
Dün Almanlar tarafından i§gal edildiği bildir;len Atinadan üç gör-ilnüş 

llürriyetin 
Nanı~~lup 
0Idu~una 
tnanmalıdır 

ŞEVKET BİLGİN 

Nihai zafer in-
~lterenindir 

VAZIYET VAHIM, FAKAT 
BEDBiNLiK YOK 

General Papa
~os tekaüt oldu 

YUNANiSTAN TEKRAR 
DIRllECEKTI! ... 

Ye~~P. Cihanşümul bir kasırga mah;
dan ı •ktisap etmiştir. Harp sahalarm
llıiiı."n ıı~ta olan menileketler bile 
~"'ku llıad~yen sınırlarını genişleten bu 
llıı~ 11e aletin tesirini hissetmekle kal· 
~ı.;~a~ ~·armki hayatlanna ait düşüıı
tıeu illin hep bu imansız mücadelenin 

İngiltere • Avusturalya Atina radyosu müessif' 
arasında ihtiltif me11cut bir hitabede bulundu .. 
olduğu iddiası yalan, Efenfere metanet ve 

biltilıis.. valıar ta11siye etti 
Londra, 2 7 (AA) - İngiliz :radyo

su Yunan baş kumandanı general Papa
gosun talebi üzerine takaüde aevkedil
diğini ve haThiye nezaretinin başvekil 
Çuderos tarafından deruhde edildiğini 
bildirmektedir. 

ıfesine bağlı olduğunu biliyorlar. 
t;ıb/" harbın akıllara durgunluk veren 
de\.,'~atı ve ıstırapları tarihin hiç bir 
Latah~de tesadüf edilmemiş bir umumi 
lqltıı ı, um.uıni sefalet ve düşkünlük ya
~Gııı ·~ltır. Insanlığm en yiiksek bir te
llled u . nıerhalesine vardığını gösteren 
ıı,~nıyet ~erleri asırların yarattığı 
d~: 

1
ur sehirler vandalizmin biitün şid

;:''lly e h .. J<r " .. .. u u~an olduğu devirlerde bi-
ıeJ;,"ilınru~m.emıs bir şiddetle harabelere 
Jis· . ı~tı~. !ns~n d?hasının9 insan e11er
~n, çesıtli ıruzelliklerle süslediği bir 
it eti cehenneme kalbetmek için Jıcr 
~'J yapılmaktadır. Harptan sonraki Av
ıa:;a zelzele felaketlerinde hfik ile yek
~ olmuş harabelerin belki en feci 
~asını andıracaktır. 
~ ôyle bir ıstırap geçidinden sulha ka· 
~~•cak insanların biricik tesellile~i 
~lıkiarınm en kıymetli emaneti ola
'-ıı .~adıklan hürriyeti kurtannak· 

ıı·ı aret olacaktır. 
Yeni Zelilnda Başvekili B. Fraser 
Londra, 27 (A.A) - Yeni Zelanda 

başvekili bir radyo nutkunda bütün 
Yeni Zelanda halkının diişünceleri Yu
nanistanda harp eden Yeni Zelanda kı.
talarmda olduğunu söyliyerek demiştir 

laıı.İk de bu karanlık levhanın daha ka
\0ı 1 &ekli vardır. Eğer hür insanlık 
d~lıııamak için katlandığı sayısız fe
~ hklara rağmen hürriyetini de kur
bıı 1 ~dığım görfuose işte asıl o zaman 
tı, ~aketlerin dehseti hudutsuz olarak· 
tı~da Ugün iki bambaı;ka zihniyet ara-
liee Yapılan mücadelenin nasıl bir ne· [ Sonu 4. cü Sahifede ] 
den'Je Varacağını diişünenler, her şey- -..,,=====,----:;=,.,,...--~=., ...,..,,==""1 

ki : 

~ııı .•vveı bütün insanlığı köle yapma- il Hl. 
tditttııkam olup olmadığını hesap etme- :Y/..I!: 
de~ •r. İstilaya uğrıyan memleketler- ON D 

••••••••••o• 

Aln_anlar Sol
lümdte hududu 
müteaddit nok
talardan ~eçti 

ATtNA RADYOSUNUN HITABESt 
Londra, 2 7 (AA) - Atina radyo

su dün akşam Yunan halkına aşağıdaki 
hitabede bulunmuştur: 

c Yunanlılar metin oiunuz, vakur 
olunuz, muftehir olunuz. Tarihimize la
yık bir millet olduğunuzu göstermeniz 
lll1mdır. 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 
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Günün mühim meselesi 

ala-ispanyanın 

ca~ı vaziyet 
bekleniyor 

-<>-

INGILIZLER VAZiYETiN NA· 
ZIK OLDUGUNU KABUL 

EDiYORLAR 
Londra, 27 (A.A) - Solaruyettar İn

giliz mahfilleri İspanyanın vaziyeti hak
kında alman haberler\ büyük bir ihti
yatla karşılamakta, fakat bu meselenin 
heyeti umuıniyesi itibariyle çok nazik 
olduğunu kabul etmekted;der. Fakat bu 
mmtakada yapılacak bir Alman ilerile
mesinin Almanlar hesabına tehlikeleri
ni de kabul etmek zaruridir. 

Mevsuk haber alan Londra mahfilleri 
İspanyolların Fasa İtalyan hululüne ma
ni olmağa çalışırken diğe~ taraftan Al
manların hululünü kolayl:ıştırdıklaJ"mı 
tebarüz ettiriyorlar. Son zamanlarda 

[ Sonu 2. ci Sahifede 1 
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SON HARP VAZiYETi 1 

Almanlar dün 
Atina , Ko
rente ve at-
ra ·rdi-ler 

İngiliz dümdarları lıu· 
11ayi Jıüffiyeyf lıurtar
malı için muuaffalıı· 
yetle çarpışıyor.. lngiliz ta11Yarelerinm binlerce infilaklı ve yangın bombaıı 

attığı Hamburgdan bir mıınzara 

:~~:~n!1~ ~~~!~le~i ıcıcı:r4ıc=Mıc;ıc::ıEıc::ııc:Rıc:ıcıl:J.ıcı:.ı:ıAcı:cı:ıcıvcıı;E:ıo=ııi:ıi:ı:ıiL:ıiMiııaxAiC=ıCii.icyiCcıii4iiıi:=c INGILIZ HÜCUMLARI 
devam eden çarpışmalardan sonra ka~-
makta olan İngilizleri yakından takip 
eden bir Alman zırhlı fırkasının piştar
lan bu sahalı saat 9.25 te Atinaya gir
miştir. Gamalı haçlı bayrak Akropol 
üzerine dikilmiştir. 

27 nisan sabahı Korent kanalı ve Ko· 
rent şelıri alınmıştır. Bir çok İngiliz 
askerleri esir edilmiştir. Diğerleri ricat 
etmektedir. 

Adolf Hitler muhabz alayı Pindusun 
garbinde yaptığı ileri hareketle Patras 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] 
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Cebe!üttank Kumıındaıılığına tayin 
olunan ve dün işe ba§layan General Gort 

Harp Garbi Akdeni-
ze intikal ediyor gibi 

Alman gazete- Almanya hava-· 
leri ateş püskür- dan şiddetle taz· 
meğe başladı yik ediliyor 

Amerilıalılar lngUtere· Hamburga çolı şiddetli 
ye yardım etmelı sure- bir Jaiicum yapıldı. Diğer 
tiyle büyülı tehlilıelere Alman üsleri ile gemile• 

sebep oluyorlarmış ri de bombalandı 
Zurih, 27 (A.A) - Alman gazeteleri Londra, 27 (A.A) - İngiliz bombar-

Amerika cilmhurrelsl B. Ruzvelt, haı-i- dıman tayyareleri Almanyanın şimall 
ciye nazırı Kordel Hull ve bahri6-e na- garbisindeki muhtelif askeri hedeOere 
zırı albay Knoksun nutukları miinase- şiddetli hücumlar yapmışlardır. 
betiyle şiddet ve infiallerini izhar et- CUMARTESİ GüNKtl' HÜCUMLAR 
mektedirler. Londra, 27 (A.A) - İngi& hava ne-

Alman gazeteleri Almanyanm Ame- zareti bildiriyor: Cumartesi giinü ;ıün
rikaya karşı hiç bir emel beslemediğini düz saatlerinde bombardıman tayYare
ve İngiltereye yapılan yardımın büyük !erimiz düşman gemilerine karşı faali. 
riskler vücuda getireceğ'..n:i yazmakta- yetlerine devam etmiı;lerdir. 
dırlar. Norveç açıklarında üç iaşe vapuruna 

B. Ruzvelt önümüzdeki çarşamba gU- taarruz edilmiş ve bunlardan en az biri 
nü saat 21.30 da söyliyeceği bir nutuk- batınlmıştır. Friz adaları açıklarında ( 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] bin tonluk vapur kafilelerine taarruz 
---- edilmiş, bir çok bombalar atılım,iır. 

Bir medeniget örneği 

Adisabebadaki 
Italyanlar çok 

rahat! 

Hollanda sahili açıklannda bom balarla 
yine düşman vapurlanna hiicıım edil· 

[ Sonu 4. CÜ Sa.kifede ) 
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Almanya Cebe- ITALYANLARIN RAD~O KUL· 
•• - LANMALARINA MUSAA· 
luttarıka hücum DE OLUNDU 

edecek n.i? 
-<>-

En güzide 150 bin lıişililı 
bir ordunun bile Cebe· 
lüttar5ğ1 alabilmesi 
şüpheli görülüyor 

Londra, 27 (A.A) - Lord Gortun 
Cebelüttan.k valiliğine ve başkuman
danlığına tayini İngilterede barbın bıı 
mıntakaya intikali derpiş edilmekte ol-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

Londra, 27 (A.A) - İngiliz istihbarat 
r;ezareti bildiriyor: 

Adisababada oturan İtalyanlara rad
yo makinelerini muhafau> etmeleri ve 
Roma radyosu dahil olduğu halde bii
tün radyolan dinlemek müsaadesi veril
miştir. Bu müsaade yalnız hatb hare
ketleri şiipheli olanlardan geri alınacak
tır. 

Kahlıe, 27 (A.A) - Habeş reisleri 
harp dolayısiyle tamrunen bozulmuş 
olan idare servislerini tanzim etmek hu
susunda İngiliz siyasi memurlarından 
yardım görmektedir. 1mparatunm siya

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 
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M ut!aka tahakkuk edecek olan tngili.t 
nihai zafer azminin tim•Qli B. Çör-çil 

Almanya yaptığı tah-
ribatı ödeyecektir 

)aro hangisi kurtuluş günlerini beklemi
tjıa' . llanıtisi bu iç yarası akibete gönü 1 
)an Siyle katlanmıştır? İçin için kaynı
i~fiaıdüşmanlıklar, zorlnkla zaptedilen 
)alı ~~r ve nefretler ortasında zafer, ha
iıin ır şeydir. Bu~n neticeye varmak 
ı.,~k Ordularını mütemadiyen taarruzn 
bit ~denler de kendilerini tehdit eden 
'"tın n alemiyle mahsur olduklarını his-
1\iğ •ktedirler. Yapılmakta olan harbm 
tıı;•h harplara benzem.iyen karakteris
lqk ıısusiyeti yalnız muayyen bir to~ · 
'ıliu:.arçasuıa tesahüp maksadı takip 
''n ıyerek bütün insanlığın hiir varlı· 
d, a Sahip olmak, onu şuurdan ve vic-
•n h"· ahr tın k · · INGILIZLERIN TRABLUS VE 

BINGAZI BOMBARDIMANI 80-
YÜK ZARARLAR VERDi 

,,,...,,,,...,,=...,,.,,~~ ="-="""'"""""""'"""'""""..,....., {%::·· 

Hem çok yakın-· 

da, hem de üç 
misli olarak! 

)a Urriyetinden m um e e ıçm 

~1lınış bir mücadele olmasıdır. 
l4th hakikati anlamıyan kalmamıştı.r. 
heııı a giren veya girrniyen milletlerın 
d;;~n .. hepsi miistevlileriıı ne maksatla 

llı. 5tiiklerini bilmektedirler. 
ı\v •itaya göz gezdirdiğimiz zaman 
ı,;.uPayı bastan başa kasıp kavuran 
laı itenin Asya, Afrik2 topraklarında 
sı~ •!tığı eıımiyetsizlik ve endişe hava
•tt~-şi~di bütlin Amerikanın da iltihak 

Ö ~ını l(Örmekteyiz. 
hi; l'.le bir vaziyet hasıl olmuştur ki 
ııı "'Yeti seve)I, istiklfillerine imanla 
t:'hut olan milletler kendilerini mÜŞ· 
dı:İk hir tehlike karşısında görn~ekto
~' .er. istila dalgalarını durdurmaga ve 
b 'ıletnıeğe azmetmiş yiiz milyonlarca 
''an h T blik . ııı h· azırlık devresindedir. e e_ııın 

~i~ 'Yeti tesbit edilmiştir . .Nihai Mtıce
lııe .denıokrasiler aleyhinde tecellı ei
ııı;1ne imkan yoktur. Hadiselerin za
~ln Zan1an arzetti~i kötU ve elemli saf-
l~a ra~'lllcn netice değişmiyeccktir 

ı,, _'P haddi zatmda bir çok ilerleme
ti .. '• ~erilemclerden ibarettir. Kalple
~anUtııiUe dolduran sevinçli hadiseler 
llıU 1nda hazin \'ak'alar sakınılma~ı 
ı,. llıkün olnııyan şeydir. Mücadele az
~ ı:tevseıniycn muaz::am bir &lem ıncv~ 
lıa 1 oldukça ta'3llfıt kuvvetlerinin ni
ltı. Yet ileri hamlelerine hudut çizmeğe 
~~bur_ olacakları ~nler de g?lecek~ir 
~d Ve~~n .mekanize kuvvetlen buııun.c 

ar umıt ve tahmininin fevkinde netı 

----O-

Kahire, 27 (A.A) - Orta şark İngi
liz kuvvetleri umumi kararglıhının teb
liği : 

SOLLUMDA : Dün diişman mütead
dit noktalardan hududu geçmiştir. Sey
yar hafif müfrezelerimiz ileri harekatı
nı lurpalıyarak düşmıınla temas halin-
dedir. · 
HABEŞİSTANDA : . Biifün harekat 

ıneınnuniyet verecek şekilde devam et· 
me.ktedir. 

ALMAN RESMİ TEBLiC.t 
Berlin. 27 (A.A) - Alman resmi teb

~iğl : Solluında ilerliyen kuvvetlerimiz 
Ingiliz kuvvetlerini çöle doğru tardet
miştir. Bu harekatta düşmanın yedi tan
kı ile diğer bir takım motörlii vasıtaları 
tahrip edilmiştir. 
İTALYAN RESMİ TEBLiC.t 
Roma, 27 (A.A) - İtalyan resmi teb.• 

]iği : Sirenaikte : Tobrukta düşmanııı 
yaptığı bir lıuruç hareketi püskiirtül
müştiir. 

26 nisanda düşman tayyareleri Binga, 
zivi bombardıman etmiştir. Yaralı ve 
ölü. hasar da vardır. Bir tayyare düşü
riilmüştür. Trablus garp bombardıma
ııında 121 ölü, 300 kadar yaralı vardır. 

Yakında çok çetin bir harbe sahne olaca.le gibi görünen CPbeliittank kat1<ı01 (b41lıca mlldafao. m""kilerinin 
bulunduğu ııerle;o oklarla gösterilmjftir) 

B. Çör~!!in beyanatı.. 
lngiltereye son Alman 

tayyare hücumları nis· 
IJeten hafif geçti .. 

Londra, 27 (A.A) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretinin tebliği : 

Gece İngiltereye düşman hücumları
nın esas hedefini Mersey kıytları' teşkil 
etmiştir. Şimali ı:ıubl istikametinde düş
man tayyareleri muhtelif mıntakalar
dan hücum etmişlerdir. Hücum büyük 
nisbette olmamıştır. Bazı hasar vardır. 
İnsanca zayiat fazla değildir. Pek az ölü 
kaydedilmiştir. 

Mançester, 27 (A.A) - İngiltere baş
vekili ile bayan Çörçil Mançestere ya
pılan akınlardaki talıribatı tetkik et
mişlerdir. Çörçil bilhassa serbest mü• 
badele halinin enkazını ve bom bardJ
man edilen kiliseyi gezmiştir. 
Enkazı temizliyen ve kendisini alkış

lıyan işçilere demiştir ki : 
- Evet, bu bir hailedir. Fakat üç 

misli ödiyecekJer .. 
tNGİLİZ BAHRİYE NAZIRININ 
BEYANATI 
Londra, 27 (A.A) - Plirnutu ziyaret 

eden bahriye nazırı B. Aleksandr bu Qe· 
[ Sonu 2. ci Sahifede } 
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63-

Musa Çelebi emniyette idi 

Onu IJlzzat Padl-tnh ııo,.uyacalıtı. Zorbaların di· 
ğer lstediJılerl de birer tarafa salılanmqlardı.. 

Aynı zamandP usil~r ~'dürmek iste
dıkleri adamları arnm.:tk iizPre araların
dan bazı kimseleri seçmiı:!er ve bunla
r. lstanbulun her tarafına da~ıtarak faa
liyete geçmişlerdi. . . Y:ıhya efendiyi, 
d eft<>rdar Mustafa pa"ay1 Hasan halife 
v e Musa çelebiyi yakal::mnk vazifesi
nı üzerine alan bu arayıcı miifrezeleri 
koca şehrin bütün dellklerini büyük bir 
itina ve dikkatle harıl har,1 nramağa ko
yulrnuş bulunmakta idiler 

Kösem valide taraf ndan i'lüm ceza
sına mahkum edilmiş olan bu adamlar 
simdi acaba ne yapıvcrla..-dı? 

Asilerin oence<:inde>n vııknyı kurtar
m ga muvaffak olacak bi .. surette, emin 
hır yerde, kendil rini ei.,lc.>me~e muvaf
f k olmu!;lar mı idi?. 
Aranılan adamlar nras ndn en ehem

mivetli bir sahsiyet olan Seyhülislfün 
Yahya efendi. isyan hasbdıi!• ıralarda 
n d;c;ahtan aldığı rizli bir haber Üzı>rine 
'l'onkapı haricindeki çiftl·iine <'ekilmi!;
ti. Ve burada kimsenin ~özthe rörlinmi
yecPk bir surette kendi~ini gizlemicıti. .. 

Padl ah Yahya efendivl azlettiğini 
ilan ederek onun yerine ceyhtilic;l"\mlık 
mokamına Ahizadc H ise\ :n ·fc>nrlivi ta
yin etmişti.. . 

Sultan Murat gön]ünün rizasiyle bu 
işi yapmış depildi Hünkiir Yahva efen
aiye kuvvetli bir sevgi ve teveccüh ba
ğiyle ötedenberi merbut bulunuyordu. 

Oçüncü Murat devri t'yhisliı.mların
dan Zekerriya efendinin oplu olan Yah
ya efendi malumatlı, sö7i; sohbeti ye
rinde, gayet zeki ve zarif bir zattı. 

Yahya efendi, ayni zamanda zama
nın en ince , en gil7ide, f'n yüksek bir 

iiri telüklci olunuyordu ... 
Gazellerinden bazı parçalan o kadar 

kuvvetli, o derece de nefi" idi ki derin
lık ve incelik itibarivle bunları Bakinin 
~iirleriyle bir tutmakta hiitlin münev
verler müttefik göriinmf"kte idi1er: 

Kaddi yare kimi<i ar'ar dedi kimi 
elif - cümlenin maksudi bir rmma ri
vayet muhtelif 

* 
Gece pervanelerle bezmi ermi-

germ idi şemiin 
Sdır gördüm ne temi meclisi - ara 

ne pervane 
Kendisi de kuvvetli bir niir olan 

dördüncü Murat şeyhislam Yahya efen
diye "iirde bir üstat olarak tanıyordu. 

Sultan Muradın d .. vlet i lerlyle meş
gul olmadığı sakin ve asude znmanla
rında baz.en şüre de uğra~hğı ohır. De
rin mann1ı ve çok düzgün r,azeller lca
lf'm::: alırdı ve va2ifesini bitiren bir şa
leme alır ve vazifesini bitiren bir şa
efendiye gÖ!!terirdi. Şair şevhisliim da 
bunlara derhal bir beşleme veya altıla
ma ( xx) yapar ve padi .. aha takdim 
ederdi ... 

Hünkar 11on za'manlarda v,ayet kuv
vetJi ve çok güzel lıir gll7el yazmıştı: 

Ey gönül gij' devridir vaktinni 
nevruzdur 

Can bağqla ademe bu dem demi 
furmdnr 

Vaiz şehrin kimsene pendini güı 
eylemez 

lıi nuşa csselidır bir mübarek 
nızdur 

Bağ pür avazedir aiyti~ sedavi 
müerg ile 

CUyüya her köşede bir türlü - 11;.zü 
suzdur 

Leblerinden mürde dil ke~bi hftyal 
eyler veli 

NeyJeyim amma yine ol gamzeler 
dildl'!7dur 

Ba dmadm mülketi gönlün ahp 
yay.mı! eden 

Biraitemkir cefa - cu, dilber 
dil1U%dur.. (ss) 

Yııhya efendi padişahu bu gazeline 
çarçabuk gavet san' atlı bir beşleme 
yapm1Rtı ki hunu ona sur.Cluğu vakit 
dördüncü Murat pek ziyıode brğenmiş 
ve sonsuz bir derecede n-ahzuz olmut
tu .. 

Bu beşleme §U mısralarla ba lamak
ta idi: 

Mihri alemtaptan giillere- çırag 
efnndur 

Nagmesi bülbüllerin ol şevk ile 
pürsuxdlD' 

Güncü auzletten uruç ile bu da 
bir nndur 

Ey gönül gül devridir vakti nevi 
nunızdlD' 

Can bağı~lar ademe bu dem df:IDİ 
finndur 

Hünkar bövle çok g\izel bir \M-•leme 
yapan ve yazdım gazelin kıymrtini art
tırmış olan Yahya efendiye keseler do
lusu altın ihsan edert-k onu maddi bir 
surette mükafatlandı~L .. 

Binaenaleyh bu derecede ecvdiği ..-e 
takdir etti~i bu biiyük şairin hayatı teh-

(xx) besleme tahmis, a1tılama da 
tesdis nnılnıbili lmllamldı 

(xxx) Sultan M .. radın gazeli tahmisi 
ile beraber asan möf'tde kütüphanesi 
külliyata meyanmda tabedilen Yahya 
efendi divanında mercudar. 

likeyc düşmesi üzerine )ine padişah 
Yahya efendiye haber gönderek ona 
demiıti ki: 

- Hemen T opkapıdaki bahçesine 
çakilsin ve hiç bir tnrafa çıkmayıp zin
har kimseye dahi görünmesin. Şimdi 
biz kendsini mannsıbından azeletmeğe 
mecbur olduk. Fakat o bundan müte
essir olmamalı .. 

lnşaallah vaziyet düzeltip te mülkün 
asayiş ve emniyeti tekarrur eder etmez 
kendisini tekrar makamına iade edece
ğimize söz veririz. 

Hünkarın Yahya efendi hakkında 
böyle büyük bir dikkat ve itina göste
rerek onu koruması sayesinde, Türk 
edebiyatının en yüksek simalarından 
biri olan bu büyük şair kötü ruhlu zor
baların eline düşmek tehlikesinden ken
disini kurtarmağa muvnf fnk olmuştu. 

Yahya efendinin felaket rkndaşlan 
olan diğer biçarelert" gclir.ce, bunlar
dan eski yeniçeri ağr.ısı olnn Hasan ha
life İsyan hareketinin baılndığı ilk gün
lerde Arnavut köyünde, akıntı burnun
daki yalısına çekilmi!!ti ... 

Hasan Halife bir saray kadar muh
teşem görünen bu binayı yeniçeri ağası 
bulunduğu ve ikbal mevlriine yan ge
lerek atıp tutmasiyle bütün lstanbul 
hnlkını yıldırdığı bir zamanda yaptır
r.ıı tı. 

Yalı, akıntı burnunun tam önünde 
idi ve arkasında büyük bir koru bulu
nuyordu. Burada, nltın pe.rıltılar içinde 
titreyen mavi sulara bakan pencerelnin 
ön~ne oturduğu vakit. hem koruda öten 
bülbülleri, hem de dalgalann barnndan 
vükselen musiki parçalarını dinlemek 
miimkündü. 

Ve Haııan Halife bu yalıda, T opka
pı sarayında oturan dördüncü Murat gi
bi, epevce zaman saltanat sürmü tü, 

Şimdi binanın bütün pımcur1an kapa
lı, pencereler kalın perdelerle sım sıkı 
Örtülmfüı.. Hasan Halife ise asilerin eli
""' diişerek p arçalanmak korkusundan 
mütevellit müthiş bir ızhrap içinde ken
disini gi7lemek için kuytu bir lcö,e. ka
ranlik b\r del~ bulmal!;~ u raşıyordu 

Hasan Halife böyle frci ve sıkıntılı 
bir vaziyete düşmÜ§ olduğu sırada, 
onun geride kalan ve şimdiye kadar 
ımlatılamıyan öteki dert ortakları acaba 
ne vapıyorlardı?. 

Eski defterdar Mustaf paşa <la ls
tanb ılun meçhul bir semtinde, gh:li bir 
deliğe, vücudu hiç keşfolunmıyacak su
rette sım •ıkı kııpanarak kendisini giz
lemişti. 

Belki benliğini sezerleı korkusivle 
bu saklandıwı kö ede hızl. hızlı 
almaktan bile çekiniyordu .. 

Bunlc.r arasında en miıcait vaziyette 
ohm Musa Çelebi idi. 

Hünkir onu asilere karıı bizzat ken
disi müdafaa ... tmeği üzerine almı tı. 

Bunun için Musa Çelebi Topkapı sa
rayında, hükiinn yam başında blunıı
yordu.. Padişah onu gözünün öni.inden 
nyırmağa bir türlü nı.7ı olmıyordu .. 

Dördüncü Murat eöz bebeği mesn
l esinde tuttuğu Mu ıı Çelebiyi, icabe
dı-rse bütün tehlikelere gögüs gt-rerek 
onuna kadar korumağa azmetmiş . bu

lunmakta idi.. 

* 
At meydanında toplanan Sipahi v 

Yeniçeri knfileleri Cadı Osmanın verd:
ği hareket işareti üzerine büyük bir 
denizin köpüren dalgaları gibi kımaldan 
mağa, oraya .buraya çarparak Topkap 
saravına doğru saldırmağa, ilerlemeğc 
kovulmuslardı. 
İnsan dalgalarına dar gelen kos koca 

meydanlarla geniş sokakların sa!r za
manlarda hiç bozulmıyan ses.sizliği, fır 
tınalı bir denizin çıkardığı uğultulan 
andıran gUrültülerle, binlerce ağızdan 
yayılan müthiş sesler ve tıpkı canavar 
iniltisine benziyen kulak tırmalayıcı 
keskin çığlıklarla baştan başa bozulmuş 
giderilmiş bulunmakta idi .. 

Bir kaç hafta evvelki isyan hareketle
rinde olduğu gibi meydanlardan. so 
kaklardan tasan insan seli yürüyüşün.-. 
devam ederek biraz sonra Topkapı sa
rayının önllne kadar ilerlemiş, birinci 
ve ikinci kapılardan g~ş. BabüsseA
denin önüne kadar yayılmıştı. 

Bir engel önUnde tevakkufa mecbur 
olan azgın sular gibi, sipahi ve yeniçeri 
kalabalığından müteşekkil müthiş dal
galar da sarayın içini muhafaza eden 
demir kapılara çarparak burada birden 
bire durnklamışlardı_ 

Ve daha fazla ilerliyememekten, hw
nı alamamış olmaktan }Ilütevellit umu
mt bir hırs ve hevecana kapılarak ku
durmak dere<:esinde bir hiddet ve asa
biyet içinde kalan asiler, bundan önceki 
kan.şıklıklarda olduğu gibi, yeni baş
tan barbar bağırmağa koyulmuşlardı : 

- Padişahı isteriz.. 
- Ayak divanı yapılsın.. Padişah cık-

sın dışanya, Onu görmek isteriz.. 
- HUsrev pa._~ gibi akil ve müdebbir 

bir vezirin katline sebep olanlar kim
lerse, hepsi bize teslim edilmeli ... 

- Yahya efendiyi isteriz.. 
-< Bitmedi >-

YEl-'I ASJR 

ŞEHİR HABERLERİ 
Hiirriyetin 
Nama~lôp 

Oldu~una 
Tnanmalıdır 

Devlete ait bütün 
y~ı )erin vakıfla 

alakası kesilecek 

EvJıaf idaresine mulıa· 
taa ve taviz bedeli ofa· 
rafı toptan iJıl mi137on 

llNI veriJeceJı 
---<>--

Umumi ve mülhak bütçe ile idare 
olunnn daire ve müessesel~rin tasarrufu 
altındaki icareteynli ve mukataalı gayri 
menkuller için vakıflar kanununun 2 7 
ve 28 inci maddelerine te .. fikan hazine 
mukataa ve taviz bedeli olarak her se
ne vakıflar umum müdürlüğüne tediye
de bulunmakta ve 1941 bütçe kanunu 
mucibince bu tediyenin dört sene için
de ikmali icabetmektedir $imdiye ka
dar Evkaf umum müdürlüğüne 669 
bin 720 lira tediye ~dilm;ştir. Devletin 
mülkiyeti altında milyonlarca lira kıy
metinde on binlerce parç.n gnyri menkul 
bulunmaktadır. Bu gavri menkullerden 
vakıflarca aliıknlı olanların birer birer 
tefrik, tahakkuk va tf'di, e11i muamçle
t ... rinin doğuracağı müşkuller aşikardır. 
Bu idari mü külleri bertaraf ederek va
kıflar müdürlüğü ile bir hesapla!lma ya
pılması ve bu işin toptan halli için bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

Projeye göre şimdiye kııdar tahakkuk 
edip te henüz ödenmemiı; mukataa ve 
taviz bedellerinb yekunu 2 milyon li
raya baliğ olmaktadır. Bu paranın her 
sene 300 bin liradan aşağı olmamak 
üzere tesviyesi karatla-;tırılmıştır. Buna 
mukabil umumi ve mülhak bütçe ile 
idare olunan daire ve müesseselerin 
tapulu ve tapusuz ta arrufu altındaki 
gayri menkullerle maliye vekaletine 
mevdu gayri menkullerin ve emlak ve 
evtam bankası emrindeki gayri menkul
lerin vakıfla ·alakalan kesiJt"cektir. 

11'racat malla
rındaıı kalacak 

fazla kar 

Bu hasat yılı ~ok iyi olacak 

Ziraat vekaleti taşra 
kadrosu büyütülüyor 

Yeni taşf'a lıadrosu için 80280 liradan ibaret tah· 
slsat verlldL 

Ziraatimizi fenni vasıtalarla yapmak nu genlıletmcfe lüzum görmüş ve bu 
ve çiftçilerimizin çalışmalnrını daha ve- lüzum milli korunma kanununa göre 
rimli bir hale getirmek ÜT.erinde 7.Jraat koordinaııyon heyetince hazırlanan bir 
vekaletimizin, en müşkül tartlar içinde kararname ile tahakkuk ettirilmiş bu
bile ziraat makineleri getirtmiş ve gc- lunmaktadır. Bu yeni kadro masrafları
tirtmekte olduğunu okuyucularımıza nı kartılamak üzere de ziraat vekaleti 
daha önce bildirmiştik. Geçen sene ilk emrine dokuz aylık devreye münhasır 
tecrübeleri yapılmış ve çok iyi neticeler olmak üzere 80,0280 lira tahsis olun
alınmış olan makineler bu sene daha ge- muştur. 
niş bir mıntakaya dağıtılmış bulunmak- Y enl kadro le Ziraat vekaleti taşra 
tadır. Bu itibarla t 941 hasat yılının teşkilatına iki bölge reisi. 3 bölge reis 
köylümüz için en mesut yıllardan biri muavini, 3 makine şefi 3 meaul muha
olacağına şüphe iz nazarı ile bakmak sip 3 ayniyat muhasibi 3 seyyar tediye 
lazımdır. memuru: 12 makine kontrolörü; 12 

Ziraat vekaleti, ziraat makine ve muhasebe katibi ve 26 grur,. amiri ilave 
iıletleripin fenni ve esaslı bir şekilde kul- olunmaktadır. Bu memt:riyetler için 
lanılması ve btınc taalluk eclen i~lerin ifa 100 liradan 400 liraya kadar muhtelif 
sı için, şimdi de, ta~ra teşklliıtı kadrosu- ücretler teshit olunmu,tur. 
~A-.r.r.r.r.r~~/.;'".,Q'~...-...ıO"°~~~~ 

Atı~ müsabakaları heyecanlı oldu 

ŞEVKf..'T stLGf.N ------------
[ Baştarafı 1. cl Sahifede l 

celer almıştır. Avrupayı esir mil 
süriisüne kalbetmişür. ,ıııı 

l\lllivercilerc bir zafer teminatı __ 
görünen bu vaziyet hakikatte bir _... 
nunun ha langıcıdır. Ka7J\Ddıklart • ~ 
vakkat muvaffakıyetler istiklilıeı
lraybcdcu memleketlerin gittikçe • ~ 
nefret \'C kiniyle muhat olduğundall il" 
çürük bir temele dayanmaktadır .. 
~ ükscli in elbette ayni derecede ın11 

bir inhitatı $1E;tırEr BILGlfl 

GAZİLER 
Ocağında temsD .. 
C. H. P. Gaziler ocağı temsil kohı.d 

gece (SUrgün) piyesini temsil ettni!li' 
Salon, piyesi seyrctmeğc gelenlerle h! 
cahınç dolmuştu. Yc!-sizlikten içeri ,.. 
remeyip te geriye dönenler de çok!!: 

Piyes mU\·affakıyetle tems=J ed~, 
ve gençlerimiz Stk Stk alkışlarunışlarv
Bilhnssa meyhaneci kızı rolünde ba 
Nazlı çok muvaffak olmuştur. 

GİDENLER.. b" 
Trabzon mebusu bayan Salise J\ b'f 

noz oğlu Ankaraya, Manisa mebusu. 
Hüsnü Yaman Mnnisaya gitmişlerdi! 

Atıcılarımız büyük mu- Almonva yaptı~ı tah· 

vaff a kıy et gösterdiler 
illı atq müsabalıalCll'I ~olı aıaııa ve meralı uyan· 

dırdı • 12$ JıllometreHJı IJisiJılet müsa· 
IJafıası da güzel oldu.. 

Beden terbiyesi İı.mir bölgesinin ter- tıntaş, Mehmet Adar, Bornova kulli 
tip ettiği ilkbahar atu, müsabakaları bilnden SUleyman ve Mehmettir. 
dün Karşıyakada Bostanlı alanında bil- Milsabakalardan sonra bölge as baş
yük bir meraklı kalabalığı önünde va- kanı bay Reşat Llebleblci oğlu derece 
pılmıştır. Program mucibince sabahle- alanlara mUkMatlanru tevzi eylemiştir .. 
yin seçme müsabakalarındA derece aian- Memleketimizde ille defa yapılan atış 
lar öğleden sonra başlıyan ve İzmir, müsabakalarına halkınuzın gösterdlğı 
KarşıyakR ve Bornova kulüpleri men- yakın al!ka şayanı memnuniyettir. Bu 
suplan arasında cereyan eden grup mil- müsabakalar s6nbaharda tekrar cdile-

ribatı ödeyecektir 
[ Başta rafı 1. cl Sahif cdı l 

hir halkıiıın bava bUcumlannn kJ1f 
gösterdiği fedakArlık ve ccsurluğa ~ 
ranlığını bildinntşür. Halle arasın 
birisi •Düşmana aYili şekilde muk9tıe' 
le ediniz" d:!mlstir. 

B. Aleksandr ela buna : 
- Çok yalanda dlişmana bunları f 

:.:iyle ödeteceğiz• cevabını vcrm~tfr. 

MÜDAFAAYA AİT 'YENİ 
KARARLAR 
Londra, 27 (A.A) - Dahill ve cflllV 

Z6raat ba.nfıasmda e 
IJll' fon tesis edlryor 

i sabakalarına girınic:lerdir. Bu müsaba- ceğindcn kulUpleri.mhin ve avcılanmı-
kalara Duran Domına av c::il~hiyle en· zın şimdiden hazırlıklara başlamalan 
dahta başlanmış ve İzmir Avcılar cemi- faydalı olacaktır. 

yet nezaretinin neşrettiği bir kar~ 
Londra \'e Sitide 60 yaşına kadar o; 
her kesin pasif koruma faaliyetine 
rak edeb1lecekleri kabul edilmiştir. ~ 
velce istisna edilenlerin istlsn:ıiyetle 
bakidir. 

_,._.__ 
Milli konınma kanum:na fstinaden 

Ticaret VekAJetine, lünım1 ı göreceği it
hal ve ihraç maddeleri tçın fiynt tesbit 
etmek ve tesbit oluruın fiatten fazlava 
ithal veya nok.cıantna lhnı~ yapılmruı~ı 
meneylemek AAlllhiyetı vf!t:ldiği malô.m
dur. 

Ticaret VeklileU, hlikümetce akdolu
r.an mukaveleler veva ittlhn olnnan ted
birler dolayısiyle hir rnal•n dahili salış 
fiyatı ile harici satıs fiyah arasında faz
ı-. kur hasıl olduğu · kdıı de. milli ko
unm:ı kamı unun 27 ne! ~addesine is

tinaden. bu fazln karc~;-n 1irnat banka
nda bir fon tesis ve ihracat hedellerin-
Pr\ bu fona ayrılacak mikdarların tayin 

bilecektir. 
Ziraııt bankası, fon he~, •larının rnik

~ar ve vaziyetini her B}'tn : 1k haftası zar
f nda ticaret vekfılc>tke ve bacıvekalet 
\oordinnsyon bürosumı. lıilc!irecektir. Bu 
fondan yapılat'ak sarfivat icra vekilleri 
heveti karariyle olacal tır. 

Pamuk ve yapa v,, ic>ln a<:gari ihraç fi. 
vatı, yukardaki esasL'l• ve 29 numaralı 
" (){)rdinnsyon kararının bi. inci maddesi 
hükmii dairesinde ticnret "e iktısat ve

·1e leri tarafından mfü;fe?"eken yapı1a
ktır. 
Sair 4":anayi iptidai mad lelerinden hım

·ıeri hakkın a hu hü.ltilmlerin tatbik 
olunaeağı da genP bu iki vekalet tara
fından kararlastırılac::ktır. 

Meriyete konuJmus buhnan bu karar
nnme ile, koordinasyon hP-vetinin 62 ve 
63 sayılı kararnameleri il~a olunmustur. 
Bu iki kararname ithal!\t ve ihracat mad
d0lerine fiyat tayinine vı- zirnat banka
sında bir fon tesisine taalluk eylemekte 
idi. 

2'AYİN 
Bayındır kaymakamı Remzi tiıkli 

Manisa vilAyeti idare heyeti azalığın 1 

tayin edilmiştir. 

ZABIT ADA 

Şeker V'!tmi yen b;r 

bakkal daha tutuldu 

yeti hl"-'l -lerctk O.den terbiyesi R• * 
nel Clirektörlüğünün kupasını kazanmış- ALMAN RESMi TP:HLIOt 
tır. Bu atışlarda Hakla Altıntaş birinci, D'ONid} BİSiKLET YARIŞI Berlin, 27 (A.A) - Alm3n resmt telr 
Murat Taşer ikinci ve Hüseyin 'Eriş Evvelce haber verdiğimiz 125 kilo- liği: 
üçüncü gelmişlerdir. metrellk bislklet yarışı diln yapılınQtır. Hava kuvvetlerimiz 1n~tere ctra~ 

22 çap mavzer atısında Mehmet Adar Kültilrparla çerçivellyen iki kilometı:- d? beş bin ton h~cminde h•r iaşe grtnııl' 
birinci, Hakkt Altıntas ikinci, Mustafa lik asfalt yolda yapılan bu yarış, sert bır m batımuş ve hır destroyeri hasara $1' 
Gür üçUncü gelmişlerdir rüzgar altında cereyan etmiş ve dört sa- ratınıştır. Tayyare yedek parçalan ~ 

Uçon kuş hedefine atış müsabakala- at dört dakikada bitmiştir. yan bir vapur da tahrip ~ilnıi tir lf 
rmda İzmir, Karşıyaka, ve Bornova ku- Birlnciliiij İsma!l Berr.a, ikinciliğı cc, İngilterenin cenup Slhillerinde ~oO 
lüp]eri müsavi puvan almışlardır. Ahmet Stil ve UçUncülüğU de Jak ka- cok yerler bombardırr.c:.n <'dilmiş ve 1 111' 

En son yapılan s::iivercin at~lan çok zanınıştır. tonluk bir sahil muhafazn ,gemisine bo 
heyecanlı olmuş ve bu atışlara tanınmış Bu yarışa iştirak edeceklerini yazmış balar atılmıştır. rı 
ııisancı avcılar iştirak etmi lerdir.. En olduğumuz Balıkesir, Denizli ve Mnni- Donanmanın uzun m<>rv.illi toplıı t" 
ziyade muvaffak olarak derece alan av- sn bölgeleri bisikletçileri gelmcm:ştcr- D-Over limanındaki vanur.ıv·a hasar ' 
cılar Mustafa Barutçu oğlu, Hakkı Al- ciir. ıniştir. ~ 
~.rA-.r~~~~~~~ ~ 

Harp garbi Ahdenize General Papagos ;11111111111111111111111111111111•111 "' ıııı11111111"' 1 
§ NÜFUSUMUZU 1 

intikal ediyor gibi tekaüt oldu ~ Co~altmak için... i 
[ Başta.rafı t, ci Sahifede ] E Zafer ve İstiklfil ba~·ramunızı el· 1 [ Ba~tarafı 1. ci Sahifede ] 

duğunu göstemıektcdir. Lord Gort ,e. 
çcn haziranda buradaki istihkllınlnrı ta
mamen tetkik etmiştir. Ccbclüttanğa 
hücum yapıldığı takdirde Almanlar 
orada en kuvvetli bir kumanda ile kar
şıla acaklardır. 

Bir İspanyol generaline göre Ccbclüt
tarı~a hücum için B. Bitlerin en aşağı 
150 hin kişilik en gü7.İdc bir kara ordu
su kullanması lazımdır. 

Bu takdirde dahi muvaUakıyet ka
zanması şüphelidir. Zira bu kayanın al
tında bir yeralb şehri vardır. Burada is
tihkamlar tabya bakımmdan Sigfrid is
tihkamlarına (ok benzemektedir.. Dış 
müdafaa hatlarını yaracak olan kuvvet
ler iç istı'lıkimtar tarafından biçilecek· 
lcrdir. Kale uzun bir muhasaraya daya· 
nacak haldedir. Her türlü malzeme ve 
i~ depolan zengindir. Yeraltı koridor
ıaruıa karadan, havadan ve denizden 
biicumlara karşı muhtelif çapta batar
yalar yerleştirilmiştir. 

BÜYÜK MANEVBALAB 

CebclUttank 27 (A.A) - Perşembe 
günü Ccbclüttarıkta büyük manevralar 
yapılacaktır. Topçu, piyade ve hava 
kuvvetleri bu manevralara iştirak ede
cektir. 

Ordumuzun kıymeti ve muvaffakı
yetleri daha şimdiden bütün dünyaca 
teslim edilmiştir. Davamızın me ru ol
duğu da teslim edilecektir Biz vazife
mizi namusumuzla ifa etmış bir mille
tiz. 

Dostlanm, Yunanistanı daima kalbi
nizde yaptınız ~ onun zaferlerinden; 
ordusunun ıereflerinden ilham alarak 
~yınız: Yunanistan tekrar dirilecek 
tekrar yükse)ecelı.tir. Çünkü meft'U bir 
dava ve hüniyet için bütün namusiyle 
harp etmiştir. 

Kardeılerim, cesur ve rabırlı olunuz. 
KUYVetli olunuz. Bu .ztıraplan yenece
iiı... 

YunanWar, Yunanittanı daima kal
binizde eııklıyaralt vele.arlı olunuz ve if
tihar duyunuz. Çünkü bir. şerefli bir 
millet ve kahraman bir .tıkcr olarak 
yapdık.ı. 

§ den ele devredecek cocuktur.. i 
~ Yurdda yardıma muht.nç do~an ~ 1 
E cuklnn koruyup yaşatarak nUfUSU ~ 
~muzun çoğalması iç:O Cocuk F..sirae i 
§ me kurumunu yardımlarınızla kU\ • ı 
: vetlendiriniz_ tp 
:111111111111il11fi111111111111111111111111111111111 ~ 

Ki SACA 
••••••• 

Bu harbın adı nedir? 
Yazan: ECZACI KEMAL K.A~ 

914 harbının adı, harbı udıwnl 'l/Cf' 

cihan harbt idi. ~ 
Çocukluğumda Abdülhamit ida . ..ti' 

gazetelerde siyas7 mUtaUiaya ve ha~ 
se müsaade etmediği icin Rumelide 1,.. tclerin Müslümanlarsı kumbara attı~ 
rı haberi ağızdan ağıza dolaşırdı.. __ , 

· l küçüktüm, mektebe bile gitmiyordıı··~ 
Amerıka ve A manya Çete ne demek, Rumeli ne kelime~ 

[ Bqtarafı 1 cl Sahifede] miyordum. Yalnız kumbara ahlrna51 uııt' 
• zü beni alakalandırıyordu. Çünkil Jc teJI 

ta her Amerikan vatanda$ını bir milli harayı biliyordum. O devirde çörnlel< tf,ı' 
müdafaa tahvili alınağa davet edeccklır. yapılıp ortasmda metel;k girecek )cıl bl" 
AMERİKA _ MEKSiKA ARASIN- d~li~ olnn kum?aralar var~ı. Par:et ,ı 
DA ntR ANLAŞMA nktırmck hcvesıyle tık! dıye ıne ~ 

atar, kumbarayı ca1kıyarnk paranın fi 
sine ha~Tan olurdum. 0 zarn:nlaf lJSır' 
bankasının kumbaralan >lercdc?. 

Cebelüttank kayasının ~kumanda
nı general Gort bugi.in tayyare ile Ce-

Kömür pazarında bakkal Hüseyin belüttanka gelmiştir. Sabık vali ayni 
oğlu Şükrü Altaş dilkkAnında şeker bu- tayyare ile Londraya g!decektir 
lunduğu halde satmadığı iddiasiyle tu- ,. ___ _ 

Vaşington, 27 (A.A) - Amerika ve 
Meksika hükUmetJeri iki devlete ait 
askeri tayyarelerin yekdiğerine ait top
ı-aklar üzerinden geçmesini kabul eden 
b'.r anlaşma imza etmiştir. 

ka, küp ve çömlekten ibaretti. 1Jfl JI 
Evet, Müslitmanlnra kumbnra a~JeO 

l:.unun icinden çıkarak etrafa se 
tulınuş ve hakkında Millt konmma ka- GO Li o 

1 :ıx:::an~=~ maddesinden takiba- un m him masa esi 
77J lif'asının alındığım 

iddia ediyor .. 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede] 

maruf seyyahlardan bir Çt>ğu İspanyaya 
gelmiştir. 

CEBELtnTARIKTA KtMSE 
KALMIYACAK 

Kordon gazinosunda bir h!dise ol
muştur. Gazinoda fazla içki içerek sar
hoş olan İbrahim oğlu Sabri Arslan, za
bıtayA müracaat ederek. Hasan o~u Londra, 27 (A.A) - Cebelüttarıkta 
Mehmet Ali Erkaya ve Mmtafa oğlu bulunmakta olan btitUn milliyetçiler 
Zihni Ürper adlanndcld garsonlann derhal tahliye edilecektir. Kalmak isti
sarh~uğundan istifade ederek cebin- yenler askere alınmak muame]esi göre
de bulunan 775 lirasını aldıklannı iddia cekler ve müdafaa işl<>ri"l(le ra?ı<:tırıla-
etmistir. Tahldkata baslannustır. caklardır. 

çil kuruşlan düşUnUrdüm. ~ 

~1 ı·r medenı• net o" rneg"'ı• Gel zaman git zaman kumbara>'1•0;ı,t [; S H teyi öğrendim, bu sefer de harbı ~rıı eC' 
[ Baıtarafı 1. ci Sahifede) sözü başladı. Tam kend:me geldııtt• 9t.6 

si müşavirliğini yapan bir İngiliz suba
yıdır. 

Adisababada 547 mahpus derhal tahli
ye e~tir. Daha bir cok mahpusların 
vaziyetleri tetkik edilmektedir. San Cor
ci~o hapishanesinde feci bir vaz.iyet var· 
dır. Buradaki mahpuslardan 345 kişinin 
bilA muhakeme hapsedildi'.lij anla!!ılmııı:-
tır. Mahpu lar anca'k !6 - 7 haiiaa b 
çamaşır değiştirebilmektedirler. 

zacılık diplomasını cebime koyd\JfY\t 
tarhı çıktı. edı"°'' 
Yakın tarih bir alay hnrı> kaY~,,ıııf 

Yunan harbı, Balkan harbı, tstit• 
garp harbı, nüıayet Cihan tıarbı. 
lal harbı.. ~z dıye 

Bu 939 harbma ne ad takaca lı cib8" 
düsünüyorum. Bence (2 numa~calc. 
harbl) en ynkısıkhk bir isllmk ~rindeJl 

Hemen ulu Tann insan 1 • 

şu U!eti cabuk kaldırsın Anım .. 
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B·················································································· E BUGÜNKÜ PROGRAM : 
•••••••••• • ••••••••• 

•••••••••••••• 

alkanların taksimi ta- 8.00 Program ve memleket saat ayarı 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi. 8.45 

En iyi yemiş ••• 

rihte hangi safhalar-
daıı geçmiştir? •. 

9.00 Ev kadını - Konuşma 12.30 Prog- Yemişleri sevmem, diyen birini ~itir
ram ve memleket saat ayarı, 12.33 Mü· seniz inanmayınız. T;,ze yemişe mlde
zik : Hafif şarkılar 12.50 Ajans haberle- !eri tahammül etmediğ'ni iddia eden ku
ri 13.05 Müzik : Halk türküleri 13.20 runtulular bile yemi~lerl hiç olmazsa 
14.00 Müzik pL 18.00 Program ve mem· görmekten hoşlanırlar. çünkü yemiş on-
1 k t t 18 03 Müzik . R d !ara bile, hiç olmazsa, çocukluk zaman-
e e saa ayan · .. . · a yo lanru hatırlatır. İnsanın hayalinde dal-

caz orkestrası 18.40 Müzik : Kadınla! ma saklamak istediği - zaten tablatin 
fasıl heyeti.. 19.00 Çocuk haftası müna de büyük Hltüf eseri olarak en ilerlemiş 
sebetiyle : Temsil 19.30 Memleket saat yaşta da unutturmad•ğı - çocukluk za
ayarı ve ajans haberleri 19.45 Konuşma marudır. 

YAZAN : SÖLEY:ttAN KÜLÇE 
l Yeni vaziyete gö"O; Balkanlarda sa- İşte bu temayül ve ruha (panisla
k~Psiı kalan ülkenin talaimiade müş- vizm) derler. 
v ii4lta uğrandığı haıclcm-la radyoların Panislavistler. hıristiyan ve isli\m di
):f'g~zetelerin ".erdıği. n_ıalı'.l'."atın m"!'i- ye ayırdıkları Balkan se,mesinin bir az 
tij/nı kavrayabilmek •Çın bır az mazıye sonra Rus temayiLlerin" sed çekmek 
~ld u~ e1ınek fayda•ıı değ'ldir. Malum ve kendi sahalarında kendi efendilik
lıol~r.u. veçhile Ba~k?nlar bir milletler !erini ilan etmek istediklnini hissedin
ll •ksiyonudur: Türkler, Rumenler, ee hemen bu gibileri afo"uz etınekte ve 
ea tarlar, Sırplar, Çekle!, Latinler, Ma- hıristiyanlık gayretlerini •ı.,utmakta te

Ziraat takvimi 19.50 Müzik : İnce saz Onun için bahar günkri ilerledikçe 
. .. . ·· herkes - başkalarına söylemese de 

20.15 Ra~yo gazetesı 20'.4~ Muzik. : Trio - içinden bol bol yemiş ye'?leğe. hem de 
21.00 Muzik : Dınleyıcı ısteklerı 21 30 en iyi yemişlerden yemrğe hazırlanır. 
Konuşma iÇocuk esirgeme kurumu adı- Vakıa yemişler çıktığı vPkit onlardan 
na Ulus gazetesi muharrirlerinden Ke- bol bol yemeğe keseleri elverişli olanlar 
mal Zeki Gençosman tarafından) 21.45 pek de çok bulunmaz. Fakat yemişler 

çıkmadan önce berkesin niyeti büyük
Müzik : Radyo orkestrası 22.30 Me'llle · tür. ,;,. r, Tatarlar Bosn•klar, Çerkesler, reddüt etmediler. 

/\! avutlar. Dalmatlar, Kar~dağlılar, İtiraf etmeli ki, bu nıi!li dirayeti evve- ket saat ayarı, ajans haberleri, borsalar, 
~a ~anhr, Hırvatlar, Elenler gibi bir çok la Yunanlılar gösterdi v., çok ga•iptir fiatleri 22.45 Müzik pl. 23.25 - 23.30 Ya· 
1 •ıınJer bll!alarda yekdiğ•rleriyle ka- ki Rumlarla. Bulgarları himaye için ls- rınki program ve kapanış .. 
u k hir halde yaşJr!ar. Şehirler şöyle tanbula Moskof sefiri olat.>k gelen Men- ••••••llilııı. 
,.:;f1sıın, kll"k evli bir köyde bile bir kaç çikof'un bu vesile ile OS"'"anlılarla harp 

et halkı, bir arada btıl.•nur haline girmeyi göze ald.ğmdan on b~ş. 
!\Bundan iki asır ırndar r.vvel Moskof c naltı sene sonra yine Çar sefiri olan 
ı,;•1lı büyük Petro 1.amanına kadar Bal- ii!natiyet Yunanlılar ale\·hinde bütün 
U• n ardaki bu muhtelif anasır daha mes- Balkan anasırını ayaklan·i;rm,ıkta husu-
11; Ve daha müsterih i.<ilcr; ~ünkü o za- si bir meharet gösterdi. 
'l:~lar bu topraklar.n üz sahibi olan Evet, Çarlık Rusyıı.sı er•ık hıristiyan 
• rkter Tunanın öbür tarafında sancak- hamiliğine başka bir ve~he veriyordu. 
~ •ının taliini muhafa.a et-nek için çar- Ortodoksların ruh:ınl rivasetini teşkil 
h~~ken. Balkanlaı·daki o mütenevvi ..den Rum patrikliğini br,ınb~layıp par
Y Turk çiftlikleriıııfa yanaşmalık, çalamak siya.o;etini takip e:l.vorlardı. Bu

SArILlK BAHÇE 
SV DOLABI 

Üzüm markalıdır. Teferrüatı ta-
mamdır. Her tarafı demirdendir .. 45 
tane sağlam kovası vardır. Görmek 
için : Eski mahkeme önünde bay 
Vahde itinin (Bereket) barona, pa
zarlık için: Beled:ye karşısında Tah
sin Piyale makarna ticarethanesinde 
B. Riistüye müracaat.. 1 ;- 3 (961) 

En iyi yemiş, tabii. I'erkesin kendi 
sevdiği yemiştir: Kimisi e~~i yeşil eriği 
tuza batırarak yemekten hoşlanır, kimi
si iştahını tatlı yapıncak '.izümU çıkın
caya kadar saklar. Fakııt. sağlık bakı· 
mından en iyi, en fayda1 • yemiş acaba 
hangisidir? 

Şimdi, herkes biliyor ki yemişler in
sanlan iki şeyden dolayı faydalı, hem 
de lüznmludur: Vitamit,lerden ve mA· 
denlerden dolayı .. 

Vitaminler cihetindt>n r,,, iyi yemiş ka
yısıdır. Başka yemi~ler bu noktadan 
onun yanma bil" yal<la"'llazlar: Taze 

1 
kayısının yüz gram~c!a 4noo den 7000 
clçüye kadar A vitamıni. öteki vitamin'l:~·'ıcılık yaparak s nı•la~da harp eden r.a da muvaffak oldu. 

~k ordularının yiyeeeJ.. ihtiyaçlarını Az zaman sonra bı: pa!rii!ia Bulgar 
Ot<! ırlarlar ve kendi nakil vasıtalariyle Eksar halkı, S:rp vila~i1"1lığı . arap or-

•••••••rl !er de hatırlan, sayılı~ nö,l;ırtlerde, Ka

ugahlara iletirlerdi. todoks kilisesi namlari~le bir kaç kısma küm sürdüğü sırada htr fert - aslını bil-
1..ô~inaenaleyh Rwnen. Sırp, Bulgar, aynldı. ınedi~i cihetle - milliwt hPyenmeğe, in
' ın ve daha bilmeli'. ne namları takı- Fakat nihayet, iğnat:e hu parçalanma- tihap etmeğe başladı. Bııl~oryadaki köy
~: .halk yoktu. Yalnu m~sut bir çiftçi r.ın arkasından hıristiyarl,k camiası al- lil Bulgar, Sırbıyadaki S•rp oluyor ve 
ll nı"'· mesut bir Osmanlı reayası vardı. tında toplanan Balkan hall:ını Sırp. Bul- c iddiayı ileri sürüy'>rd•ı. J.Skin uzun 
ttiu ar, öyle bir slllif t~ki! ederlerdi ki gar, Rum, Hırvat, Rumen gibi hi• çok •Ürmedi. Kültür mücadel 0 'i milliyet ce
-' c~.ar, .z"amet sahipleri ile tevabiinin un<urlara ayrılmış gö•dii. reyanlarına hem şiddet, hem de istika-
r?•dık ısraflarmdan. hi\kimivet ibzalla- Ve dini vahdetin n•!lliyet duyııuları- met verdi. 

11 
n en daima istifade ederek tam manası na feda "dildiğine sahi! oldu. Mesela: Bu yannın başında adi~"' yazılı un

: J°nlardan mesut, or.larrlPn hAkim ya- 480 sene Osmanlı idan>siı:ln M\imiyeti- <urlar birer manzume h•l;nde muvak
~l: ar~ı. Ağalar, Bey'er, bü•ün toprak nin sadık bir hendesi. Tilrk emlli1t e..ba- ;;at bir istikrar M.•ıl etti 
il "'". yana~nıa ve yarı·· - Pllerine terk bının emekdar bir yara'"'"'' obn Bul- Bu genç anasırlann d,marlarındaki 

1 • .""hırlerde otururlar, k•-ndilerine gös- garlar nihayet kendi devl"t ve efendi<i· ihtiras atı>~ c;ok dina'!lilc o!duwndan 
e~ılon irad ve gelirleri ister istemez ka- ne kafa tutmağa çalrnrken kcnrli din- hunkrın tatmini asla b!,il dc.~ildi. 
la~dıedüp yağlı lokmeyı onlara bırakır- daş ve ırkdaşı olan Sır!>lara, Rumlara Son asırda Balkan da~!~nnın t~pele-

dirsek çevirmef!e ve mahsullinü yediiH rinde her akşam kızıllapn ufuklar al
la Çıftlik sahipleri bunu bilerek yapar- toprakların sahibi olrn3k kin her türlü ı ındaki yaylalar ovalar.dereler heıı insan 

r ve fazilet ve enaniyetlerinin müsa- mukaddesatı unutınay,, yeltendi. kanile de kıp kızıl olmuş ve olmakta bu-
;aha>ına tabi olarak adamlarının geniş Fakat yine zaman geldi ki Çar papaz- lunmu.,<tur. 
b "f'maları için onlarıfan fazla dileklerde !arı ve propagandacıları Hal kanların heT Mesela barbı umu!Y'jden sonra kürük 
ı,,';.dunmamak hovarıhlı~mda bulunur- tarafından kovulduğu g;ı,: idareyi el'ne Sırbistan yerine kaim elan Yu!(o•1av dev-

ı. ~imal< isteyen Rus Prensleri de defedil- lcti, teşel<külUnün üz~rirrlen henil7. 25 
,_Zaman geldi ki harpler-le kanlarını di. sene gf!cmedi hıy?net!erin,. maruz kal
tı:oke, döke takatsiz kalan Titrk nUfuz Binaenaleyh Mo~koftq:- kerıc!i oyun- ciı. Şimdl hep birden o :ııart'nin mirası 
"hnbı Balkan1nrdak:I cift~lerini manen lan ile yenilmfs peh'Uvanl:ıra ben2!yor- Oırrinde 1itreş:en ihtirac;lpr hlc 'iiphe 
haıln•1trn kendilerindt'Il rl•!ıa kanlı , da~ du. yo1t ki aynı hırs ve aynt iştiha ile ba,-
a can ı g6rdlller . Balkanlarda bir kızıl ırl füyetçilik hU- kahrını da yulrl'ak h ..... e.,;r.dedir. 
.~~.e tam bu c;ırada idi ki Moskof Çıın JOD'2:::c: : : : c = ===~=o=::::. -:::o:ox;;;c:Qco:.o:::::c::::c::::ı ::: o :x 

hUyuk Petro Balkan sioe•'ndekl bu kud
teti. hu canlılı~ı sezdi v~ -bunu kendi 
t_rrıell~i icin bir hn~ar''!RK v~p"Tiık h"'vf"
ttınııı di.istü. 

1 
İ'etro. şimdiki Yunanistand, <a kin 

rtn O<-nanlı reayasma (Ru! ve Yunan
• •rın İmparatoru birinci Petro) ibareli 

r imlerini dağ•tarak Tiirkl•r aleyhine 
~ ~ ·m bir prooa2ancl.a il~ l~e ba<ladı. 
I> l1ro, Ortodoks dirini ilori sUrerek 
, aı:ıa...ıan kullanıyor ve din ayn lığını 
•l'1sı~ ederek rumh.rı müslümanlar 
l.klvhıne tahrik edere1< hakikaten kolay-

Dünyada hala yamyamlar vav 

• 
ınsan yamyamlara göre 

etinin ezzeti nasıl? 
YAZAN: İSMAİL iLHAN 

yısı kendini pek nazl tutmak, pahalı 
sattırmak bir az fedalo-Arl•k edip de de
mokrat olmıya yaklr~saydı insanlara, 
h•le- ço•uklarına ne kodor favdalı olur-
du!. · 

Bereket versin ki kiraz. dallan basın
ca ucuzladı!!ından ondan çokça yemek 
kolay olur. Yüz gram!l'd~ >ncak 500 öl
çü A vitamini getirirse de, lrayısının ya
nında ebi1tliği madederinin natamam. 
bilhassa iyot, mi\denin'n hereke-tlice ol
masiyle kapanır. Hele fo.·for madeniyle 
ki"'C madeni ara.<ındaki T'.İ 0netin tamam 
bir olmasından dohyı ço :ukların boy
nunu kendi çöpüne brnutec,~i masalı
nı artık büsbütiin wwtt·ırmuştur 

Erik A vitamininden J~OO den 2500 
öloiiye k-dar, seftoli de A vitamininden 
3000 ölçü verdiklerinJen, hem de iyot 
m!dC'Dini bereketlic" ~e1frdiklerinden 
onlar da bUyUmeğe <;>alL,1n ooruklarm 
ve r.üzolliklerini arttırmolo: isteyen ba
yanlıtrın arzularnı y 0 rin.- yetirirler. 

Vit..""minler ciht"titıd~n <'~zn~e de, yal
nız m3den!Prl <>ihetirden Pn ivi yemi~ 
bii~ürtlrn olduğt~nu bir K·~ dah~ ya7.
m1:ı;tım. F:lka oıı~t\n viv('l::Tmek için ~a
n en arili esm•• kızh•h ~hbau olmak 
1 '1:und?r. Bunu da hn1k~1 yapamtyaea
P'ından, kay,_•u "ibi. n~711 f":l..,k C\nttn y~ 
rilli cı:fivt~ böyfr tutar. 

Ahurlutu n~ vitamir.lPr-!m ne de m"'" -
~enlordcn blly;i1t bir hbM" getirir. Fa-
1<at onun canlara r.ın ka•cn o <ıilzrl kn
kusu hor türlü c ·•ikH"i"i unutturur. 

Muz bizim yurdumtıt.\a el• 1ene!lo Y~
"'le ilecek h•lile yeti•tiri!rr<'k pek n•rin 
nlm1yan ke-~ 0Trrc de rlve .. i~li pah::1da :ıııa
h1mtcı: olsavdı~ rPtil"1?c""'E!"İ ~nlca vitamin
lı>Tdcn ve bereketli m~ılrr.'orivle öz ma
lıtıı1'l olmıya vakıcı:ır bi vr~icı: olurdu. 
F ,ı.,t ~ril~r; bi7e yaban··ı ı.,,1~·koo! .. 

a maksadına nail oluyordu 
~ ~ıs.a bir zaman sonra Petro, kendisini 
, Uistıyan hamM olank il'Uı etmek ve 
, Yılı toprak ev!Atlan ara5'na fesat ilka
~~a ai• nikı:ııhı a.t~ak C'P-:.r•p•ini gri.ster-

l;'rron"k U~hr.iinün ~nctı~ ltökü Zanfa 
Yamyamlık yer yüzünde el.3.n mevcut-j lı lezzet ağtzlannda kalmasın diye acı ad:ı..cı:ır:cl'tn ~rtirqmicı: ("jn~ir:ıi htılU"'S..'lnız 

tur. İnsan oğlunun kendi c:O.Sinin etini köklü otlarla beraber yerler. 
f""l'\ m; lrnl~rinin h~~k0 f 1 ~ nlmncı:ınrl".ln 

~ O dereeo kı Karad,,.d .. , C' .. 11...nlı rea
..,,as'.n'n ruhani rei<i olarık (Danilo Pet
d ~ıe) Petrodan aldıll• t•li.,,at dairesin
'• bir Hazreti tsa do~m yortusu geresi 
... '1. l.'(ttj~ .... 'ki mr;lii;l'ıı:ınla• 1n hepsini bo
~>ladı. 
ili! Sinıalden gelen k, nh tahrik. ocak 
k nılü!'Pn nifak propMan:bsı bu tonrak 
~ ~•deşlorinin birihirinde'1 ilk ve ebedl 
/>ıl-.ını do!hırdu. n,'1ill bir hi!M ve sa-
1l' ll'Ür~delPsi ba~IPd!.. 

t 21/Temmuz/1774 de akdedilen kay
lı. aroa sulh muahed..,,inin bir maddesi 
ı! Usl'<ın Osmanlı topraldo•ındo ki oı-to
• n<slar üzerinde bir nevi hlmave hakkı 
~dia etmesine yol eo?oak sekilde yazıl
. ı, ol>nası bundan sonra mUdahale icin 

P!>li e-llor kullanılma•ına lüzum bırak
~~dı. Per fırsattan ist;fade edilerek 
tıı8klı , hak..ız O<manlı re•ya<ı için Os-

yemesi tüyler Urperten iğrenç bir '>"Y· NEDEN YAMYAM OLUYORLAR? d,>layı ra~bot l!;Mormeniz' ri•a .,derim 
dir. İs Yeni Ginede ve umumiyetle Okva- tncir il• !"l\J,...,ler <'hik, lıulıınanları 

Yamyamlara ilk defa panyollar, An-1 nusya adalarında yamyamlığı doğuran <h ~• olmakla beraber. lmrusu olursa vi
til adalanndaki Karaylılar orasında te- sebebin. hayvan cinsler'.nin azlığı oldu-
sadüf etmişlerdir. Bu yamyamlardan ğu hususunda bir çokları müttefiktir. :~::-:.nlori cihetindMı her<'k~•li bir vemtı 
şimdi eser kalmamıştır. Hatta buna bir delil olarak yeni Ze- !ftyan yemi• niyetine ver<•niz onda 

Evvelce Meksikanın yerli Aztekhn landadaki büyük kuşlardan eser kalma- d h • 
ve yerli Perulular insan eti yeditcler: dıktan sonra orada insan eti enmeiie a ••ılio• vifamhı VP bor<k•tli nisb<ot-
gibi Amazon havzasında ve garbi Am,,_ ba.,J•ndı~ söylenilm.,ktedir. y te m!den bulımmnuz. A,...,,ııtla elma da 
rikada kırmızı derililer arasında da F kat bu "dd" Ak'· ub! FP<".V<'l' vitamin ve - bi'h•••a elma -

A 
a ika .. ı ıa.t d ~·""'ıdi vçe·· k"'.'.n bu lıereke11i olara1t m.1dm ıı•tirirl•r 

yamyamlık vardı. mer !Çın varı .,,.ı r. un u ~ Ü 1 k , ı.. d · 
··ık ı d h 1 __ ,_ ktur z m e •vuno~n ve .ArDll7. an "1m-

Bugün yamyamlığa yalnız cenubi u e er c av ayvan an """'" ço · <lM~ ·· 1t k k · J F kat 
Amerikanın Amazon havzasının bir kac Yamyamlıkla mücadele için, yam- bırun soz ahrnıa. pe. edr -"n .0 'ı,ı~ld.:. . 

1 ·ı b"l h 1 k ~ ~n1J M" TY\P~ını e vıve 1 ırtınız 
kabileleri arasında ve Afrikarun bir çok yam ara yeme ı en ayvan ar venuc fındıi!ı . t "d • k "ki'"" ' d 
yerleri ile Felemenk Hindislanında te- kafi de!°(ildir. Onlara dini itil-.atlannın ne ha.•'-ato n -dai~yo hami~ mı, "1,". ıgm h';ll 

bes ld - '"' - ma ._. maı o ·ıugunu ıç 
sadüf edilir. kdadar a o ugunu anlatmak ıcap bir vakit unutamayız C'evize . ııelince 

Melanezya, Polinezya ile Mikronezya- e er. onun bl't•• · J d t k b 
YAMY .... , •RJN RUHLAR EVh ı un yemış er ara"ıı a e a-.-

nın bazı adalarında da yrunyamlar var· "''.............. • r.a olarak vUcuda getirdiğ' e1tııilikten do-
dır Bazan yamyamlar. mahza kafata!tını la 1 k bak · Yl. sağ ı ımmdl'lt de"•ri simdi 

NASIL İNSAN YİYORLAR? elde etmek için henı cinslnini öldüri<r- pek d~üktür. G. A: 
Yamyamlık hakkında söylenilen şey- !er. Bu hfataoların< cruhlann evinde> 

!er ekseriya müballlgalıdır. saklarlar. cRuhlar evit ehram şeklinde iZ.MiR BELEDiYESiNDEN : 

1 ~ m 
SAlllJJE .J 

.-

Kendinizde 
ruzda 

KRONOMETRELERi 

veya çot;uklan
~ördiitünüz 

·-..... 

Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, K ann a~lan, Karm şişmeleri. Burun 
makad kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, SalYll akmllSl, Sar'ıya benzer 
sinir halleri, Gece korkulan, Görmede, işitmede bcnıkluk, ı:il:i ~avri 

tabü haller; 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak 

!arda yetişip üreyen ve kanlarunızı emen solucanların tesiridir Bunlardan 
kurtulmak ic;ln Eczaneden bir kutu Santa aluuz .. Ve içindeki tarife mucibın 
ce kullanınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE Kurusu 20 KURUSTIJR.. 

8antd . o . 

ismine 
Dikkat 

İZMiR MAARİF MVDVRLVGVNDEN: 
Resmi ve hususi liselerin birinci ve ikinci sınıf talcbclerinder:. a,kerlik ders

~eri?in sözlü imtihanlanna girmeden it.endi okullanndan aynlmıt olan tal~benin 
ımtihanlan bulunduklan yerlerdeki rceml liselerde mürac,.atlan halinde vesika 
aranmak..eızın yapdacağından bu gibilerin fz.mlrdelı:i liselere başvurmaları 
lô.zımdır. 27, 28, 1560 (957) 

inhisarlar Çamaıtı ruzıası Müdürlüğünden : 
16/4/1941 çarşamba günU ihalesi yapılacak otobUs garajına talip zuhur et

mediğinden mezkdr inşaat bu tarihten itibaren bir ay müddetle pazarlı~a 
konmuştur. İsteklilerin her gün mUdürlüğümüze milracaatl.,ri .. 

20 - 28 1487 (911) 
~~~~~~~~~~~~-

R·ıa A Qi:ı SUYUNUN GA.RGARASl:A~IZ,BO~Al,Dİ$ APSESl 
AILTIHAPLARINDAvıO~ ÇIKARILDIKTAN SONRA ~iFA TEMitt.EDlR 

T. iş Bankası 
Kü~fı ruarruf hesapları ı94ı ilıramiye plcim 

KESIDELEB : 4 Şubat, Z Ma)'lS. 1 ~frnı, 3 ikinrifrqrin tarihlerinde yapılı 

1941 tKRAMİJfELERl 
1 adet %008 lirıo1ık - ZOOO Linı 
3 adet 1000 lirahk - 3000 Lira 
2 adet 150 liralık - 1508 Lira 
4 adet 500 linlık - 2oot Lira 
8 •""' ZSI linlık - 2000 Lira 

35 adet 100 lirahk - 35110 Lira 
80 •det SO liralık - 40no Lira 

300 adet 21 liralık - COllO Linı 
T!lrkl•e Is BANKASrna para vatımıakla yalnu para biriktirmis ve fam 
alnuıı olmaz, ayni zamanda taliinhi de denemiş olıınunuz .. 

Bronşitlere KATRAN 
İZMIR DEFTERDARLIGINDAN : 

Hüseyin oiilu Mehmedın Baştıırak tubcsine olan 300 lira milli eml'k aatıt 
bedeli borcundan dolayı haciz edilen ikinci karatq mahallesinin ilr.inci yeni 
dar sokağında kil.in 6-8 sayılı ve 1 00 lira kıymetindeki ..,; v:liıy .. t ido.r.- hey
eti karariyle 21 gün müddetle mÜzayedcye çıltanlmı~r. T alipkrin 13 Mayıo 
941 aalıgü nÜ•a at 1 Sde vilayet idare h•yetine münıeaatlMn il;.,. olunur 

22 28 2 8 IS04 (919) 

İZJltR DEFrE DARLJ{;fNDAN : 
Haoa.n kızı Saliha Kızılbayraiiuı 598 lira 78 ku"'J milli eN'lak nb~ bed~li 

borcundan dolayı hacz edilen Göztept> F evzipaşa sokağında kain S taj ~ay ıh 
650 lina kıymetindeki ve vi.liyct idare heyeti karBTiyle 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkanlmıttır. 

Taliplerin l 3/Mayıs/941 oalı gÜnÜ saat 15 de viliyet idare heyetine mü-
racaatlan ilin olunur. 22 28 2 8 1503 (920) 

İZJllR DEFrEnua.RLIGINDA.N : 
lbrahim Hulusinin Başturak şubesineolan 4020 lira milli cml'k •bt bor

cudan dolayı haciz ~dilen birinci Karatq malrnllesi tramvaı cadd .. bde kain 
123 taj oayılı ve 1750 lira lcıymetindelr.i dülr.kk5n Yi!iyet idare h•yetİ kara
riyle 2 1 gün müddetle müzayedeye (1kanllmL•tıT. 

Talipl.rin 13/Mayıs/941 salı günü saat IS de ,,.;ıayet idore hcyt:>tine mü-
racaatlan ilan olunur. 22 28 2 8 l 502 (921 ) 

lstanbul Mmtaııası ilıt mlldiirUJğiin en : '~lı rl~vleti doima t~hti> edildi. 
l S•nel•rce, belki a"1rlerr3 Mos1tof ve 
t lrk CP.s~i sürükleyüp l~rtiiren Tuna
~~ h•tı<mda yüksek <"1ıikalar mesut ve 
. 
1 

llııı:tE"tjh o,1~lar Tiirk VP "ı 1 ric::tivsn k~ıu 

Erunund Demaitre isimli seyyah in- dikilmiş direklerden yapılır. Evin damı 
san etini yamyamların nasıl yediklerine yapraklarla örtülüdür. Bu kaba bir ına
dair topladığı ma!Uınatı şöyle anlatıyor: bettir. 

Bazı yamyamlar öldürdükleri insanın cRulılar evinde> ecdadın kafatasları. 
elini kızdırılmış taşlar arasında pişirir· öldürülen düıımon kafaıaslan. ;n.an 
ler .. Bazıları da yakaladıkları insanı öl- ,eklinde bir takım tahta heykeller ,,ar
dürür ve sonra cesedinin haşlanmasını dır. Bu heyhllerin b~zısı. iptidai oana
yaoıp yerler. tın halr.ilı:I taheserlerdir. Yerliler, ulak 

1 - Kestane pazarı civ~nr.da 874 ncü 
sokakta umumi bel! y•ptmlması, fen 
~!eri müdürlüğündeki k,,..if ve '1!rtna
mesı veçhlle açık eksiltmeye konulmuır 
tur. Keşif bedeli 809 lira 111 kuruş mu
".akkat teminatı 60 lira 70 ku~ur. Ta
liplerin teminah iş bnnkasın:ı yatırarak 
makbuzlarile ihaı.. tarihl olıın 9-5-941 
Cuma günü saat 16 d• encamene mü
racnaUarı_ 

İktisat vek!leti ihtiyacı için ve tahmin bedeli 60264 lira olarak tMbit edilen 
4200 adet tezgAh malzemesine ait tefer rüat. mekik, trak, gücü cırcır. çengel, 
iplik ve tarak çekeceği, çerçeve ve tıüoU !('ileri ııaur\ık sure iyle satın al-na
caktır . 

1 ~ bovi'ndı , 
ti niftahi Mosı.otıar.n nı~: ~auarı hıris
d ~· .. --ı.r- 11r1 ve hıristiyPPJ•i!ı h!mave etmek 

~f'Y•l. bu va~ıta ile AkdPni7e inmekti. 
ll 1~t"' bu malcs.ıdın c~kir,°i"'öirıi yal?n"'ı. 
t d~1 1 "1 klymetl!'rle ~ü~l"'}Prek B'lllran 
t>./a1'1annda ekm•ğ'.' "'."vaffak olan 
d· ronıın muakkihlel" dr " başına gee
l U.çe onun yolunu takipte devam P'lti
'i•r ."e R11<va dı<ııı~'lci t<lav1ann Ru<
"~ ıle birlikt• hilvük bir fslav vahdeti 
,. Ucuda getirmesini istihılaf eden bir si
"a""ı cerPvan esası kurulitu. 
~u~•lılmdur ki. Çekltt, ~fovaklar, kil· 
le Ruslar, Sırplar. Hırvatlar, Sloven-
1.ı r.Buln"'lar İ<lav ırkına r~ensup olduk-
1ı.f halde tarihin mut.tel;~ deVTel•rind" 
h "'•nlann Macarların '.I'!!rklerin. ttal
tik~lann, greklerin idare1e•ine girip is
t..ıı.~llerini kaybedince P••ro z>manmm 
)'aıc:nnatı ile ırkca ve kül\llrre Rusya il• 
~ hulunduklanna dair hir '"lllr 
kı,~dik!erinden bunlar Ü'tlitlerini Moo;.. 
l:of ~aseUne ha~ladılar. Bu ümi~ Mos
t.0 ınayUlünUn dalına •rinıa...ına se
ı tı!ıu0lınut Ye Balkanl&ra doj!ru akmanın 

. nu te.kn etmiştir, 

Önce insan vücudunu parçalarlar. . . tefek eşyaya mukabil bu lıeyhlleri ve
Vücudun bazı parçları lezzetine göre riıler. Ancak kafataslannı katiyen -ver
ayrıca pişirilir. Bazı parcalannda dini mezler. Eiier bir kafatası l·eyıızlann eli
bir eh.,mmiyet görülür. Okyanus adala- ne geçene, derhal yeni cinayetler i•li· 
rının bir kısım kabileleri insan baldın- yerek boşluğu doldururlar. Bir kabile 
ru severler. Pak adalariyle Papuada Ki- resinin böyle bir cinayet mün....-b•tile 
kori gölü civarında yaşıyan yamyamlaı· •orguya çekildiğini hatrrlıyorum. Ben 
ise insan kolunu ve vücudun:,, en iyi ve de sorguda hazırdım. Kabile reW ken
lezzetli et sayarlar. Yeni Ginen.in bazı disinin namuslu bir adam olduğunu, 
verlerini kesfeden Mebrose'un anlattı- ~ncak, kaybolan kafataolannın yerin• 
i'ına ıı:ö;e Juoandei gölü yakınında ya- konulabilmesi için öldürmek eıntini 
"Iyan hır kabile ölü insanların kara ci· verdiliini söyledL 
ğerini yermiş.. Tabii bu garip manllğı kabul edilme-
İNSAN ETİNİN LEZZETİ? di. Kelepçelere vurulank uzaklara gö-
Bir çok yamyamlarla görüştilm. Onla- •ürüldü.> 

ra insan etinin lezzeti har.kında sualler ><;::.<:::.<:-..<:::.<:::.<:::.<:::.<:::.<::>-<::.<::.<::.<Y'°"'"' 1 
sordum. Şaşılacak cevaplar aldım. Bazı. 
lan, insan etinin Kangura etine benze
diğini söylediler. 

Fakat bazısı ise insan eti ile 
Domuz eti arasında hiç bir fark ol
madığını anlattılar. Bana kalırsa insan 
eti, beyııir eti gibi biraz şekerlidir. Çün
kü bütün yamyamlar bu fikitde mütte
fiktirler. Yamyamlar, insan etini bu tat.. 

İzmir Birinci Noter· 
fiğinden: 

Dairemize bir daktilo alınacaktır·· 
Talip olanların ~kalariyle birlik
te Noterli~e müracaat etmeleri .. 

1 - 3 (960) 

2 - Otobüs idar.,s;ne bir adet yağ 
tasfiye cihazı satın alınTl"'ası yazı iş1eri 
müdürlüğündeki şartn~.ı·wsi ve(hile açık 
eksiltmeye konulrnu.,tur. Muhammen 
bedeli 1100 lira muvnkkat temin.:ıtı 82 
lira 50 kuruştur. Tali9lerin teminatı iş 

1 - Pazarlıp iştirak için 2490 sayılı artlırma ve eks:ltme kan:wu ahk~mı
na uygun olarak yüzde 15 kat't teminat akcesini villve\imiz muhnsebe müdür
lüğü veznPSine yatırılması. 

2 - $artname dairemizden t.cdarik edilir. 
3 - Pazarlıkla ihale tarihi 5/5/1941 pazartesi günü saat il de Sirkecide kil 

in Liman hanındaki müdürlüğümüzde teşekkül edl'll komiwonda vaoılacaktır 
1556 (962) 

banka•ına yatırarak n:alcbuzlariyle iha-, 16 da encümene müı·ııeAatları. 
le tarihi olan 9-5-941 C'."u-na günü saat 23-2s.3-7 (929) 

Kemal K. Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Fenni Gözlüfıçülülı Şubed-

Güneı ve Spo,. gözlüfderinin eıı son model 

ve 1eııuıer1-



SAHIFE4 

Dünyanın istikbali 
----<>---

Yarınki insan 
ve ·vasıtalar 

= 

Filim, radyo 11e tayya· 
re ••• Yarın dünyaya bun· 

lar hiilıim olacalıtır •• 
-0---

Y ı\ZAN : BURHAN BELGE 

AiodE~"n medcnıyc t. ~ aı n"-n ve m esafe
nin düsr .an ı dır. MUn~lkali'ıt Vt? muhabe
rat tek~iğinde elde edilen tr rakkiler, da
ha geçen asr ın sonunda in'-?.nların haya
tını deği~tirecek kadar m'.i.himdi. 

1914 - 18 harbinden 5'!ıra , bu yolda 
iki b t1 adım daha atJnıı~tır · Radyo ve 
tayyare. 

1918 den bu harbin patlak verdiği gü
ne kadar insan radyo ve teyyare ile ün
siyet münasebetleri tesisine çalışmı~lı. 
Fakat nasıl bir çok sanat meraklıları fil
mi bir türlü sevrniyerek tiyatroya sa
dık kalmakta devam Piti ise, bir çok in
sanlar da radyoya gazete ve mecmuaları . 
tayyareye de treni ve vapuru tercihde 
devam etti. Bu suretle film, radyo, ve 
tayyare hayatta gi!tikce d..ha büyük öl
çüde mevcut kat'i hükümrıınlıklarını he
nüz tesis edememiş unsurlar muamelesi 
gördü. 

Bu harbe tekaddüm emiş olan pro
paganda ve askerlik hazırlıklarında her 
üç keşifte büyük mikyas•a istifade edil
diği göze çarpıyordu. Fil'II, sinema tek
niğine , film sanayiine dayanan bir tel
kin vasıtası idi ve yığınların alaka ve 
kalbini fethetmişti. Radyo!'un arkasında 
bir kere bu keşfin harikul5de hususiyet
leri, ikincisi de sanayii en genç ve en 
mühim şubelerinden biri o1an radyo tek
niği duruyordu. Tayyareye gelince, bu
nun da genç gövdesinde motörün yüreği 
çarpiyor ve bu yürek mahrukatm en ye
nisi ve en asili cbenzin> ile beslPniyordu. 
Harp, bu üç unsur bu halde iken uzun 
bir uykuya dalmamı~ ln,lunuyorsamz 
farkına varmış olmanı7 l~21mdır ki ge
rek fotograf ve film, geTek radyo ile tay
yare, harpte oynadıkları birinci .ınıf rol 
dolayL<iyle yarınki hayat'n mutlak ve i~
iirak kabul etmez unsurları olacaktır. 

Çünkü tanklar toplar ve zırhlılar sulh 
olunca ortadan kaybolaraktır. Fakat 
film, radyo ve tayyare için vaziyet böy
le değildir. Film esasen k!'Tldini hem in
ııan yığınlarına, hem sanat dünyasına . 
hem de ilın! bir tetkik mevzuu olduğunu 
ispat etmekle ünive"itele~e kabul ettir
mistir. 

Harpten sonra bu va~ı{l;-~ı büsbü
tün ileri ııötürmüş olacaktır. 

Radyo da, cemiyet üzerindeki tesirleri 
ve idare edenlerle edilPnl"'ri yanyana ge
tirmC'k dolayısiyle devlet meltanlzması
nın içine girecek ti r Bunu bugün dah i 
yanmaktadır. 

Tayyare ise, vapurları ve trenleri eş
ya nakline tahsis etti,.ecektir. Ve harp
ten sonra hava yolları etrafında öyle 
aev adımları atılacaktır ki bir Çinli için 
Atrikanın görülmeğe değer her hangi bir 
noktasını tanıyamamak habrı sayılır 
bir ayıp sayılacaktır. Cünkü havadan se
yahat ve hava vasıtalarına istinat eden 
turizm, milletlerin ve kıt.farın biribirini 
tanımasını o derece kolevlo;ırmış ola
caldır. 

* Yarınki dünyanın nasıl hir dünya ola-
cağı hususunda aklımızı •imdiden yor
ma!!a başlamalıyız; Türk -ır.illetini yarın
ki dünyanın içinde mua•ır düşünür. 
muasır ~eder ve muasır konuşur bir 
millet haline getirmeliyiz. Yoksa kafes 
arkasında, yahut köşe minderinde otu
:ran tenperver eski nesle benzer bir ne
sil yetiştirmiş, yahut nesil yetiştirmemiş 
olınanın hüsraniyle döğünmeğe mecbur 
kalırız. 

----........ ~---
Son harp vaziyeti 

[ Baştaraf• 1. ci Sahifede ] 

körfezine va~ körfezin ge.;idini zor
lamış ve Moraya girmiştir. 

Yunan sularında 25 nisanda hava 
kuvvetlerimiz düşmana bir çok vapuı> 
kaybettirmiştir. Hava kuvvetlerimiz 
iki.si büyük nakliye gemileri olmak üze
re ceman 27 bin tıınluk üç vapuru ha
sara uğratmışlardır. 

iNGİLİZLER VAKİT KAZANMAK 
İÇiN HARBEDİYORLAR 

Londra. 27 (A.A) - Atina radyosu 
dün nk.<am a<ağıdaki neşriyatta bulun
mustur: 

Termopil hattından ilerliyen Alınan 
kuvvetleri cenubu şarki ilerlemelerine 
devam etmektedir. Almanlar bu ilcrle
yisi giiçliiklc yapmaktadır. Çiinkü İnı:i
liz dümdarları bir çok sevkülceyş nok
talarında dii~mana mukavemet etmek
tedir. Bu geciktirici harekat muvaffokı· 
yetle }"anılmaktadır. Fakat bu cihet na
zarı dikkate alınmalıdır ki bu harekat 
yalnız rnkit kazanmak ve Attikte bulu
nan kmavi külli~·eye kurtulmak imka
nını vermrk için yapılmaktadır. Hare
katın ~·apıldığl nuntaka ile münakalat 
kesildi~i irin diismanın harekatı ve ile
ri bar<'lcetinin d,.rinliği hakk1nda tafsi
lat mevcut değildir. 

İ:-IGİLİZ RES!llİ TEBLİCi 
Kahire. 27 (A.A) - Orta şark İngi

liz kuvve tler! unıunıi karar.e;5.hının teb
liği: Yunani,tancla kıtaahmızın çekilme 
ha,~kfitı cle,·anı etmektedir. 

iTAL\' ı\ '< RF.S'1i TF.BLİl:İ 
Roma. 27 (A.A l - İtalvan umunıi 

karar~3hının tebliği : $imal ord11su 
Epirde temizleme ameliyatı esnasında 
bir <;ok Yu.ı?oslav ve Yunan askeri esir 
etmiş ve pek cok harp levazımı ele ge
çirmiştir. 

Yunanistan vazife

sini iyi yaptı 

Her Yunanlı bu
~ün şanlı bir 
kahramandır 

Yunanistan en büyülı 
Jıu1111etle lıar~ılaşmış, 

zafer için her şeyi 
yapmıştır-

Atina. 2 7 (A.A) - E•tiya gazetesi 
başmakalesinde diyor ki: 

Yarın yazacağımız şeyleri fırsat bula
cağımızı şüpheli gördüğümüz için bu
gün yazacağız. Harp eden kahraman 
askerlerimizle millet tam bir iştirak ha
lindedir. Bugün başlıyan ıztıraplarımı
zın uzun süreceği muhakkaktır. Altı ay 
böyle şan ve şeref veren muvaffakıyet
lerin yerine ıztırap kaim olmuştur. 

Askerler ve harp makineleri cihetin
den üstün olan kuvvetler karşısında 
bedbinlik yerine şimdi sükUn ve ileriye 
itimat blıleri kaim olınalıdır. Bu çe
tin imtihanın geçeceği günleri bekleme
liyiz. Yunan milleti kendisine daima 
vekar ve sabır tavsiye eden hıristiyan
lık dini mucibince, hiç bir kimsenin ge
ri bırakamıyacağı h&diselerle intizar et
melidir. 

• • Londra 27 (A.A) - Yunanistanın 
londra elcisi Simoolos anzakalar ~ünü 
münasehPtiyle verilen ziyafette bulun
muı ve bir hitabe irat ederek demiştir 
ki: 

- Yunanistan en büyük kuvvet kaı
'li!nndadır. Almanlann zaferi ltalyanla
ra kazanamadıkları yerleri almak fırsa
tını bahsetmi"tir. Yunan milleti ya csa
Tet veya i•tiklal karşısınd·, kaldı. Fakat 
ıafcr için her şeyi yaptı . Bugün size ba
ı;ıım yukarıda söz söylüyorum. Çünkü 
vazifemizi yaptık. 

Ayni ziyafetle bulunan Avusturalya 
başvekili Menzis de şunları söylemiş

tir: 
- Yunanistan hürriyet için yapıla

cak en cesur savaşı yapmıştır. Yunanis
tan iyi mi hareket etti sualine cevap ola
rak diyeceğim ki Yunanistan korkma
mış; çok üstün bir kuvvetle kahramanca 
çarpışmı,tıı 

Amerika Çine veni gar. 
dımıarda bulunugor 

B. Ruzveltin o~
lu, Çankayşek 
ile ,örüşecek 

---0-

ÇINLILER JAPONLARA UZUM 
MÜDDET KARŞI KOYACAK 

KUVVTTELER 
-0---

Çungking, 27 (AA) - Amerika 
ile Çin arasında bir mali anlaşmanın 
imzası burada büyük bir alaka uyandır
mıftır. Çin mahfilleri lngiliz - Amerikan 
yardımlarına hayati bir ehemmiyet ver
mektedirler. Beynelmilel vaziyet ne 
olursa olsun Çinin Japonyaya uzun 
müddet karşı koyacak kuvvet ve mal
zemeye malik olduğu söylenmektedir. 
ÇANKA Y ŞEKLE BiR MOU.KA T 

V"§ington, 27 (A.A) - Cumhur
reisi B. Ruzveltin oğlu C~ymis Ruzvelt 
tayyare ile Hankongtan Çunkinge gide
rek marqal Çan Kay Çek ile görütecek
tit. 

~---........ -~~ 

Wihai zafer lnDilterenin 
-<>----

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
- V112iyetin vehametini kabul etmek

le beraber bedbinlik işareti hiç bir ta
rafta ı:örülınemektedir. Milletin nihai 
zaferi kazanmak için takviye edilmiş 
olan azmi her zamankinden daha kuv
vetlidir. Yeni Zelanda İngiltere ve müt
tefikleri yanında zaferi kazanmak i(in 
vazifesini yapmakta her zamankindeu 
dnhn ziyade miittehittir .. 
Halkımızın yüzde yirmiden fazlası de

niz aşırı yerlerde ve veni Zelanda mü
dafaa servisinde çalı~ak.<1- cdır. 
İNGİLTERE - AVUSTURALYA 
iHTİLAFI YOK 
Londra. 27 (A.A) - Avusturalya baş

vekil muavini Fadden neşrettiği bir :ne
sajda İngiltere ile Avusturalya arasında 
en ufak bir anlasmazlık mevcut olmadı
ğını bildirmişt i r . Fadden mesajında sun
ları söyl!yor : 

•Avusturalyahlar Yunan harbına is
tirakle miiftebirdirler. Askeri harekat 
istediğimiz gibi muvaffakıyetle netice· 
lenmese dahi bundan \İne iftihar duya
cağız. A\.·uco:turatya parlô.nıcntosu onu
miizdeki ay basında toplanarak simd1-
:vc kadar !'arfcdilcn harp P.'3:'<-·rctlerinden 
daha biiyük ı:ayretlcri tahtı karara ala
caktır.ı• 

B. Fadden Avustııralya \"e İnıtiltere 
arasında guya bir anlasmazlık mevcut 
oldui(n hakkındaki Alman propaı:anda
sını şiddetle ve nefretle red için bu 
nı!'sajın neşrine Jiizum gördüğünü bil· 
dirmektedir. 
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B. Çörçilin nutku 
Almanlar harbı 
bitirmek • • 

ıçın 

mutlaka adaları 
istila etmelidir 

lngiliz hava hiicum

ları durmı yor 

Berline yüksek 
infilaklı bom

balar atıldı 
--

-:---<>--- Kielde bir çolı yangın 
HarlJın ispanya, Fas, çılıarıldı deniz tezgôh· 

Türfdye 11eya Vlırayna ıarı 11e 'dolılar tahrip 
cihetinden yeni inlıişaf • edildi. .. 

lar göstermesi Londra 27 (AA) - lngiliz bava 
muhtemel.. nezaretinin istihbarat bürosu bildiriyor: 

Londra, 27 (Radyo) - Ba.ıvekil Çör- C~ gecesi . lngili.~ bav~ ku_vvetleri 
çil bu akşam radyoda İngiltere saatiyle Be~~n .mer~ezıne yuksek ınfılô.k kud-
9 da bir nutuk söylemi~ tir. Çörçil sözle- reli~. baız ~ .. bo~ba~ar ~t~tır. • 
rine Alman bombardıman tayyareleri- , Hucuma buyük bır fılo ıttirô.k elmiı
nin İngilterede yaptıkları hasarat etra- tir. 
fında izahat vermek üzere başlamış ve KIYELDE 
demiştir ki: Gecenin başlıca hücumu Kiel ıebrine 
Almanların bombardıman ettikleri karşı yapılmıştır. Bu mühim deniz üssü 

mıntakalarda dolaştım Sizi temin ede- olan mezkur şe~ire karşı 24 saatte ya
rim ki halkın maneviyall mükemmel- pılan ikinci bücudur. Elde edilen neti
dir. Ben ve arkadaşlarım !ngiltereye kar- celer kolaylıkla müşahede edilmiştir. 
şı olan vazifemize sad:ıka!la devam ede- Çıkan bir çok yangınlar ~ebrin muht<>· 
ceğiz. Parolamız şudur: Ya zaferi elde ti! mıntaklarına ve kanalın iki sahiline 
etmek veyahut ölmek.> intisap etmiştir. Doklar ve deniz tez-

Bütün Britanya, aske"lerimizin ya- g8.hları mıntakalanndaki yangınlar 
nında dövüşmekten mütevellit bir iftihar ehemmiyetli idi. 
duymaktadır. Tarih en büyijk ıere- Bremenbafende doklar mıntakasin-
fi bize mevut kılmıştır. da çok büyijk bir yangın çıkarılmıı ve 

Çörçil bundan sonra L:bya hadisele- bir çok hasarlar ika edilmiştir. 
rine sözü naklettirmiş. Libyadaki vazi- TAHRtP EDiLEN GEMiLER 
yet ve harekat hakkında izahat verdik- Londra 2 7 (AA) Salahiyetli 
ten sonra Yunanistanın vaziyetine geçe- menbalardan öğrenildiğine göre dün 
rek demiştir ki: ~ndüz lngiliz tayyareleri Roterdam 
Yunanlı dostlarımızın mukavemet kanalında bombalanarak batırılan bir 

kudretlerini arttırmak istedik. Yugos- gemiden başka Heligolandın bir kaç 
lavyanın yaptığı hareket Yu~oslavyanın mil garbinde kuvvetli bir himaye altın
ruhunu kurtardı. Faknt bu hareket geç da giden üç gemiden mürekkep bir ka
kaldı. Bundan dolayı da Yunan - Yugos- filenin iaşe gemisi olan iki vapuruna 
lav ordularının irtibatı krsildi Bunun tam isabetler kaydetmiılerdir. 
üzerine tabii olarak geri ~·kilmeğe mec
bur olduk. 

Musso]ini bir emri yevmisinde Arna
vutluktaki askerlerine İtalyanların ka
zandığı zaferden bahı;erni~tir. Çakal, 
Alman kaplanının yanında sesini yiikı:ıelt 
ti. Emin olunuz ki İngiltere bu çakala 
dünya muvacehesinde !ay :k olduğu ce
zayı vermekte gecikmiye,.ktir. 

Çörçil bundan sonra sfülerine devam 
etmiı; ve demiştir ki: 

lngiliz hüciimları 
[ Baştarafı 1. ti Sahifede ] 

miş ve bunlar mitralyöz ateşin·• tutul
muştur. 

Norveçte bir tayyare meydanına ta
arruz eden bombardıman teşekkülleri-
miz yerde baskın suretiyle iki düşman 
tayyaresini tahrip etmişler ve diğer tay
yareleri mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Türk kadını ve vatan hizmeti 

Askeri hastanelerde 
çalışacak olanlar 

----------,---------
Dün lstanbulda diploma tevzii merasimi ya,sdd• 

--- ----
İstanbul, 27 (A.A) - Bugün öğle- yüksek mevkili zevat hazır bulunınu•· 

den sonra, Beyoğlunda Halkevi konfo- tur. 
rans salonunda yüksek davetlilerin hu- Yüzden fazla hemşireye İstanbul kO' 
zurunda. askeri hastanelerde hizmet mutanı İshak Avni tarafından diplo:ıı~· 
edecek bayanlarımıza diplomaları veril· }arı verilmiştir. Bundan sonra daveıli
miştir. ler Halkevi konferans salonunda hazır· 
M~rasimde vali Lütfü Kırdar, !clı>rei lanmış nlan büfeden ilıaz edilnıi<IW 

örfiy~ ' " İstanbul komutanları ve 58ir dir. 
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Şeker fiatlerine zam ya-
pılacağı doğru değil 

Vesilıa mulü halılıındalıl haberler de asılsızdıt' .. 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Şeker fi- la mikdarda şeker satın aldıkları, b.'ı 

atlerinin yükseleceği hakkındaki şayia- sebeple şeker sabşlarının normalin ue 
!ar mllnaşebetiyle şehrimizde bulunan dört misline çıktığı görülmüştür. 
iaşe mll.steşarı bu hususta demiştir ki : Şeker fiatlerine yeniden bir zam ya· 

Son gllnlerde piyasada şeker fiatleri- pılacağı veya şeker satışının vesika US"' 
ne yeniden zam yapılacağı şayi olmuş, lilne tAbi olacağı hakkındaki haberler 
bu şayialar üzerine bazı kimselerin faz- kat'iyen doğru değildir. 
:::==~~~~===cccö:tt:ıcc::c~:::a:===•======eıoooc:ccQc~.rJ:'..cc:~ 

Dün muhtelif şehirleri
mizde zelzeleler oldu 

Antalıyadald zelzele oldulıça şiddetli geçti. il~ 
bir yerde hasar yolı .... 

Ankara, 27 (A.A) - Bugün (Dün) 1 Yine bugün (Dün) saat 7.50 de .AJl
saat 7.45 te Dörtyolda, 8,46 da İskende- takyada 15 saniye süren oldukça şid: 
runda. 16/21 de Ankarada hafif yer sar- detli bir zelzele olmuştur. Hasar yo~ 
sıntıları olmuştur. Hasar yoktur. tur. 
111ili1111111111111111111111111111111111111 u .111111111111m ı ı i ı. ıııııı n ili 1111111111111ıH1111111ıı111 ııı ıııı 111 111111ı1111 

Harbin ispanya, Fas, Türkiye veya 
Ukrayna cihetinden yeni inkişaflar gös
termesi muhtemeldir. Fakot muhakkak 
olan bir şey varsa Hitler dünya efkarı 
umumiyesinin istikametinden kendisini 
kurtaramıyacaktır. Harbi bitirmek için 
mutlaka adaları istila etm•lidir. Adalar
da her hafta kuvvetlenmekteyiz. Vazi
yetimizi geçen ya7.la muk:ıyc.se edene'k 

Hamburga çok şiddetli bir hücum ya
pılmıştır .. Büyük çapta bombalarl<t bin
lerce yangın bombası endüstri merkezi
ne ve havuzlara atılmııı, büyük yangın
lar çıkarılmıştır. Emden, Bremen Hafen Dün 
ve Kokshafen Alınan deniz üslerine ta-

Ankara ve lstcuıbaida yapılan maçlar 

çok memnun olınalıyız. 
Çörçil bundan sonra A tl2ntik harbine 

temas ederek demiştir ki: 
tki bin nakliye gemimiz faaliyettedir 

Bunlardan ancak 400 tan,.; tehlike için
dedir. Atlantik meselesi. üzerinde baş
lıca durduğumuz mesele.3ir Amerika 
kendi malzemesinin denizlerde kaybol
maması için bizi rnutl~ka donanmasiyle 
himaye edecektir. R~zvelt ve münte
bipleri isbat ettiler ki biz davamızda 
haklıyız. Atlantik harbi lehimizde inkişaf 
etmektedir. 

Ankara, 27 (A.A) - Royter, İngilte
re başvekili Çörçilin bu akşam radyo ile 
söylediği nutkun aşağıdaki hulasasını 
vermektedir: 
Yunanlılar maruz bulundukları ölüm 

tehlikesi karşısında kend!.lerine yar
dım etmekliğimiz için bize döndüler ve 
biz de onlara yardım etmemezlik ede
mezdik. Bunun için kanunlar vardır. Bu 
kanurıları ilılAI etmek İngiliz impara
torluğunun şerefi için feltiketli olurdu. 
O şeref olmaksızın harbı kazanmak 
ümidimiz de olamaz ve harbı kazanma
ğa da !Ayık olmayız. Askert mağlO.bi· 
yetler ve hatalar tamir edilebilir. Harp 
talihinin cilveleri vardır, mütehavvil
dir. Fakat ayıp bir hareket bugün bü
tün dünyada mazhar olduğumuz riayet 
ve hürmeten bizi mahrum bırakır ve 
hayati kuvvetlerimizi kırar. Yunanis
tan komşularının, bizim müdahalemizle 
Yunanistanla beraber mukavemete ik
na edilebilecekleri hususunda ciddi bir 
ümit vardı. 

Yugoslav faciası şu olmuştur ki bu 
cesur milletin Nazi arzusuna boyun eğe
rek rez.ilane bir masuniyetinin saatinin 
çalacağını ümit eden bir hükümet vardı. 

Şimdi Akdeniz mıntakasında harbın 
denizde, çölde ve bilhassa havada anu
dane mütenevvi, şu.'llullu olacağnı bek
lememiz lfizımdır. Şimdi Balkan dev
letlerini çiğnemek ve kendilerile Yu
nan ve Yugoslav milletleri arasında bir 
kan ve kin nehri akıtmak suretile Al
manların bata yapıp yapmadıklarını gö
receğiz. 
Almanların ellerinde bulunan kuv

vetler ve besleme vasıtalarile Mısırı is
tilaya tesebbüs etmekle de hata işleyip 
işlcmccliklcrini görecef;z. Şurası mu
hakkaktır ki Akdenizde bizim için Mı
sırı tehd:t eden tehlikelerden başka 
yeni tehlikeler baş göstereb'lir. 

Harbın İspanyaya , Fasa. Türkiycye 
ve Asyaya genişlemesi mümkündi.ir. 
Alınanlaı·ın Ukrayna hububat anbarını 
veva K afkasya petrol kuyularını ele 
ge~irme lcri de mümkündÜr. Fakat bir 
şry muhakkaktır ki Hitler ne şaıl<ta , 
ne de orta şarkta, ne de uzak şarkta 
miintckiın adaletten yakasını sıyıramı
vacaktır. Bu harbi kazanmak icin Hit
lerin ya istilii ile bu adayı fethetmesi 
veyahut bizi Amerika Birleşik devlet
lerine bağlıyan hayati deniz yollarını 
kesmesi lazımdır. Hayatta kalmamız 
için İngiltere meydan muharebesini na
sıl kat'i olarak kazandı ise Atl.ıntik 

arruz edilmiştir. Gece ve giindilz yapı
lan bu harekllt esnasında yalnız beş 
tay yat cnılz dön.m.enılştlr. 

ÇIKARILAN YANGINLAR 
Londra, 27 (A.A) - Salahiyettar 

Londra kaynaklarından öğrenildiğine 

-----------,~-·-----------

• 
ıne 

göre İngilizlerin diln en esaslı hllcumu '' 
Hamburga karşı yapılmıştır. ı , 

il l ı rd 
mağlup oldular .. J9 

Havuzlarda ve endüstri mıntakasında 
bir çok yangınlar çıkarılıruştır. 

İşgal altındaki Fransada Havr ve 
Bresi dokları da bombardıman edilmiş
tir. Bir iaşe gemisi batınlmıştır. 

Norveçte bir tayyare meydanına mu
vaffakıyetli hücumlar yapılmıştır. 

Londra, 27 (A.A) - İngiliz hava ne
zareti bildiriyor: Cumartesi giinü şimali 
Fransada ve Manş üzerinde avcılarımız 
bir taarruz keşif uçuşu yapmışlardır. 
Bu uçuştan iki tayyarerniz dönmemiştir. 
Şimali garbi istikametinde çan lki düş
man tayyaresi avcılarımız tarafından 
düşürülmüştür. 

Berlin, 27 (AAY - Alman resmi 
tebliği: 

Gece düşman iıgali altında bulunan 
araziye ve §İmali A1manyada. askeri 
olmıyan hedeflere yangın ve infıliik 
bombaları atılmış, bilhassa Hamburgda 
halk mahallelerinde basar !Yapmı~br. 
Bir kaç yaralı ve ölü vardır. 

Bulgar kralı oe Vefi. 
ahtı İ§tİpte 

Sofya, 27 (A.A) - Bulgar kralı Bo
ris, veliaht Prens Kiri! ile birlikte İştir 
be muvasalat etmiştir. 

meydan muharebesini de o deree kat'i 
olarak kazanınanuz lıtzımdır. 

Amerikan filosu ve deniz tayareleri 
garp yarım kürresinde karakol gezmek 
emrini aldıkları için İngilizler himaye 
kuvvetlerini çok daha büyük bir nis
bet dahilinde İngiltereye daha yakın 
deniz yolları üzerinde tahşit edecek ve 
çok daha büyük miktarda Alman deniz 
altısı tahrip eyliyecek vaziyette bulu
nacaklardır. Atlantik muharebesi uzun 
ve çetin olacaktır ve neticesi henüz hiç 
bir suretle laayYün etmemiştir. Fakat 
şundan kat'i su.rette eminin1. Bir raf
haya girmiş daha tehl!keli, fakat «Yni 
zaman.da daha müsait bir safhaya gir -
mez. Ingiltere Okyanusta itiraz götür
mis bulunmaktadır. İngiliz ve Ameri
kan "zmi karşısında ihtiyatlı ve basi
retli hiç bir kimse Hitlerin ve Mussoli
ninin nihai ma~IGbiyetinden şüphe ede
mez bir hakimiyete sahip bulunuyor 
ve yakında havalarda da kat'i üstünlü
ğü ei<le edeceklir. 

İnıı•ltere biitün dünyanın diğer kı
sımlarındakinclcn fazla madenlere ve 
teknik kaynaklara malik bulunmakta
dır. 

B. Çörçil sözlerini şöyle bitirmişlir: 
Nisbet ölçüsünü kaybederek cesareti

mizi kırmıyalım ve telaşa düşmiyelim. 
Bugün olup bilenlerin hiç b:ci geçen 
sene İngilterenin geçirdiği tehlikelere 
biri garpta olanlarla mukayese edile-
mez. 

tstanbıılde:ı Harbiye 11e Beşllı!aş galip • BisiJılel 
yarışları 11e diğer maçlar-

İstanbul, 27 (Hususi) - Bugün öğle- sında oynandı. Oyunu Necdet Eden ;.ıs· 
den evvel şehrimizde bisi.lclet yarışları re etti. 
ve Fenerbabçe stadında Fenerbahçe ile Bu maç beklenildiği kadar güzel ol· 
Beyoğlu spor ve Galatasarayla Beykoz madı .. Beşiktaşlılar hfi.kim oyurıJarıı19 
takımları arasında futbol müsabakaları rağmen, oyunda muvaffak olmuş sayıla· 
yapılmıştır. mazlar. Oyun gittikçe sert bir cere}'B~ 

Fenerbahçe - Beyoğlu spor maçını aldı ve her iki tarafın müdafaası ser 
Fenerliler 1 - 7 ile, Galatasaray - Bey- şarjlarla hareket etti. Hakeın bu hare" 
koz maçını Galatasaraylılar 1 - O ka- ketlere müsamaha ediyordu. Top, zııd· 
zandılar. man zaman Maskespor yarı sahasın s 
İSTANBULSPOR _ HARBİYE hemen hemen mahsur kalıyordu. 33 illl' 

Ö 
cü dakikada Şeref karışıklıktan istifsd8 

gleden sonra, milli Küme maçlarıLa ederek ilk golü çıkardı ve Beşiktaş de"· 
Şeref stadında devam edildi. 1 o b d 

İlk İs bul F' ,_ 'd reyi - itir i .. 
mac tan spor • -"'''1Y" 1 - İkinci devrede 16 ve 28 inci dakÜ<3'. 

man yurdu arasında yapıldı. Maçı SelA- !arda Şeref Hakkıdan aldığı paslarla iki 
mi Akel idare etti. İlk anlardau itib..,.en gol daha atmış ve oyunun sonlarına do~· 
havanın sıcak olmasına rağmen İstan- ru Beşiktaş iki gol daha yaparak 0yunıl 
bulspor seri bir oyun çıkarıyordu. Har- ka 5 - O zanmıştır. 
biyeliler de buna uyduklarından oyun ALTAY • DEMİRSPOR 
çok süratli bir manzara arzetmekte idi. Ankara. 27 (Husust) _ Milli kün>• 

~!Y::.:~· JeT:!ııe~~ik:~~a~ul= maçlarına bugün 19 mayıs stadında :J~ 
tay - Eskişehir Demirspor ve Altına ·J· 

tanbulspordan Siileyman kendi kendini Gençler birliğı arasında devam edi 
yoruyor, Kadir ve Mükerremin hare- mi.şiir. 
ketlerinde isabet görülıniyordu. Birinci 1lk maç Deınirspor _ Altay arasın<!" 
devre 1 - O Harbiyenin galibiyeti ile bit- yapılmıştır. Birinci devreyi 1 • 3 ga~P 
ti .. İkinci devre başladığı zaman İstan- bitiren Demirsporlular ikinci devreue 
bulsporlular iyi bir oyuıı çıkardılar ve daha dört gol yaparak oyunu 1 - 7 ]<s• 
Kadir yedinci dakikada beraberlik sa- d ı 
yısını yapmağa muvaffak oldu. Golden ~{~ORDU _ GENÇLER BİRLİ{;~ 
sonra. İstanbulspor yeniden yavaşladı İkinci maç Altınordu _ Gençler birli~ 
ve hfi.kimiyeti Harbiyelilere kaptırdı.. arasında yapılmıştır. Birinci devren~ 
Harbiyelile.· Sabahettinin ayağiyle iki 35 inci dakikasında Altınordulular Sn• 
gol daha çıkararak maçı 1 - 3 kazandı- din ayağı ile ilk golü çıkarmış ve .d~": 
lar. reyi 1 - O galip bitirmişlerdir. li'akat ıl<ill. 
BEŞİKTAŞ - MASKESPOR ci devrede Gençler birliği iki gol yaptı 
İkinci maç Beşiktaş - Maskespor ara- rak oyunu 1 - 2 kazanmıştır. ,M 
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Hint kıt'aları Ereitr· Amerikadaki /tal yatı 

de zafer destan· 

ları ytızdılar 
----o-----

Hintliler daima ilıi misli 
fazla ltalyanıarı 
mağlup ettiler •• 

--0----

Londra, 27 (A.A) - Royter ajansı
nın şarki Afrikadaki muhabiri bildiri
yor: Eritre muharebesi Hint ordusu ta
rihine en büyük zaferlerden biri olarak 
geçecektir. İngiliz Hint kuvvetleri iki 
misli kuvvete karşı yaptıkları savasta 
en mühim zaferi kazanmışlardır.. Bir 
çok muhataralar kaydedilmiştir. Keren 

ateşesi dönüyor 
bil· 

Roma. 27 (A.A) - Stefani ajansı 
diriyor: , bll"' 

İtalyanın Vaşington deniz ataşesı et· 
J1ün bir İspanyol vapuru ile hareket 
miştir. ____. 

d son"' 
muha.•ara51 Agordatın zaptın an : zaV-
olmustur. Kıtaatımız sivri teP"1:ı~rdır ... 
tederek düşman hatlarını sarrnı-f rnU· 
Bir ay Keren dağlarında en ~~ ının bıt 

· N.h • hucu eadeleler olmuştur. ı aı . . JJillt 
akşam vakti _yapılmıştır. İn~,Jız ~a
kuvvetleri düşman mevkHerıne dUşrı'"" 
rak hücum etmişlerdir. Nıh~r:Jt ce esir 
ricat hatları kesildiJ!inden er 
terkederek firar etmiştir. 


