 62CJ 
ı ,.·ıııı.c ooc rnoo ., 

alesine )crle;ıtiler. 15 inci daki- Dün sabah Fencrbahçe stadında 
kada Cihadın bir hatasından is- Fenerbahçc - B<>yoğıusporun, Galata· 

fa.de eden sağıc Harbiyenin i _ saray da Bcykozla antrenman m~hL 
kınci golünü ntmakt&. g;lrlük çek yetinde hususi birer müsabaka ~a~ 
nıcdi. 3 dakik:ı. sonra da yine sağ mışl:ı-. birinci karoıtaşma Fcncrbah: 1 
ç yakın bir nıesafeden fü~üncü . çenin 7-1, ikinci müsabaka da Gaııı 

Harbiye goWl!Ü oc c;ı'k ... dı. Bu tasarayın 5-1 gnllblyeUcrly?cı netıce- ı 
gol'i· n sonr•. H.ırbiy 1•1r.r ta - lenmiştir. 
m:ımıy.c 1stall'bulspor r.ıs:f saha --o-- 1 
m.ı. ycrlefilıler J.:,i ıA• bir oyun i k inci küme terfi maçı 

oynuyorlar. Buna mukabil İs. 
tanbulsporlular da mağlubiyeti 
kabul etmiş bir vaziyette topu 
sağa sola savuruyorlar. Bir ara
lık ~iraz canlanır gibi oldularsa 
da bir şey yapamadılar ve mü -
saıbaka bu şekilde 3-1 Harbiye
nin gali~iyetilc netk-elendi. 

DUn şeref stadmda Milli KUmc ı 
m:ıc;larmdan evvel Şişli GUncş - A. 
tcll'd:ır klUplerl arasında birinci ktl• 1 
MCY" tcrn m'l-abako~ı ynpıJmr • zıı- 1 
man zaman bCıdisell geçen ve birçok 1 
oyuncuları hakem tarafından saha· 
dan çıkanlnn bu müsabakayı Şişlili-

ler 4-l gatı~rdir. ı 

fa.rlfedeo Balkan Blrllğt tçln 
ayda otuz kuruş cıu.uıur. Posuı 
blrllğlne gtrmlyen yerlere ayda 
yetmiş oeşer kuruş zammedlJ.17. 

Abone kaydını bildiren mektuı: 
ee tclgrnJ Ucretlnı abone parası. 

aın posta veya tıanko tıe youama 
Ucretını tdnrc kend• tlzerine alır 

l'tlrklycııiD tıeı po ta mcrk<.-zlndP 
V AKU"u anooe yazııu. 

Adres dcğlşUrme Ucrcu 25 Kro 
iLAN VCJllETl.EIU 

:ııcaret Utı.nlarmın santim • sa 
tın sondan itibaren UtUl sayfaıa 
nnda 40, ıc sayınıarcıa ~o ku~ 
dördUncU enyfadn ı: lklncı ve 
uctıncUde 2: birincide ı: tıaşıııı l j 
yanı ltl".:ımece 5 Ura<1ır. 

BUyOk: çok devamlı Kll~e" 1 
renkU U!Uı verenlere ayn ayn ln 
<1lnneler yapılır. KesmJ ıııuıtarm 
santim sntın 00 1<uruştw. 

l'lc:u1 l\lahl)ctte oımıyan 
liUı;Uk ll!Uılıu. 

Beşiktaş - Maskespor 
ikinci maçı hakem Necdet Ge
n idaresinde Beğiktaş - Mas

cspor yaptıttır. Bu müsabaka
ya takımlar a .... a;; dcld kadrolar-

Ukbahar atletizm 1 
. . b k } Blr defa SO: Lkl defası 50. Oç mUSa a a arı 'ı defası 6~. dört defUı 75 ve OD 

çıkmışlardı: • 
Be~w : Mehmcl: Alı - Ya-

detnSl 150 kuruştur t sta.nbul Atletizm Ajanlığı tat'8tm- ! :ı • .;;.;;,;;,;,;,-.,-..;...;, _______ , 
'"1ı tertıp c-dilf'n llkbııh ır atletizm 

J..onılm, 27 (A. A..) • Lord 
Gort'uu Cebclüttarık müstahkem 
m"' ki umumi valiliğine tayin e. 
dilmesi lngillerenin hurbni bu 
mıntnkn) a sirayet etmesi imkanını 
hPsaba knttığım göstcrmektC'dir. 

Cebelüttarık son zamanlar.in lw ... 
h•.mgi bir -hücuma knrşı coyabii ... 
cek tarzda tahkim ve takvıye •'
dılmiı:tir. Knyn dPlnwk hususun_ 
da ihtisss sahibi olan Kanada 'tla_ 
dencileri kaynnm içindP bir yer 
altısehn vücuda. getirmişlerdir 
Tabive m<'fhumu bakımmdan l:u 
radahl fc;tihkfımların t<'rtibntı zigf_ 
rit batındaki istihkumlarn ~ok 
benzemekt<>dir .. Dış müdafaa 1uıt 
larrnı ) arın ağa muvaffak olacak 
kıtalar kayalardan istihkllmlnrdn 
gizlt'nmi-ı batnryaların nteşi fü• 
biçileceklerdir. Bu istihkfımlnr u_ 
zun bir muhas:ırnyn mukavemet 
edebilecek ta1-zd:ı ynpılmışlnrdır. 

I..a 1.iııea, 27 (A.A.) - Ofi: 
Cı>belUttnrık'tn bulumnaktn olan 

blltü>ı mUıtccııcr dcrhnl tabliye edile· 
cektir. Knlmak istlycnl r ask re nim. 
mış m\mmelesl görecekler ve müda• 
taıı ifllrinde çalıştırılacaktır. 

l..n Llnea, 2i ( \,A.) - Per
sembe günü, Cebelüttnrık müda
faası manevraları yapılacak vE\ bu 
çok mUhim manevralara, p~).ıde 

topcu VC' hum kuvvoUeri iştirak 
edecektir. 

GenC'ml Gort. bugün Uıyyaı e 1 
ilt• Ct>belUttarığa grlmişt.h-. Sabık 
umumi vali, nvnı tayyare ılc pa
zartı:si gUnU I..ondrrıyn gıdecektlr. 

Sa!1ibi: ASIM US . 

-'"""'~ ~t Bankasında lnımbanıb ile lbbfuırı2 tasarruf beıtfl'l" ~ 

~ LlraaJ bUJunanJ&ra senede 1 def8 C:Pkllecek kur'a Qe .Ji 
pıt.na göre tkre.mlye dağltılacalctır. ,,,,,._ ~ 

• actoo ı.ooo ll.ra.lıJı ı,ooo ııra ıoo aded 50 llJ'SllW "'1fl' 
a. ~ • ı.ooo. 120 . ı10 •ti"' 
• • ı50 • ı,ooo • ıeo • ıa • 

40 • 100 • C.000 • 

DIKKA T: Besapl.armdaki paralar tıtr eene letnde 80 ~ 
1111şm1yeıııere CUamJye ~tığ] takdlnle cro 20 cazıastyle 

Kefiı'A'Ar: 11 Mart, 11 Haziran 11 E~JQl, 11 Birinc!k&ııuıı 
riııde yapıtrr. 

Otel yapılmaya elveriş~ 
kirahk bina 

Ankara caddt> iııira er. ır.utcber )crindo fo\kalido 
Basıldığı yer: V AKIT ll!atl;aaS1 , ndıı.r , c a) dııılık bir blnn. kiralıtrbr. 

Umum neşriyatı idare eden: Vakit ~ıı:wt-esi iclarchı>nc"in<' müracaat. 
--~-~e_f_i~_·_A_h_m __ r.,_t_s_e_t,_m_ı_q_n ______ ... _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!:::; 

....................................... ._ __ . _____ ................................. ~ 
J inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
=---------------------------------------------..... cıx~ı 

H:UIÇC' bakır 
Kayak ııynkkabısı 

l\Uk. 
300 l{g. 
20 Çift 

l\luhıırnnwıı B. 
Lira Kr. 
480 -

% 7,5 terniııutı 
Ura Kr. 
36 

Mliteahhidl nnmınn 

El• lltme şckJi 
A. Ekslltme 
0

Pıızarlık 

GiiııO 
29.4.941 

6.5.9(1 

ı ~ Yukarda cius VL mikdnrlan yazılı malzeme hlznlarmda göstcrllcn usullerle satm almacakt.n'· 1" 
2 _ KU!çc bakır muhnmmen bede:•, muvakkat teminatı ve cklliltme gUn ve saatleri hizalarında .J 
3 - Ayakkabı numuneleri sözü geçen şubede görüıcbllir. ~ 

4 _ 1steklilı;ırin tayin otunun gUn ve saatlerde % 7,fı güvenme paralarlylcı birlikte mezldll' (31()1~ 
mUrac~tlan. 

T. iŞ BANKASI 

K üçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' 
':jlDELEH : 4 Şubat, 2 Mnyıs 

ı Ağustos, S lkinclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Llra 

s • 1000 • = 3000.- -
2 • 750 .. = 1500.- .. 
4 • 500 .. = 2000.- " q • 250 . = 2000.- .. 

'15 • 100 " = 8500.- .. 
~ • 50 ...... 4000.- .. l ')00 20 .. a::: 6000.-

1 


