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Sevkulceyşin 
sesini dinlemek 
lazımdır 

·M•JJ"' h"'k• -• t k y UNAN . 1 ı . a · ımıye ve çocu h··ko ı· , •
1 

k u me ı 

Alman tebliği /ngilizle
rin Yunanistandan çekil· 
diklerini bildiriyor; Jngi· 
lizler, yalnız kendi kuv
vetlerini değil; bütün Yu-, 
nan ordusunu da alıp Ci
ride ve Mısıra nakletme· ı 
lidirler; çünkü Mısır ve 
Süveyşin sevkulceyş e- ' 
hemmiyeti, Yunanistanın 1 

bayramı neş e ı e utlandı G i R i o E 
___ ..._ı_ • nakledildi 

Bütün yurdda merasım yapıldı 

kı ile ölçülmiyecek kadaı· I ';.;;!'Nl'\l" 

büyüktür. : 

Yasan: Abidin DA.VER 

V unanistandalti askeri ha
reketler, istenilen değil· 
ıe de tahmin edilen şe-

kilde, fakat daha sür'atle inkişaf 
ediyor. Alman - İtalyan orduları 
ilerliyorlar, İngiliz - Yunan kuv· I 
vetleri çekiliyorlar. 22 tarihli Al· ı 
~an resmi tebliği, •Yunanistanda· j 
kı Alman kıt'aları Pindos dağı sil
silesini garp istikametinde geçmiye 
devam etmişler; Yanyaya ve bu 
suretle de Yunan • İtalyan cephe- ıtarnıye ve Tepe hap çocuk bahçelerinin açılış mer asimioden iki intıba 
sinde harbeden ve ric'at etmekte ____________ ..,. 

olan düşman kuvvetlerinin geçe- 1 Maarif 
Vekili 

eeği başlıca yola varmışlardır.• 
Buna göre, AJman ordusu Yanyayı 
ve Yanyadan cenuba giden yolu 
tutmuş, yani Arnavutluktan çeki· 
len Yunan ordusunun ric'at battı· 
1>.ı kesmiştir. Eğer, Yunan başku
ınandanlığı, Arnavutluktaki Yu
nan ordusunun biiyiik kısmını da
ha evvel geriye almadıysa Ati!'~ 
Yolunu müdafaa eden ordular •ki 
büyük kısma ayrılmış, İngilizler 
Llimya cenubunda, Yunanlıların 
büyük kısmı ise Yanya 'imalinde 
ve batısında, yani Epirde kalmış
tır. Yanya şimal ve batısında ka· 
tanlar eslim olm l• nıecb l • 
taklardır. Lamya cenubundaki or
du da yalnız başına kalarak mağ· 
lup olacaktır. Meğer ki bu ~vvet: 
lerin deniz yolile naklcdılmelerı 
ınümkün .ııli'· 

Ayni . n tebliğinin baş tara-
fında da şöyle denilmektedir: 

•Alman hava kuvvetleri, dün, 
Yunanistan karasuları üzerinde 
cevelan ederek Yunan toprakların
dan kaçmakta olan İngiliz hey'eti 
seferiyesini nakletmiye mahsus 
dü~man vapurlarına hususi bir 
muvaffakıyetle hücum etmişler· 
dir ... ha .• 

Bunun manası da, eğer Alman
ların iddiası doğru ise, Yunanis
tandaki İngiliz ordusunun kısmen 
"•va tamamen Yuııanhtandan çe
kilmesi demektir. Bu takdirde Yu
anistandaki harbin sonuna geldi
ğini kabul etmek lazımdır. Esasen. 
8alkan ittifakı, bu ittifaka evvela 
~manyanm, sonra Yugoslavyanın 
ihanetleri yüzünden bozulduktan 
50nra, Yngoslavyanın son mezbu· 
hane fedakarlığına reğmen, Bel· 
kanıarde ve Yunnnistandaki harp 
''•ziyetinin bu akıbete uğraması 
~ukadderdi. İngilterenin elinde 
•da kuvvetler olsaydı da, ilk Al· 
Dıan neferi Rumen toprağına ayak 
La.,nca, 300 bin kişilik bir İngiliz 
~·d~~unu Balkanlara atabilseydi, J busbütün başka bir şekil alabi-
•dl Bu bakımdan tamamiyle tilı 

elıenı •. t' ı. . 1 • mıye ı aız o an Habeşıstarı 
'~ferine başlanmış olması bile bel

(Devamı 3 üncü sayfada) 

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

ANKARADA 

Milli Şef imiz 
yavrulara il ti· 
f atta bulundu 
Milli Hakimiyet ve 
Çocuk Bayramı bt• 
tün yurdda içten te
zahüratla kut la d 

23 nisan münasebe

tile ana ve babalara 

bir hitabede bulundu 

Ç o c ula rı n ızla 
alakadar olunuz Ankara, 23 (A.A.) - Hakimiyeti 

Milliye ve Çocuk Bayramları bu· 
gün yurdun her taraf:nda en içten Ankara, 23 (Telefonla): Çocuk bay
t h"" rat ile kutlanmıştır. Bll mü· \Tamı ~ün~sebetile Maarif Vekili Iia
eza U san Alı YUcel bu akşam radyoda cAna 

nasebetle Ankarada yapılan Ço- Jar ve babalara bir hitabe>de buluna· 
cuk Haftasının açılış törenine Ço· rak demiştir ki: 
cuk Esirgeme Kurumu ve minimi- Türklüğün yarını ve Türk .,atanının 
ni yavrular tarafından Ebedi Şef istikbal! olıın Türk ço«_utu, biz h0<ıala:ta 
At r· k'"" muvakkat kaJbrine çe· siz .,,a.-babalann elmdedlr. Taşıdıl"•· 

a ur un . mtz bu ,erefli mes~liycf.:., ~r lnı;a:tıt& 
Jenkler konulmasıle başlanmış ve düşünmek ve blrblrım:ı« 4üşüııdiiV· 
bunu lise, orta ve meslek okulları mek, esaslı bir vazlfemizdfr, Ç~cukla
talebeleri mümessilleri ile ilkokul- nn:$z ve gençlcrhniz Jıak.kıııda aramız
] on sınıf talebelerinin Ulus ııa rellşl g-üzel söz söyleyen ve onlan 
arın 5 ld ki t ulu orta ienkid edenler az da olsa yok 
meydanında yapmış_ 0 . u arı e- t1egildlr. ııen bir baba ve bir boca ol&· 
zahürat takip eylemıştır. rak bu sathi ve acele göriiıılere '51a 

Buradaki merasimde İstiklal lnanmaDUŞ olmakla beraber bu mesele-

m 
söylenmesini ve Zafer tte umumi bir bükme varmak ~m ko-

marşın n--·- b -·· .. ı -~ • kl r•n konulmQSl111 ta- llllŞUYOnımo ,VC.l.UIU. ll &n.Ş3.ID SOY emca 
anıtına çeıen e 1. . tstcdiğim şu.dur: . ç uk Esırgeme Kurumu, kıben oc • . . tal be· Evli.tlanmızın ı~ hı>yatlan, m"1evl· 
Maarif Vekaletı ve ılkokul e yatıa.rı, bir kelime ile aJıliıkları üstiiJı
lerinden bir genç kr~ ve _er~ek t~- de sizinle beraber düşünmek .... 
!ebe tarafından güniın buyuk ma- Ana ve Baba olanlar pek _lyi. takdir 

·f d 1 diren ıbirer nutuk ederler IU pocuklara alt en buyük kay-
nasını ı a e en .. .. 

3 U
··ncü sayfada) (Devamı 3 uncu sayfada) 

CDevaını 
. '"' • o ~ 

• ..,,.. . 
Valinin şehre kazan-
dırdığı gü~el eserler 
Muhtelif semtlerde dört çocuk 
bahçesi dün merasimle açıldı 

(YAZISI 2 Nd SAYFADA) 

2.3 Nisan bayra

mı ve in g i 1 tere 

Mareşal Lord 
Birdvud Türk
lere • m esa11 
Londraradyosundan 
bir Türk yavrusu 
kardeşlerine hitapetti 
Londra. 23 (A.A.J - B.B.C. 
Londra radyosu spikeri, 23 Nisan Berliıı 23 (A.A.) - Berlin siya-

münasebetile Mareşal Lord Birdvudun si mahfillerinden bildiroldiğine gö 
Türk Milletine bıT mesajını okumuı- re Almanyanın Ankara büyük el· 

1 tur. Mare;al diyor ki: çısi Fon Papen el lan Almanyada 
1 -. 23 Nisan' gerek Türkler ve gerek bulunmaktadır. Alman - Türk mü-

1 
biz Ing~lizler i~in bUyü~ bir gündUr. 

23 Nısen, lngıltcrenın hiimisi olan nasebetleri hakkında buradaki Al-
eSn Jorjun günüdliT. 23 Nisandanbcri man mahfillerinde yeni bir müta
b;ı~ardığmuz işlerden dolayı iitıhar c- lea ileri sürülmemektedir. 
..ıebiliriz. İNGİLİZLERE GÖRE 

i 1941 senesinde elimizde sil~h dün· 

SAYI 634 - SENE 2 
F 1 AT ı 

Her yerde DİIUU.Y 

Gazeteye 
gOnıi<;riJen 

evraY ceri 
verilma. 

TAKViM 
Yıl: 1941 - Ay: 4 Gün: ıu 
24 - Nisan - PERŞElUBE 
Rumi: 1357 - NİSAN 11 
Bieriı 1360 - Reblülevv~I: 27 

3~ 

Son Telcraf Matbaaaında Buılll'. Kuruş 

Elen Kral ve hükfimetinin çekildi ii Giridde Hanyadan bir manzara 

YUNANiSTAN ıt ' 
CEPHESiNDE' 1 ng i ite re 

Termopilde şiddetli! ve • 

muharebe baslıyorı Amerıka 
Y d Yunanistan ve unan or usunun kıs- \ 
mı külli sile lngilizler, Yugoslavya ara· 
mukavemet ediyorı zisi üzerinde ya-

Bağdat, 23 (A.A.) - Irak 
propaganda büro~u dün öğle· 

den sonra aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

İngiliz hükumeti, İngiliz • I
rak muahedesi lıüküınlerine 

tevfikan evvelce bazı İn!!iliz 
kuvvetlerinin geçmesine hak

tan müsaade istemesi üzerine 
bu kıtaatın harekatını kolay-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

pılacak taksimi 
kabul etmiyor 

Eden Avam 
Kamarasında 
izahat verdi 

Alman ordularının ispan
ya ve Fransadan germele
rine ~üsaade edilme"si için 
Madrıd ve Vişi tazyik edi
liyor. 

Alman taraltarlarmın hük{i. 
meti devirmeye teşebbüs et
melerine mani olmak için Vişi 
sokaklarına mitralyöz kondu 

. Londra_ 23 (A.A.) _ Vichy'deki 
bıtaraf hır muhabir Daily Tele • 
graph gazetesinde intişar eden bir 
telgrafuıda şöyle demektedir: 

Abetz, Hitlerin bir taleb 'ni Pa • 
rise bildi_rmiştir. Bu talıcp Nazi kıt 
alarmın ispanyaya gitmek üzere 

1 

Fransadan geçmelerine müsaade 
edilmesine müteallik bulunmakta
dır. İyi haber alan mahfiller mue
şal Petcnin bu isteklere kat'iyen 
muhalif olduğunu "söylüyorlar. Ma 
reşale göre böyle bir talebin ka -
bulü İngilizlerce hasmane bir ha· 

(Devamı üçüncü sayfada) 

~'1 

Kedi gözlü adamı 
1 BÜYÜK ZABITA ROMANI 1 

Değerli muharrir arkadaşımız M. Feridun tarafından dili

mize çevrilen bu eser baş tan sona kadar cinayet, ca•usluk 
ve heyecanlı aşk sabnelerile doludur. 

..... . ..... 1 
;ranın istikbalini temin etmeğe azmet- Londra 23 (A.A.) - Yorkşayr 
mlş bulunuyomz. Alman harp maki· Post gazet.esi, Türklerin anavatap 
nesi bir silindir gibi garp hudutlarını- müdafaasındaki kat'i azimleri me 

' za gelm!ş1ir. danda Türkler bu larzd11 ha,·e ·_ Birkaç güne kadar b l 

---~~~~~~~~~~~~~~~~.....,c1.tt"'41LJ:&aılaa~~-~4ll'~•~slm~~4~eıı~ıa~uh~te~llf~~~b~b~al~&r::_~~~~~~~(~D~ev~•~n~u~3~u: .. n~c~ü~s~a~vb~da~)'.._.:.~~~~:'.:~~~~~~~~~::=::=~;;;;~~~~~~~~aş ıyoruz. , Devamı il üııcii sayfada) '~ __ _ 
\ 
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SAYFA 2 iKDAM Z4 - Ninın -19411 

r ~evlevilik N~~-~~? j1~'K1~~~~ 
L Celaleddini ~ômi Kimdir ? J ~:::;;-.,;;;:-,. .. : - Yazan: Prof. Şükrü Bnba• 

ljl)~~~ 
Kuvvetli aksülamel 

yazan : ZIYA ŞAKIR Dünkü haberler Yunan Kralımı: Valinin şehre kazan
dırdığı güzel eserler 

İstanbul kadın· 
lan milli müda
faa saflarında 

A sli ve lıayati cephe ol· 
mak imtiyazını bir daki
ka kaybctmi)·en Atlan· - 64 - hükiımetile birlikte Giride çekil tik sahası haricinde Alman kıska· 

cının iki ucunu teşkil eden Balkan 
ve MJ5ır müntehalarından ikincisi 
şüphesiz, Büyük Britanya için, bi· 
rincisine kıyas kabul etmiyecek 
derecede mühimdir. Filhakika Sol
Iuma kadar ilerliyen Alman - İtal
yan Int'aları burada §iddetli bir 
mukavemete maruz kalmışlardır· 
Hatta geride ihata ederek bıraktık· 
lan Tobruk bile mahsur olma ;uıa 

rağmen henih düşmüı değildir. 

Yine (Sipe!ısalar)ın (semi} hak
kındaki izahlarına rücu ediyoruz: 

[Semada sıçramak ve ayak vur
mak iki hususa işarettir ... Birinci
ıi, olan (sıçramak), alemi ulviye 
tevk ve ittisalin, nihayet derece
de olmasındandır.. ikincisi olan 
(ayak uydurmak), siilikin, o haldr 
nefsini kendisine müsahhar ede
rek, misivayı piyi himmeti ile 
pe>t kıldığına (yani, nefsi emma· 
reyi ve dünya heveslerini ayakla
rının altında çiğnediğine) işaret

tir. 

bemmiyetsiz bir musiki nağmesi, 
onun ruhunda, • yiil.sck bir mibe· 
din kubbesi gibi - derin ve iniltili 
akisler husule getirmiştir. Ve onu, 
derhal vecdü istiğrak'• sürüklemiş
tir ... İşte bu, Rabbani ve İlahi aşkın 
en büyük eseri, en biriz tecellisi
dir. 

diğini bildiriyor. Kral milletin< 

hıtaben neşrettği bir tebliğde bar 
bin bitmediğini, zafere kadar mu 
harebeye devam edileceğini ilin 
etmiştir. 

Nanemolla: 

- Yunan harbinin aldığı bu ııon 
şekli yeni bir Yunan kahramanlı
ğı olarak kabul etmek lazımdır. 
dedi ve ilave etti: 

Muhtelif semtlerde dört çocuk 
bahçesi dün merasimle açıldı 

Çalışmayı organize 
edecek komite bu 

gün toplanıyor 
Türk kadınlarını harp pak.e

ti, sargı, ilıi.ç hazırlama servis· 
!erile yatak takunlan ve ça • 
maşı:-ları dikme atelyelerinde 
çalışınağa <iavet eden yardım • 
sevenler Cemiyetinin beyan -
namesinin şehrimiz bay-anları 
arasında büyük bir alaka uyan
dırdığını dün yazmıştık. 

[Haleti semada, (kol açmak) , 
birkaç veçhile tarif olunur: 

Birincisi - Şerefi visalin husu
lünden naşi, icrayı şildümaniye 

ve dcrecei kemale olan teveccü
he iş arettir. 

İkincisi - Nefsi emmare aske
rine karşı mnzafferiyetdir iri (ci
hadı ekbcr) , bundan ibarettir. 

(Ilalkı semiia çekmek ve hare
kete teşvik etmek, bütün hnzzarm 
kulubuna feyzi İlfıhi saçmak; rah· 
'ileti Rakı herkese teşmil etmek 
demektir. 

[Semada tevazu ve secde etmek; 
(makamı ubudiyct)dir ki: Namaz
da olduğu gibi, semada da, (mah
bubu hakiki)ye kıyam ile secde 
ve rüku ile ibadet ederler.] 

Görülüyor ki mesele, mühim· 
dir. İşin içyüzü, - zihir ulemasının 
zannettikleri, da!ılü tariz eyledik
leri gibi, • sadece oynayıp sıçra· 

maktan, ortada dönüp dolaşmak
tan ibaret değildir ... Esasta, büyük 
hir hikmet ve bu hikmetin ifade
sinde de, ham kafaların idrik ede
miyecekleri derecede ince bir ulvi
yet vardır ... Ve bütün gaye, kalb· 
lerde derin bir (aşk ve şevk) u
yandırmak.. aşkın ateşlerile ruhu 
çarçabuk tasfiye ederek, misiva
nın süfli ihtiraslarından uzaklaş· 
!ırmaktır. 

Hazır sırası gelmişken, biraz da 
{Cenabı Mevlina)nın {aşk)ından 
ve onun (cezebat} ve (istiğrak)la
rından bahsedelim. 
.... _ * AŞK 

{Cenabt Mevlina}nın en büyük 
vasıflarından biri de, hiç şüphesi2 
ki {aşk)dır ... Büyük bir kanaatle 
iddia edilebilir ki, aşkı onun kadar 
hiç kimse hissetmemiş_ aşkın ruha 
verdiğ gıdadan onun derecesinde 
hiç kimse telczzüz eylememiştir. 

Menakipnamelerden anlıyoruz 
ki o, (aşk}ın kucağına doğmuştnr. 
Ve kendini idrak ettiği andan iti
baren de aşk, onun için hayalın en 
lıüyük, en leziz bir gaye ve mefku
resi olmuştur. Her gördüğü {şey)
de bir güzellik bulduğu gibi, her 
bulduğu güzellik karşısında da 
(aşk)m en derin ve beliğ bir ifa
desini duymuştur. 

Onun kadar hiç kimse sevme
mis .. onun derecesinde hiç kim5e, 
ruhun aşk ile yükseleceğine kana
at gctirınemi!5tir. 

Fakat o, hiçbir zaman aşkını fa
ni ve maddi şeylere bağlamamış
her gördüğü güzellikte . (eser)den 
,.iyade (müessir)in kudretine mef
tun ve hayran olarak; a kı, ancak 
ve ancak (Rabbani) varlığın au
metinde aramıştır. 

Yine menakipnamelerden anlı
yoruz ki.. {Cenabı Mevlana) pek 
küçiik yaşında, pek büyük hassa
siyet eserleri göstermiştir. En e-

Nitekim (Resülii Ekrem Efendi
miz); 

[Cezebalı Haktan bir cezbe, ins 
ve cinnin ibadetinden daha hayır
lıdır.] 

Demiştir ki, (iı8hl cezbe)nin ve 
{Rabbani aşk)ın en şümullü tavsi
fidir. 

{Sarı Abdullah Efendi) de Mes
nevi şerhinde; 
[A~k. (mizanı Hak) olup, (Aşıkı 

sadık) her nefes kendini mizanda 
tutar. Bilcümle maksut, {aşkı İla
hi)dir.] 

Diye, kısa ve veciz bir tasvir 
kullanmakla beraber; 

(Akim lisanı, aşkın beyanında 
takatsizdir.] 

Diye de, aşkın şerh ve izahından 
aciz izhar eder. 

{Cenabı Mevlini)ya gelince., o
nun {aşk) hakkındaki düşünceleri, 
yüksek hassasiyetinin en beliğ mi
salleridir ... Bu büyük ve iıahi şair, 
(Mesnevi) sinde: 

- Küçük Yunanistan her şey· 
den evvel Mibvercilere, hür mil
letlerin esir edilemiyeceğini gös

terdi 'e milli vazifesini yaptı, bat
ta bu "azife devam ediyor" 

• 
Bu kadar tazesi 
mide bulandırır 

Yeni çıkan bir gazetede gözil
müze ilişen fıkrayı tazeliği bakı
mından dikkate almadan geçemi
ycceğiz. Hangi hazretin eseri ol
duğu herkes gibi bizim de meçhn· 
lümüz olan beş on satırda bir ro. 
man ismine çatılıyor. 

Her şeyin bir usulü vardır. Bir 
kaç hafta evvel burada •Katilini 

arıyan ölü!• ismi hakkında IBzım 
gelen lafı etmiştik. 

Nanemolla: 
[Çiin kalem ender nüvjşten mJ _ Yenilerin kusuruna bakılmaz. 

şitaft] dedi ve ilave etti: 

[Çün beaşk amed kalem her hod - Ne yapsın hazret. O da böyle 
şikift] çöpleuiyor. 

(Daha var) M. K. 

Dün de 'birçok bayanlar hal· 
kevlerine müracaat ederek 
hi?JII1ete amade olduklarını 

•bildirmişlerdir. 
Bayan Lutfi Kırdar, bayan 

Reşad Mimaroğlu, ve lbayan 
Hasene Ilgazdan mürekkep 
lbir komita bugün toplanarak 
bu işi organize edecektir. 

!atta bu sabahki haberlere göre, 
'>azı çıkış hareketleri yaparak can· 
'ılık göstermekte ve orduların yan• 
!arını tehdit eylemektedir. Liman· 
da da birçok gemiler asker ve mil· 
himmat çıkarmaktadır. Bardiya'da 
fngilizlerin yeni ihraç teşebbüsleri 
akim bırakılmıştır. Bütün o saba• 
ıla ilk sürpriz anı geçtikten sonra 
dayanma şiddetlenmiştir. Bilbassıı 

Uabeşistandan sür'atle yetiştirilell 
hava kuvvetleri Britanya müdafa· 
asını takviye etmektedir. 

Bütün bu Süveyş ve hkenderiye 
mıntıkası o kadar haı;sa bir bölge-

Vali, Komutan ve diğer davetliler Harbiyedeki çocW< bahçesinde dir ki bu nahiyeye civar olan ak· 

Du .. n Taksı· mde. ~a~ bile tamamiyle bu hassaslığ• 
:aelediye tarafından şehrimizin ı açılına merasi.m:i yapılmış ve şehir ıştırak eder. Faraza Irak bu ınan-

muhtelif -semtlerinde tesis olunan, bandosunun çaldığı istilclfil marşın b" h • b ld zume ve cümleye dahildir. En·ela 
yeni çocuk bahçelerinden dördü dan sonra Vali ve Belediye Reisi ır atıp ayı l Basra körfezi ve Hindistan yolunıl 
dün açılmıştır. Lı1tfi Kırdar bir nutuk irad ederek teşkil eder, petrol kuyularile bll 

Bunlardan il'kıi saat 14 te Nişan· tstanbul çocuklarının şimdiye ka· Dün Taksimde Hakimiyeti Mil- harbin hayat damarına sahiptir. 
taşında, ikincisi saat 14,30 da Har· dar mahrum kaldıkları çocuk bah- liye ve Çocuk Bayramı münasebe- Sııriyeye ittisalile Şarki Akdeni· 
biyede, üçüncüsü saat 15,30 da Te- çelerinin peyderpey her semtte a- tile yapılan merasimde nutuk söy- zin bir nevi kilidi sayılabilir. Şi· 

d ·· li k "-· lbah 1 liyen Rıza Güner nutkun sonları- d pebaşında, dördüncüsü saat l 7 e çılacağını soy yere .,u çe e- d .. . malinde Türkiye bitişik olması a 
Aksarayda açılmış1ır. l'in faydalannı tebarüz ettirmiştir. na d<>ğru h_eyecanın an uzeh,.U:." ebemmiyeti anuk arttırır. Öted•n· 

Bu açılına merasimlerinde İda· Müteakiben kaza parti idare hey fenalık gelınlŞ ve ~ayılmıştır. ı- beri Alman siyasetinin, hiç olmaz· 
rei Örfiye Komutanı Korgeneral eti namına bir zat nutuk söylemiş j y_ar ~a~?· otomobılle evine götü- sa iktısaden Bağdat, Basrayı istill· 
Ali Rıza Artunkal, Vali ve Bele - ve resmi küşa.ddan sonra çocuklar rülmuştür. daf ettiği bir hakikattir. Daha 
diye Reisi Liıtfi Kı'.:'dar, Parti Re- hep bir anıda bahçeye .gi:erek se- İkinci Abdülhamit zamanında Ber• 

[ ) 

isi Reşad Mi.maroğlu, vilayet ve vinçle oynamışlardır. İaşe müsteşarının lin tarafından Anadolu - Bağdat 
MAHKEMELERDE Ve p OL 15 y E belediye erkanı ile meb'uslar ve Buradan otomobillerle Harbiye, t .. tkı.kleri şlmenılifer hatlı imtiyazının altJI• 

_ • diğer bir çok zevat hazır bulun - Tepebaşı ve Aksaraya gidilerek '" ması Londrayı kuşkulandırmış v• 
..., _________________________ _, muşlardır. buralardaki bahçeler de ayni me • Şehrimizde bulunan İaşe Müs- uzun müzakerelerden sonra lıilhaS-

Kesik kol ve bacaklar cinayeti- Evvela Nişantaşındaki bahçenin rasimle açılmışlardır. teşarı Şefik Soyer dün de tetklkle- sa Bağdat - Basra ıimendifer par· 
--------1--------- rine devam etmiştir. Bugün, Mın- çasının Alman ve İngiliz ıe=-Ye-

nı•n faı·ı1en· yakalandılar H b ı· d A d 1 . taka Ticaret Müdürlüğünde, İaşe !erinin i§tirak edeceği mnhtelit bit ey e la aya 1 ll a 0 UY a gı- Müsteşarının ve alakadarların iş-
tirakile, iaşe işleri hakkında mü- grnp tarafından ln§ası brarlaŞtı· 

SU Verilecek decek ilk kafile him bir toplantı daha yapılacaktır. nlınış ldl Böylece Büyük Britaıı· 
Bunlar biri kadın olmak üzere üç kişidir Bir sebzeciyi otobüs ya Basra deııtz mahrecini edni 

• • Alman. nilfumna tibi bulundurın•· 
ve cınayetı paraya tamaan işlemişlerdir yalnız Adalıların kafi Deniz yollan idaresi çi2nedi nuok ını., ... cı.. u-.....ı .u-rte d• 

Geçenlerde Beşik ta Şenlik- a ur oluklarını e n abone bulmaları lazım ÜÇ vapur tahsis etti Sebze halinden sebze alan Rem- hatırlardadır ki İngiliz kıtaatı Ba ... 
dede parkında gövdesinden ayrıl- metre yükseklikten dii§müş, ba- zi adında bir esnaf aldığı sebzeleri ra ve Bağdat yolunn tutmuşiard~ 
mlŞ iki kol ve iki bacak bulunmuş, şından ve muhtelif yerlerinden a- Büyükadada şehir suyu ırbone - İsianbuldan aynlarak Anadolu- arırbaya yüklerken şoför Afbertin Osmanlı İmparatorluğu ve ayııi 
zabıta ve adliyece tahkikata geçıl- ğır ve tehlikeli surette yaralanmış, leri 1 yıl içinde 1 misli fuzlalaşmış- ya gitmek isleyen ve hükıimet ta· idaresindeki 3091 numaralı Eyüp • zamanda Almanları hem Mısır fO 

mişti. On beş yirmi günden.beri Haydarpaşa Nümune hastanesine l tır. Diğer taraftan Heybelia.daya rafından, gidecekleri yerlerin is • Keresteciler otobüsü çarpmış, SÜ· Sııriyeden, hem de Iraktall uza!<• 
devam eden sıkı tahkikat netıce- kaldırılmıştır. da şehir suyu verilınesi için yapı - kele ve istasyonlarına kadar mec- rükleyip halin duvarına sıkıştır- \aştırmak gayesini · af etını~· 
sinde şüpheler, biri kadın ıolınak S h } ki } t 'ıan tetkikler ilerlemiştir. Eğer canen gönderilecek olan_ vatan · mlŞ, biçare adam karnından ve terdi. 
üzere üç kişi üzerinde toplanmış ar oş u a reza e miktarı kiti abone bulunursa tesi· daşların taşınması için Aksu va -

h muhtelif yerlerinden ağır surette 
ve nihayet bunlar yakalar.ınışlar- çıkarmışlar sat yapılacak ve _b~ sular_ Büyük~- p_urne. di~e~ iki büyük _vapur ta -
dır. Öğrendiğimize göre bunlar Os- dada olduğu gibı lıınan ıdaresırun 1 sıs edılmıştır. İlk seferın Cumar • yaralanmış, Cerarh.paşa hastanesi-
man ve Kazım adında iki ameledir. Mes'ut ve Sedat adında iki ar-: romorkörlerile naklo1unacaktır. tesi günü yapılması kuvvetle muh· ne kaldırılmlŞtır. Şoför yakalan-
Bu cinayetin ikaında Kazunın ka- kadaş . evvelki gı;ce Kum~apı?a temel görülmektedir. mıştır. 
rısı Fatmanın da i ş tiraki bulundu- Gar>bısın meyhan~~de ra~ı ıçmış- Vilayet köylerinde ==~~=.:_ __________________ _ 
ğu, maktulün Mahmut isminde bi- ler, orada şark ı soy'.ıyen bır ka_d~ 23 N• p• 
risi olduğu ve cinayetin paraya hanendeye şarkı soyletmek ıçın sürek avları yapılacak ısan ıyangosu 
tamaan ış· lendiği anlaşılmaktadır.! ısrara başlamışlar. meyhaneci ma- M··d·· ı·· -·· k .. Vilaye~ Ziraat u ur ugu oy -
K d sarkıntılık e-I ni olmak istem iş, kavga ve reza- !erde domuz mücadelesinin daha 

a ına ıet çıkarmışlardır iki arkadaş dün ehemmiyetli bir şekilde yapıhna -
den genç tevkif edildi Sultanahmet Birinci Sulh Ceza sı için her köyde sürek avı tertib 

Hüseyin adında birisi dün Kara
gümrükte Mesrure adında .bir ka
dına sarkıntılık etmiş, birçok fena 
sözler söylemiştir. Hüseyin yaka
lanarak adliyeye verilmiş, Sultan
ahmet Birinci Sulh Ceza mahke
mesinde muhakemesine başlanmış 
ve tevkif edilmiştir. 

Bir amele 10 met
reden düştü 

Kadıköyünde oturan ve Suadi
yede inşaatta çalışan Sadi binanın 

mahkemesine verilmişler, muhake_ 

meleri yapıldıktan sonra birer lir< 
para cezasile cezalandırılmalarını 
karar verilmiştir. 

Bir çocuğa araba 
çarpb 

Bostancıda oturan Bekirin kv 
Altın yolda giderken Rasimin id: 
resindeki araba çarparak ağır sı 

rette yaralamış, Nümune hastan 

sine kaldırılmıstır. 

olunmasını kararlaştırmıştır. 

Haliç vapurlarında 
tenzilat yapılacak 

Haziranda Devlet Denizyolları 
daresine devirden sonra Haliç va
ıurlarırun bilet ücretlerınde bir 
ıiktar tenziliit yapılacağı tahmin 

•lunmaktadır. 

l 
Diğer taratan otobüslere reka

et için bu vapurlarda tenzilatı 
• !ık karneler ihdası da mutasav

ıer bulunmaktadır. 

Dün Ankarada çekildi kazanan 
numara la rı yazıyoruz 

Milli Piyangonun 23 Nisan fev-,numaralı bilet kazanı;mşt~. Bu bl· 
kalade çekil:işi dün Ankarada se:- !etin bir parçası Fethıye diğer par-
gievinde saat 17 de kalabalık bır çası Ay~dadır: . 
halk kütlesi önünde yapılmış!~. 10.000 lıralık ık=amıyele.rden bi
B kT te ikramiye ıkıazanan nu- ri 202154 numaralı bilete isabete:-

u çe 1 lŞ miştılr Diğer 10.000 liralılı: ikramı· 
maralar şunlardır: yeyi 233571 numaralı bilet kazan-

50.000 liralık lbüyük ikramiye mıştır. Bu biletler Ankara, Antal
Ankarada satılan 139233 numa.:-alı ya, Adana ve Tcsusta satılmıştır. 
tam bili>te isabet etmiştir. Aşağı.da yazılı 6 nwnara beşer 

20.000 liralık ikramiyeyi 170175 bin lira ikramiye kuanmıştır: 
27797, 118142, 172999, 218090, 
276081, 289720. 

Bugün de İngiliz kuvvetleri B• ... 
raya çıkarak Bağdadın yolunu t~t· 
muşlardır. 811 uzak aahaylı tnfil· 
terenin Mısır, Balkan cephelerind• 
esaslı bir mücadeleye giriştiği "" 
anavatana muazzam hücumu h~ 
an beklediği bir sırada girişın 
bütün bu civarın İmparatorlu~~ 
bayatı bakımından ehemmiyetıP 
göstermiye kilidir. Çünkil 5on ı•· 
manlarda Irakta dikkate değer te
beddüller olmuştu. Kabine değiş• 
miş, naip firara mecbur olmuş v• 
daha ziyade Almanyaya mümaşat• 
kar askeri bir kabine kurulmuşlll• 
Harbin bu safhasında böyle bir b•• 
reketi Londra lyl telakki edeııı.,.. 
dl Bağdat petrol kuyulan ve ha~ 
üslerinin me§hur ve müeerep "'~ 
teme tevfikan bir sürprizle b• 
ellere g""mesl btitiin Elcezire ııı~· 

-~ b1'" 
takasını meşlı:6k bir hale soka til 

E D E B 1 R O M A N : 157 bir sesle bir gazel okunuyor .. Ka- meden bekliyecektl... silerek duran lbir yarışcı gibi; has
lenderde, Sadiyenin bindiği kayık Ne kadar bekliyecekti? Aşağı talık, onu yatağa çivilediği, eski 
görünür, görünmez, çalgıcılaN ev- kattaki ahenk gittikçe coşuyar, yırtık bir çuval gibi tavan arala
velden verilmiş bir işaret üzerine meclis kolayca dağılacağa benze - nna atılıp unutulduğu zaman; yü
hava değişiyor: cBu akşam gün miyordu. Nigar da, bu meclisin i • rüdü~ü. koştuğu mesafenin uzun
batarken gel - Sakın geç kalma çinde idi. Kim derdi 'ki yalının ar: luğunu hissetmee~ başlıyordu. 
erken gel.! .. Piyanonun kenarına ka korusunda çember çeviren, Ya· Hayatının ilk devreleri bati bir 
dirseğini dayıyarak hülya dolu göz 1 kacıktaki bağda, kütükler arasın- cerevanla akmıştı, ~a.kat son sene
ler ile mahzun mahzun gülümsi - da cKarabaş•ı kovalıyan nazlı, sa· !erin geçişindeki sür'at, onu: cA· 
yen Cemil Kazım, hürmetle rica rı papatye; kaba bir teklifsizlikle caba ben miyim?- dedirten bir 
ediyor: • Hanımefendi, •Kış geldi uzanan nasırlı ellere kadeh vere - şüphe ile düşündürüyordu. 

İkişer bin lil"9 i!«lamlye kaza -
rıan numaralar: Son dört rakamı 
(0150) ile nihayet bulan 30 numa
ra iki.er bin lira. 

lirdi. Bu tehlike o kadar bü~k d• 
ki halli mü bir ihtimal halı11 İf 
bile teresstlm etme<ıl Sen CeY"' 
kalılneslni h'aç edeblllrdl oıı;: 
için beyanat ve hitabete ı~ı 1, 
görmeksizin sessizce ve alels«0• 
kuvvetl,l!r sevkolundu ve yeni 1ı fi 
kftmet bu kuvvetltrle dostan~ Jı• 
lngiliz • Irak ittifak ınuahedesı •ır· 
kılını dairesinde ~ilnas~bet!ere Jıl
riştl. Vaziyete İngillzlerın file~ ot• 
kim bulunduklan tezahür edıY 

- ----- -
ÇOBAN YILDIZI 
======: Ya.zan: Mahmut YESARi 

Bu ne bitmez, sonu gelmez bır dıği ürpermelerle birleşerek, da • 
eğlence alem iydi!. . Bir kac; saat marla~ını; kara gömülmii§ bir aç 
, .nlendiklcn sonra aynı şe\"k, aynı hayvan halsizliğile uyuşturmuş, 

hırsla coşup oynayorlardı. Onu a: - dimağına tatlı bir uyku yorgunlu
'1k büsb.ütün unutmuşlard ı. Ka~- ı ğu çökmüşt.ü. 
dılde _yag kalmamış, mangalın kul Aşağıda, çalgı eski 'bir şarkıya 
lerı bıle . soğumuştu . Hastalıktan başlanuştı. Sadiye, yorganın bır 
gelen ışt ıhas ızlık, yavaş yavaş mı- ucunu açarak dinlemek istedi, 
desini burkan yırtıcı b ir açlığa dön bu şarkı çok eski günlerin hatı. • 
müştü. Boş barsaklarında hava yu- rasını taşıyordu. Dinledikçe, gözü· 
!akları, guruldaya guruldaya, do- nün önünde; her an sahnesi, man
laşıyor, göğsünden midesine doğru zaraları değişen kesik, :kırpık rü
inen ezintileri, koparıyorlarmış gi yalar gfüi mazi hayalleri diriliyor
bi göbeğinde sancılar yapıy<>rdu.. lar, aralarında hiç bir münasebet 
Uzerine Trablus battaniyesi örtül- I olmadığı halde, hep ayni zincire 
:ınüş iki yorgan artık vücudünü ı- takılı zannolunan muntazam bir 
sıtamıyor, entarisinin eteğile sar - •seyir ile görünüp kayboluyorlardı: 
dığı ayakları, birbir ine dokunun • Bir mehtaplı gecede, Büyükde • 
ca katılacak g!bi titriyordu. redeki yalının önünde duran sıra 

Daha ne kadar burada kalacak- sıra kayıklardan birinde, dalga 
tı? Odanın soğukluğu, açlığın ver dalga yükselen mağmum, yanık 

fırak açmadad ı r sineme yare• onu cek, galiz, müstek.-eh latifelere Çalgı, oynak bir !az havası çalı-
liılfeder misiniz?... candan, lezzet duyarak gülecek?... -d . S d. . d" leri · rasın • 

· ı k 1 K d .. , G k ıı··-"·- yo. u, a ıye, ış nın a Sadiye; son bır gayrete ımı - en ısı... enç ız g .. ......,., ço- d . A t k b tle ce çaldı • 
1 k d b

. _ an. c r ı unu sa r 
danıp kalkmak, ıa ,·an arasına cuk anası o uncıya a ar, ır gun, 1 1 dedi. F 1 i itmemek için 
h -" · ı · · k' b' k ct· · b. dak"k b"l h t d nr ar.. aza ş ap.,,.,ı mış zıyan ar ıı· e ı gı • ı ır ı a ı e aya ın an mem • ,._ 1 .. tt"" He ayni 
bi, bu sansar ininden ka,.nak is - nun olmamıştı. Daima taliinden, ı ·uaakşını ydorgtakn a ord.ule. b Pı.ptı·daı" 

· · ' d b 1 · d ·k' t t · t· m am a e rar e ı n u tedı. Cemıl Kazım, onu huca a, u bahtsız ı ğı n an şı aye e mış ı. 1 • 

halde, zilletine, sefalet.nr kendi - 1 Neyi cksik. i? .. Sevmi şti, _memnun 1 o~n ~avasının :e~a"":k nagme· 
sinin bile inanamadığı b u süfli, ı o lmamı~lı ! .. Hayatını bır erkeğe 

1 
lerı, bır rekkas ıntızamıle odanın 

murdar koğukta görecek miydi? bağ lıyan lara gülmüştü!.. Parayı boşluğunda ötüyordu. Sa<liye; tır

Görmeli miydi? bir cMaimukaddes• gibi damla naklarını kemirerek, dizleri birbi-
Ani bir isyanla taşan dimağının damfa harcıyanlara gülmüştü! .. 

emrine sinirleri, adaleleri itaat et- Hayatı bu kadar müsamahakar bir 
medi. Başı bir çamur topağı gibi gözle, bu kadar geniş bir çerçeve 
yastığa yapıştı. Burada, kade~in, içinde gördüğü halde mes'ud ola

rine çarpa çarpa ya1ağında kıvra· 
nıyordu: cSustursalan ... Bu hava· 

yı sustursalar ... • Fakat çalgı sus-

nasibin emrine tabidi. Açlıktan öl- mamasına sebep ne idi? .. Müte - muyordu. 
se, soğuktan donsa yine şikayet et- madiyen koşup, nihayet nefesi kc· {Daha var) 

Biner lira kazanan numaralar 
şunlardır: 

Son dört rakamı (6615) ile niha
yet bulan 30 numara lbiner lira. 

Son dört rakamı (0898) ile niha· 
yet bulan 30 numara beşer yüz 
lira. 

Son dört rakamı (9186) ile ni • 
hayet bulan 30 numara beşer yüz 
lira. 

Yüzer lira kazanan numaralar 
şunlll!"dır: 

Son üç rakamı (92ff) ile nihayet 
bulan 300 numara yüzer liııa. 

Onar lira kazanan numaralar 
şunlardır: 

Son iki rakamı (76) ile nihayet 
bulan 3.0\JO numa:a onar lira. 

İkişer lı\-a kazanan numaralar 
şunlardır: 

Son bir rakamı (9) ile nihayet 
bulan 30.000 numara ikişer lira ilc
ramiye kazanmışlardır. 

Büyüt Britanya İmparatorlıl~ 
dünyanın dört kö§esİne datıl111~. 
cihanın en hassa noktalaruıd• ~t· 
him menfaatlere aahip bir de~ tr 
tir. Almanya harbi çüriltmel< • r 
dikçe Afrika, Asya ve ha~ ~ot 
rikada ufak veya büyük nıüşJı;il iııl 
çıkarmakla İngiliz kuvvetler et• 
her tarafta müdafaaya ~ecb;-1,,ıı:at 
mek gayesini gütınektedır. '"br•ıll 
~ondra kabine'i zaruri ve oı.u dilr' 
olanla ikinci pllinda bulunanı! dl>'• 
kat ve ehemmiyetle ayırınak ~de-
Ancak esaslı sulmtları i~taaçı..siili• 
bilecek taraflarda şiddetlı 1• 

. ~ısır 
· ·ller göstermektedır. d'sel•f 

d ba ı. 
frakta cereyan e en 

1 
ıeı•· 

lıu diizenli politikanın can.' 11,~ıf 
hilrleridir. İtiraf edilmek lat~~;li:J 
ki ilkbaharla diktatıirlerin f dal 

(Devamı <l üncü saV • 
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r-GUNÜN '\ 
'SIYASi VO ASKER~ 

Amerika mu
azzam bir ordu 
hazırlıyor 

Ruzvelt lngilter e yf 
Yapılan yardımın de· 
'Vam edeceğini söyledı 
Vaşington, 23 (A.A.) -Ciimhur 

t eisi Rııivelt gazeteciler toplanL 
sı.nda yaptığı beyanatta bugünki 
haııbin ancak demokrasinin başlıct 
lrıÜdafaa hatLnı teşkil eden İngil 
terenin bütün kudretini muJıafazı 
etmesiyle kabil olabileceğini söy· 
!emiştir. 
İngiliz müdafaasının tutunacağ 

hakkında itimadı olup olmadığım 
dair sorulan bir suale Ruzvelt kat' 
bir lisanla •Evet. ce<'ahını vermif 
ile İngiltereye gönderilmekte olar 
llıalzemenin asla azaltılmıyaeağın ı 
il5.11e etmiştir. 
• Cümburreisi harbin bir denh 
lrıuharebesile kazanılanııyacağı gi 
bi Yunanistandan ve batta bütün 
~ark:i Akdenizden çekilmek sure
tııe kaybedilemiyeceğini de ooyle
l'rtiştir. 

MUAZZAM AMERİKAN 
ORDUSU 

V~!.ngton, 23 (AA) - Milli 
lrıiidafaa tertibatının ilerleyişini 
tetkike memıır parlamento komis
!'onu huzurunda beyanatta bulu
ııan Amerikan ordusu kumandanı 
General Marshall Amerikada mu
azzam bir ordu teşkil edilmekte 
Olduğunu bildinniş ve demiştir ki: 

Haııbiye Nezareti mdunun sür
at)e kuvvetlendirilmesi hususunda 
lllaruz kalınan bütün müşkülleri 
Y_ennıiştir. Halen mevcut teşkilat 
sısteminden son derece memnu
num. Ordunun maneviyatı yüksek
tir .• 

4 iCMALi 
Maari f V e ki 1 i 

23 • 
nısan 

babalara 
münasebetile ana ve 
bir hitabede bulundu Yunan Hüku

meti Giritte 
f M.ıtsuoka beya
--:ıa t ta bulundu 

Yunan hükumetinin 
nakli ve İspanyanın 
mihver karşısındaki 

(Baş tarah 1 inci savfada \ vakar ve ihtiyatlı durumu, hepi -
(Baş tarah 1 inci sayfada) J kt Vaziyeti cu, 0~ sıhh,&lle~ kadar aMiklanııa. mizi kendi 'kendimizin fevkine çı-

k )' 0 V Yet - apOn pa l da ıa.aluk etmekled K"'1dilerl i rağmen, yardımınuza oşan, P~ Yunanistandan alınan haberlere . "" _ {llD kara'bilecek düşünceli bir ahlak 
ed 

b · } • • nice ıuce ma.hrıımtrelkri, evJ;.lla.n için . . . .. 
'.ak surette mücadele en ve ' n Ü z ak e re e r 1 n 1 r, göre Yunan kralı ve hükUıneti Yu her türlü re<1akii.rhklan kabul ed«ı katdesı telkin edecek yuksek kıy· 
.ıaklı bir dava için Yunan topra S l . nan milletine bi.r beyanname neş- ana ile lıa.ba bilir ki. yel.'ıjmekt.. ol:ı.o /met eder. Bütün Twk ımilleti, 
'an üzerinde mücadele etmekte . Ç 1lmaS1 na t a 1 n rederek Girid adasına nakletmiş - (lOCuk; eter dürüst, ro1ıça. temi>, ı.a.- nin her ferclinıcie mevcud olan top-
ı an İngiliz kuvveUerinin müıat mu·· e S Sİ r O } m U Ş tıir. Kral beyannamesinde sonuna ..aıı:terce sağlam ve ıyı ahlii.klı olnıusa, rak ve ocak severlik ruhu üzerin-

d 
. k rşı şıddet . butwı enıc.klcrJ boşu.na. baTca.nnuş, bü l f d" . t' ' 

reti ile ~mana a kadar mücadeleye devam edilece - liin fedııkarhkları hiç bir ;şe yarama . e er 1 ve ıç ımai en büyük ahlA-
<ecaatl; dövüşmüşlerdir. Çok da' Tokyo 23 (A.A.) - Japon hari- ğini bildirmektedir. Diğer taraftan mış. netice olarak !<endi ömürleri d n •kurabileceğimiz sağlam ve öl-
~uvvetli düşrıana karşı altı a( ye nazırı Matsuoka, Avropaya Arnavutluktan çekilmekte olan Mıba olup Kitm'.'1Ur. B~ ..ııll'."ııı.. ~ez t~meldir. Bu temelde fe..-d 
·nuzaffer ve ağır bir harpten bıt' ıptığı seyahat hakkında başveki- Yunan ordusu kumandanı evvelki bahıı.sınA yavrula.rma Hmiıı etl1kle1 vıcnanıle mıllet vicdanının ahenk-

j
.. k rlı'k tanihlmizin şar ----"''·! ebi bıı.ya.ı, ekmek ve lahsil; no:ı.k onLM'uı 'c bag"d•<tı~ bilın li h-•-''-' uşen ve as e , izahat Y"•~ en sonra ecn ~ece saat 21 den iUbaren Alınan ve ahliklı olmaları ile 1aynıetıenecekli.r. _ . ..., 5•nı ' e ve -= 
.ayfalarını yazmış olan kıt'al a· azete muhabirlerini kabul etımiş- Italyanlarla bir mütareke akt~.de- ı Çocuk her za.ınan ananın ba.ba<ı/IJl ya- aadetın bunda olduğunu ıunutma-
nız, Alınan taarruzuna karşı mı ir. rek muhasamata nihayet verml!j - nmda olsa bu endişeleri ıw>l1.acalt se- nalıyız.> 
;örülmemiş bir kahramanhkla m . Sovyetlerle bitaraflık paktının. tir. Yunan hükitmet ve baş.kuman- ı bepler belki. çoğ'1labilir. Fa.kat bu gü ------------

d l d m etmislerdır Ep· .. _ . · oun Jıaıyatı s:abı çoeuk pek rok z:ı 
oa e eye eva - · ınzası için '.kendisine şartlar koşu- danlıgının tasvıbı olmadan yapıl - manlar ,özlerind<n uzn.kt&: okuldo.. a s k ı • 
1rdusunun benim haberim 01 .. mr. t k d - nla 1 • ev u c ey şı·n b k 'up koşulmadığı sualine Ma suo a, ıgı a şı an bu mütarekenin ne lölyedc, dükki.nda veya soka.k1.a bull!L 
dan ve başkumandanın v.7 u 1

1 
.e!lmiıod.eki bütün kağıd!an açık gibi sebeplerle yapıldığı henüz ma duğu için devamlı surette miirakab<- d 

metu, 1 haberı· olmadan dıışman · ı k" d "il·" B he •- • • • J k nadıik.• cevabını verımiş'.ir. t lfun değildir. Yalnız bir kumanda- tri mum un eg uır. una m ~- SeSJDJ Jll eme 
mütareke imzalamasına saik ola· oy d d b ku . kin yoktur; be1n de go:ıden u2a.kt.0. 
J kiltl s hepleri daha bilmiyoru1 Maotsuoka - ,Sovy:ı evlet a a~~ nın ~ş mandru:'ın habe~ olına _ _- iken ha.il, aııay& baba.ya. emniyet ver l "' d 
ıa e h"k" Jarile yaptıgı muzakerelcrde. ıkı dan boyle bırermr vermesı ~mu- meyen blr çocuk, essen iyi t.erbiye az 1 m 1 r 
Bu fiil, milletin, Kralın ve u u- memleket arasındaki muallakta tareke yapması affedil:tnez •hır ha- görmüş syıJama•.,. 1 
metin hür azmini hiçbir surette 

taky
·t tmez ve taahhüt altına bulunan bütün meselelerin görü - ta sayılabilir. Ancak Arnavudluk «Cocuhta _vicdan dedlğimlz bu iç (Be~ tarafı 1 inci sayfada) 
ı e h"klı şüldüğünil ve bu temasın, anlaş - cephesinde harbin bidayet;n<lenbe l kd~ükgu, ko~~:. y~ıuük<b'- otı.nl":"'.~ •. daıı~ j ki hatadır. Belki diyoru .. çu"nk" · • 

koymaz. Milletin, Kralın ~.e .. U • - • . T d ed . h tü l.. • . ti _ uç ve ~ uUY reroı vuc~ ge . , u ış 
'!Jetin hür azm~ kalan butun clı- manın akchn_~ ~tssro:i ır erec . e rı er r u fedakarlıklarn ka a \Urdlği dn.ha goo·~ bir münase~• şe · lerın içyüzünü bilmiywuz. 
'er kuvvetlerle, nıilli menfaatle- yardıtn ettıigırn bi~~t t ~= narak kahramanca çarpışan bu Yu bekesi için_ kı>nrllnl gö'<t<reccldiT, Ce- Almanya, karada kuvvetli olıın-

rı·mı·zı· sıyanet için mücad. eley. e de .. - !erinin, açılmasında ızza nan ordusu <kumandanının bu ka- 1D1Yel dediğlıııh bu karıŞlık şebeke, t11>· ca ve yanındaki İtalyadan b k 
.. · ki "umı söylemiştiır.> • • . kı bir ruıkn:.lıs g.bl iyiWı.lt!rlle de. fe- . aş a 

\·amdır. Bu maksatla, mılletın ibu- muessır O 1:!-o---- rannda bazı askerı hataların amil nalık!Mıla da. onu mul\tellf !ı;tikamet- ~acarıstanı , Romanyayı, Bulga· 
vük fedakarlıklarını tamamıyle -~- y u N A N olduğuna şüphe yoktur. Jere çekecekW:. Zaten bir içtimai he- rıstanı da arabasına koşunca, son 

!~" ed~ek kat'i zafere kadar mu_s_ - Ce h . çekil ,..,ı, bir insan ceın\yctı,. tdı: tük meıı.- t 1 k k klı b = ~~ h nup cep esine gerıye - •11J>la.-ının bu lyl ve ütü, bu miislıet saa ça ar en anca a aşına ge. 
tevillere k•,....,, hür surette .. ve ur . b 1 İ len Yugo 1 · ı ı· 'it y ~.- J h • d mış u unan ngiliz ve Yunan kuv· ve .ınenti ha.>letlerinln ~ekimunu ıa.şı- . s vya ı e ngı ere ve u-
Yunan topraklarından' ~uca?7 ;- Cep esın e vetlerinin mukavemete devam et- maktadır. Şu halde bizden önce varo- nanıstan, Balkanlarda bir l\lihver 
ye devam edebilmek ıçın Gırıd e tikl . h b "-ekt_,,_ B lan ve bizden sonra da varolacak bu- taarruzunu durdııramazlardL 

'd' ruz (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) erı a er veru:m """"' u lwıan c•m•yct ve milloUmJ.ı'.ın ı,1ruo, ş· di . g:ı ıyo . kuvvetlerin Arna:vutluktan çeki - iyi ist.idatlarla V<: Jo'iye istldallarl& ye- ım ', eğer Iııgilizler, hakikaten 
Elenler, . • lan hücum neticesinde, 12 inci Alman nı ımsurl:ır bıtmak her vatandaş için Yıtnan topraklarındaki a'ikerlerini 
Tarihimizin bu kederlı saat~~e ordusuna mahalli teslimler ve mütar.,_ len ordu silahı bıraktıktan sonra ilk vazife olma.lıdır. Çiinkü terbiye ve çekiyorlarsa, Yunanistandan çok 

dahi, cesaretinizi kayhetmey~nız. ke teklifleri yapılmıştır. J:ıir Yunan ııasıl bir vaziyet al.dıklan ve yeni ahlak mcseie.~uı.de çocuiun a.ııa.-~wlan j daha mühim olan !\(ısırın müdafaa-

Da
ima sizinle beraber olacagun .. heyeti on birinci İtalya ordusuna E- mukavemet hattının nerede bu - ve babasııı.d&n h<Ltl.i dalla i>nce.kl aoa- sı bakımından gayet doğru hareket 

b pirde silah.lan bırakmak t~klliinde bu .. . .. la.r ve ba.bahnııda.n a.hp getirdiğı iç • d · I . . :Hak:İı davamız ve Allah, hep ' ır- !ıınduğundan, bu, şimalde Italyan kuv lundugu hakkında sacih malumat duygıılr pek mühimdir. Ona ve...,..,ı 1 c ıyor ar, d_emeklır. Mıhver pro-
ijkte maruz kaldığımız ve kalaca· ve\leri ve şarkta. Alman askerleri ta-1 gelme.miş'tir. Ancak bunların Lam- diyurw:. Atalar mlrasııım koLıiri.ını et- ' pagaııdası •ikinci Dunkerque. de
ğımJZ imtihanlara, yaslara ve teh- rafından çevrilmış bulunan Epır ve L;ğ ı ir.sa.nı tcrb!ye ile klmi.I ve mü- sin, «yine kaçıyorlar desin, ne 
likelere rağmen, bütün vasıtalarla Makedonyada Yunan ordularının tes- yanın cenubunda buluıı.duklan an kcmmc.I bir .. ınahlük haline gelirmek derse desin; bu çekilme sevkulceyş 
nihai zafere varmak için bize yar- lim olmasıdır. Bu teslim oluşun şart- laşılmaktadır. ne Jmdar ~uçtur. Illr çok ll'Hiahklara ve harp itibarile tamamiyle vazi. 

t k · lan müttefik başkumandanlığı ile y · · t .. K t'" ve bilhassa alkoLz.mc karşı hekimlerin 1. . . 
dun edecektir. Müttehit, a sım Yu~an başkumand;ılıu arasında tesbit enı vaııye e gore oren ın ve sağlık koru,·ıı" •!:ı.nnın art.ilan ..... y~ ın ıcaplarına uygundıır. Nıte· 
kabul etmez ve hür \'atan fikrine edilmiştir. qimalindeki Y•unan arazisinde ar - vaş, za.ııııe.lmemel"11r ki yalnız bu 1ııı.s- J kin'. Dunkerqııe ric'ati de, İngilte-
sadık kalınIZ. Azminizi kuvvetlen· tık uzun :bir mukavemet ıbeklene- taııkla.r:ı tutııl:ınl:ı.r ;ç;n :lı-. Bu sa.vaş renın müdafaası bakımından gayet 

TERMOPİL GEÇİDİ CİVARINDA · diriniz. Düşmanın taeyikine \"e mezse de bu Ingiliz ve Yunan kııv- oııla.rdan dı:.ha çok. kendHeriııi tcklbe- yerinde olmuştur. O 300 bln kişi-
düşmanın aldatıcı yemlerine Yu- Berlin, 23 (A.A.) - Alman ordula.n yellerinin Mora'ya geçirilmesi ve decok nesillerlıı , IL'._ç bir kabahatları 01 lik İngiliz ordusu Şimali Fransada 

k koyu b k d tırn~ t lılig" J ad d h .. 1. madLlda.rı hahle er-ra.yaeaklan mastmı . .. '. . .. nanlılık gururunuzu arşı - aş wnan an .,, .... m e : bur a a a müessir ıbir m'U.J\.ave- frl:U• T r . "' r.'rvzuda. dol..t<>r- kalıp e1ır duşseydt, Ingılız adaları 
nuz. Cesaretli olunuz, güzel gün- Y~tanda, .Alman ordusunun ha- met gösterilmesi mümkün.dür. 1ar ne kadar end;şelı olurlarsa oısw1ıar 1 ge~en yaz müdafaasız kalırdı. Bu· 

""~• ~rafı 
1 

inci sayfad_a) !er tekrar gelecektir. rekatı plı\n mucıbınce '."'reyan etm~k- Çünkü Mora az kuvvetle müdafaa ve b•u re ne k> .. ar şiddet:, !i-1 kul- giin de elde mahdut kuvvetlerle 
•~-. Y millet tedır. Alman kuvveUerı cenuba dogru d 1 b'lm • "said · tt b" l tan ı k u ı ıJ u id · J .. • · k' ''""-et 
01 

__ ,_ telakki edilecektır. aşasın · ilıi T il 'd . e ı e ı ege mu vazıye e u- ır ar.a. u ıı.ı:. J ar, er e •Kraya n• ıı n p foa cına ım an kalmıyruı Yu· 

l-litlerin hedefi 
... ~ aı:"""' . ... ...... -i-S derleyerek, tar crınop geçı ı cı- cak tel tik l r . b tı k h ff ...s .. 
Yarı resmi haberlere göre Ru- YUNANISTAN BULGltlU - varında İngiliz dümdarlarına yeti~- yük bir ada teşkil etmekle ve Yu-

1 
ece nıs • e ço •.,:. -v- ı nanistanda kalarak esir olmak, Mı. 

SIY. AS• MUN.. ASE- .. d d . b' '.k"-" . rannuı; sayılmalıdırlar. "d f 1 k tlolf :Hesse, Franko ile görüşmek TANLA ı mi§lerdir. nan aı:azısm en erın ır onezı y dd 1 . sırın mu a o asını zayıf atma de-
li.~eı:e tayyare He Madride giıtııııiş BETLERİNİ KESTİ KAHİREYE GÖRE . müteakip Korent kanalile ayrılmış ur ~ arım, ) mck olur. Onun içindir ki Alman 

,. ( A) y . ta Kahire, 23 (A.A.) - Epir ordusu- · buJnn-akt-~·- 1 ÇocukJru·ınızJa ya'kı.n akra-banız- .. t hl. - . . İ .1. I . k •- B line do .. nmu"""··~ Hesse ın Sofy·a, 23 A. . - unanıs - . 11 • ~~· ~. dan 1 ki resınr e ""'"'" ngı ,. erm a•-~t:o er 'l......... nuiı tcslımının Yunan kuvve erının ..ı.. o an çocu arla hatta hiç ta-
1 

k 1 1 . . ~. 
~. r•-'-""'a Hitlerin şabsi. ·bir mes_a· nın Sofya Elçisi bugün Bulgar ha· kuvayı ktilliyesıne tesir etmiyeceğı sa- ..,. adı" em.Jek t ı·ıı 1 mn ta oldu'"""'" daır verdığı u.ı..ı..ıs...°"J rum gınız m e ev a an e h b · ı k • ·ı 
Jıııı go"tu"rdu"ğii zannedilmektedır. riciyesine verdiği bir nota ile Yu- nılmaktadu-. -- k ,, l'k d 1 ş · . 

1 

a erın ya an çı masını degı, te-.. . 
1 

K hi hfill . va ın'U·an a a a ar o unuz. ımdi- •·t t , . b ki k d h 
lı· "-"'-lütt - nanistanın Bulgaristanla diplıOma- Sozune ınanı ır a re ma erın- 2 3 N o . . _. . , . r"vn e mesmı e eme a a a· 
<>itler bu ıme.sajında '-'""" arıga .. ]re .•.• ıbil de bildirildiğine göre Yunanıstanda ) $an ye kadar ışare\ ettıgımız ıyı duy - , kılime olur 
gitmek üzere 6 Alman fıırkm;ının tik ~~asebetlerını stıgını - Alman lazyikinin m~vakkatan hafi!- ğuları çocukta hareket noktası o -

1 
.. .. ' .. .. .. .. • 

İspanyadan geQillesine müsaııde e- dir.ınıştır. . . !emesi, ingilizıe;e yeni ~ev-Lilerini (Ba; tr.rr'. • l inci sayfada) !apak alıp oradan daha geniş ve . Bu~ ıık Atat~rkun. ş? sozu bır ha· 
di!nı .. t l b tmektedir. !fitler 1 BAŞVEKlLIN MESA.Jl tarsin etmek imkanuu vermışt.r: Fakat Tanıdığını. ve sevdiğim Tilrk milleti daha şumüllü bir ahlaka doğ. kıkatın tanı ıfadcsıdır: •Mahdut 
hu ın=a..:~ ~kabil İspanyaya . ) _ Milll hükıi- bu malan'? devam edeceği tahmm edil- ve askeri bizim gibi tecavüze uğrarsa açılmak, hepiımiz için terbiy~ v~saitle büyük işle_r görıne?,in tec-

~~J • Atina, 23 (A.A'. 
1 
memektedır. memleketini, isUkluilerini ve hürriyet- mili' b de.fi' E 1• dl d rube olunan yel!ane umlu. kuv· 

lll'&.ziye müteallik teminat verm.ış met reisi Başvekil Tsuderos, Elen SON VAZİYET !erini müdafaa etmeğe azmetmi~ler-
1
'. ~ .. dır ... v 3 ar~z a, vcılcrimizi dağıtmamak vesaiti 

~e Yiyecek madde'leri verecektir. milletine bıtaben aşağıdaki m1!sajı dir. vart ıgına yuillz et yuz likınan hgıınbız mevcııdenin kısmı iızamı~ı gayele-
,,.._1. "'"'"'ÜMET ~~"""T . tir· Loııdra, 23 (A.A.) - Reuter: Büyük Şefiniz Atatürkiln cenaze me va an ve :ın e sever ru u, u . . d "h' . • ı.:;; DE .ı:ıun. DAR"'"""'ı.n - neşretmı~ . -· .. , im d rımız en en mu ım olanın ıizerin-

Mill t
. makta oldugu· bü- Yunan ordusunun en büyük kı.smı- .s'ıninde memleketimi temsil etmek gayeye varımanın en sarsı az a- d t k 'f t kt' 

DEN KORKULUYOR e ıp. yap .. nın yeni mevzilerine yerleşerek Ingi- ':!-rcfine nail oldum. Unutulmaz bir h.1- dı e C sı e nıe ır.• 
llı yük mücaderenin yüksek sembolu !iz ve imparatorluk kuvveUerinin ya· .ıra muhıı!aza deceğim. Siz büyük bir yangacı. r. .. İngiltere, yalnız kendi ordusunu 

·evyork 23 (A.A.) - Siıaiılı kahr man Kralla beraber Girid'e mnda kahramanca dövüşmeğe devam ;;ef, biz büyük bir dost kaybettik. Fa- •Mıllı hayatımız en yuksek ah • değil; Yunan ord•ısuuun da kaçı· 
~'kd hareket e ıgım 1 Ar t d rdruası müıııkün olan kısınıııı, Yu-Sefyar muhafızlaT Vichy sokakla - a tt'"' bu elim fakat ayni !etliği Londra mahfillerinde tebarüz kat siz ve biz insaniyetin tekrar bula- Hlikın mebdelerini bize verecek 
~• a dola~makta ve vo1 ağızlan· d "ksek da.ki- ettirilmektedir. Alman arın navu - mıyacağı bir ku,·vel kaybettik. erecede kuvvetli ve zengindfr. ıı :.--·· , amanda bu erece yu _,_, y lıl . e · müdalaa ~· · " t 1· . nnnistandan alıp Giride ve Mısıra 

dı ııezaret altında <bulundurmakta- z . . 'ht' . lukt~ unan aıın Y. nı . - Ankarada Şe.ınız .sme nonünil ta- Ahlaklı olmayı 1'ıendimizden baş-
1 

1 
katla, şunu bıldırmek 1 ıyae.nı 'hattına çekilmelerine manı olmak ıçın ıumakla mü:şerref oldum. Kendisine . , .. w _ nakletmelidir. Bunlar da Girid gibi 

ı; a,., Sdkaklara makineli tüfek:: duyuyıorum ki yenilmez Elen ru- büyük gatretler sarfettiği malümdur. 'lüyük dostum demekle iftihar duyu- ka ınsanla~~and o~;enm.;g\m~h. sevkulceyş bakımından mühim ba
ti Yerleştirilımiştir. Bu haberı b derece tam surette göste- ıunan kuvvctierinln nercY.e kadaı: çe- yorum. taç, bır .m~ et e~ı ız. a;.ı· ~ı~ın zı Yunan adalarile Süveysin mü· 

lı e":' - YOl'.\k Times gıazetesinin mu hunu u . . . müstevlilere mü- kilebildıği hakknda henuz ınalwnat İngiliz mareşali, İngilterenin nihai harrkalı !ıadıselerı, her türlu gu • , , 
a.bıri vermiştir. ren ve hepımızın t'i azmimizi bil- alınamarruştır. _ ıfcri hakkındaki imanını kaydettik- zel terbiyeye müsaid bir manevi dafaasında kullanılmalıdır. Nasıl 
~ h f ta.vaat etmemek ka Umumi vaziyete gelince, mukavemet :?n sonra Tllrk milletine en samimi . d' K'" r· .. .. h ... ol'la, ergeç, Mihverin işgaline ge-

tar u 3'bir, hükfuneıtin Nazi tara - diren bu siyasi ve milli hareketten devam ettikçe bu vaziyet müsait le· •briklcrlni bildirmiştir. ze_mın ır. ~y umuz~n _ayrece = çecek olan Yunanistana nazaran, 
t· 1 olan yeni Fransız partisi, mil- hakikaten gurur duymaktayım. i;ikki edilebilir. Kaz;.nıı;. :er ~ı:· ~u:et~ıı!eger rsı~etı: to= Mısır ve Süveyş, son derece büyük 
b;.h~Ik toplantısı partisi azasının .. d l iz maddi felliketler- ehemmiyeti vardır. un u er gun . LONDRA RADYOSUNUN YAP'rı:GI er ıyesı en ge en erın re ebemmjyeti haizdirler. Almanya, 
~· ı,; ık k • Muca e em • . . .1 . anlar daha büyük zayiata uğnyorlar NEŞRİYAT 

iç· yan ç a:ııın<ısından ko.r tugu le ve gayrimuharıplere ındırı mış ~ilhakika Almanlar ilk defa olarak Süveyşe başka yollardan da gH-
lılııı hu tedbirleri aldığım ilave et- alcak darl:ıelerle doludur. Fakat ciddi bir mukavem. et karşısında bulu Diln Londra radyosundan saat on Ankarada mek ister gibi görünüyor; o yol· 
"ktecıır· Hu"1J. ~ l Pe __ , __ kor d 1 !'·- ta gx. ı:::i '""'yrC'k geçe yapılan Türk,..e neı:::ri- 1 . t~ . · o.um.,, mareşa - 'deli •k yıplar kahram ........ ı - nnvorlar. Elde e ı en ma wua uro • " • • arı muhafaza etmek i•in, lngilte· 
?11 d · k nıa a ' ....,, t A1rn 1 ha tın mühim bir kısmını Türkiye ço- :oı 

tin · ~ırere yerine Lavalin ge- Maddi hasarlar yerlerine uğradtklan. zayia . an.arın r. ık bayramına iştirakine hasredilmiş- (Baş tarafı t inci sayfada) renin kuvvete ihtiyacı olacaktır. 
k 1 ınesıne teşebbüs edilmesinden ku~a.z. Bunlar telafi edilecektir. şevltl üzerınde ehemmıyeW menfi bı >Öylenmiştir. Ulus meydanından Bu kuvvetleri Yunan toprakları· 
,.,_.kınaktadır. getınlır. k tesir yapmaktadır. Bütüll Elenler, bu kayıpları, a- Bu anıda Yunan ordusu vazifesiro Bu arada Londrada bulunan Türk önde Esirgeme Kurumunun yavru- nın ümitsiz müdafaası için israf et. 

İngiltere ve 
Amerika 

<B14 tarafı 1 inci sa yfada) 
•~s etmiş hükümeti sıfatile, 
ll'ıutefiklerin yanıbaşında Al -
:-anyaya !kllIŞl mücadeleye 
e"anı etmektedir. 

t· 21 Nisanda, İngiliz hüküme· 
dı, Yugoslav hi!kümeti reisin· 
fen, hükumetinin ıınüttefik sı
,tile İngilteren1n yanıbaşın -

a kal mak niyetini ve nihai 
Zafe.re kadar mücadeleye de -
~aın etmek azmini bildiren 
«at" t 1 ve resmi teminat almış

I'r, 

1 İngiliz hükı'.imeti bu dek -
a· ' trı -asyondan en büvük •bir 

eq e">nuniyetle kaydı ~alumat 
tikel':. \le _Yug~slavyanın tam is-

k alını yenıden tesis etmek 
at•· 

11 .1 aııınini beyan eyler. Bu -

ına ~tizaren, Yugoslav bükıi -
etı rn .. 

Ilı" uşterek düşmana karşı 
' Ucacte!eye devama Yardım 
nusu . 
111 il~und~, :n geniş ni<ıhette 
re~ ız hükıimetinin müzahe-

ıne güvenebT r.. . ı ır. 
<>n<ira A.A. - Yuna • 

1 
uiITıyanlarla paylaşacak· büyük bir cesaretle yapmağa devan lelerinin çocuk.lanndan beş ya~ında lan olduğu halde ayrılan gençler, mek doğru değildir. Harbin siklet 

yıp ara eı d g·ı·•mez _g~uz isminde bir yavru, radyo mikro- f tal k · s k Akd · · tik 1 
!ardır. Bu. 

mukaddes ve e • ediyor. Küçük ve Büyük Ana ar ar cad- mer czı , ar a ve cnıze ın a 
~~· +"'·t !onuna gelerek spikerl:::! yJ:ptıgı Türk- İı 

1 
bir taahhüttür. .. _ yUNAN T.ıı.nı.ıu çe bir konu~mada Türkiyedeki kardeş- delerini takip ederek Çocuk Sarayı etti/ti için, ıgil tere, Şarkta ve Ak· 

[ 

S·kı durunuz. Yeni ıbuyuk Yu- ) y d !erine su sözleri si>ylemiştir; önünden geçmişler ve Samanpaza- denizde. mümkün olduğu kadar 
1 Atina 23 (A.A. - unan or U· 

nan-ıs· tanın kurulmas>nı mucip o •- - Buradaki Turk aıkadnşlıırın· "ında dağılmışlard: r. Öğleden son- 1<m•vetli bulunmak ınecbudyetin-
tl !arı ""'•kumandanlığı tarafından k a ··ı.. k d 1 d d' • d • kazançları bu sure r ,,..., adına onuıuyorum. u un ar eş eri- ra ilkokullar talebeleri arasmdan e ır. Prestıj avasını bir tarafa 

cak manevı h f za 22 Nisan ak•amı neşredilen resmi min bayramını tebrik ederim. Ana va· b k k 1 · · d n1 
1 g•ız .,o,...,f!erini mu a a • .eçilen 250 kişilik bir mümessil ıra -ıp sev u ceyşın sesıni i e· 

\
top ıyaca · Y'-'"'""- ··t bl'~ tanı çok göreceğiın g .H. İnşallah ya-

• eden Ve 
dostlarına karşı ta_ab.hu - te ıg: kında, gene ana vatanıma kavuşurum hey'et Milli Şef İsmet İnönü'ye mek lhımdır. 

il ti Hatlarımızın geriye alınarak 
ler'ıne hu"rmet eyliyen mı e er. Spiker: - Hepimizin göreceği gcld . evgi ve saygılarını izhar için Çan-

* ,, k tanzlmi hareketi düşmanın ciddi 
menf

aatleri hesab·na haklar · aza- yavrum. Fakat b:r kısmımız vatanımı aya köşküne gitmiştir. 
1: la Ya bı·r nıu" dahalcsine maruz kalınma - "·•ında hı'zmel ediyor rn· •allah yakı· d Bu makaleyı' yazıp b'ıtirdı'kten 

!ar Bizim haklar•mız, .an - • ~. · • Riyaseti Cümhur köşkün e yan· 
~ıı~ıştır ve fedak5rlıklar vde e~ dan yapılmıştır. da h.ep kavuşuruz. Daha büy!lk ba) 'rında Bayan İnönü ile Başvekil sonra, akşama doğru gelen haber-

i ki J ken ısını Düşman haYa kuvvetlerinin faa- ramlar görü_rüz. · · · - ' k R f 'k S d ld • h 1 ler, Epirdekı' Yunan ordusunun 
vüksek kahraman ı · ar 3 · . . 'ddetli ohnu fa'kat tayyare- Oguz: - Jn.,oallah .. bem dınlıyen bL n tor e ı ay am o ugu a -

göstermiştir. Iıyetı şı ş . tün kardeşlerime çocuk bayramını te ·o yavrularımızı kabul eden Milll Yunan Kralından ve başkuman-

KRAL VE HÜ
KÜMET !erimiz ve tayyar_e defı '.bataryadır~- jrar kutıularun. Yakında hepimize g; 'cf, herbirine ayrı ayrı iltifatta danlığından emir almaksız ın Al-

r •.m1Z dii.ı:.mana agır zayıat ver - zel bavr. aınlar geçirmeği ve memlek< rrtn+DDE QU ..., ıılunmuşlardır. man ve İ!al)•anlarla bir mütareke 
\.r,U\o.l roictlerdir. time sağlıklar dilerim. 

Londra, 
23 

(A.A.) _ Atina rad- .., Yurt içinde yapılmış olan tören- :-oaptığını ve teslim olduğunu, ayni 
y Krel:nm ve Yunan • 1., re dair aldığımız telgraflarda ıbu zamanda Yunan Kral vehük\ımeti-

~°.:met:: Girid adasına vBl'JnlŞ ,. Bütün tehlikele.re rağmen, <lŞ kın kendisini sevkettiği talih ve nes'ut !!_Ün kutlaııırken minimini ııin Atinayı te,kederek Giride geç-
u · · tır· '-"·der.e dogr" ·U gı'den .bir genç kız.. Rolü, Büyük Yıldız ·avrularımızın bugünü en güzel tiğini bildirmekteJir. Bu haberler, 

Oldug"unu bildırmış · '"Q · 1 · b F E İ L E R 'İ r surette yaşama arı içın · irçok yukorıdaki fikir ve mütaleaları 
H E R T H A ğlenceler, temsiller tertip edildi- •erh değil, teyit edici mahiyette-

nistan ve Yugoslavya hakkında 
<llınaca'k bii'tün kararlar ve bıı 
memleketler üzerinde yapıla
cak arazi tadil§tı, İngiltere ve 
Amerika taralfından hıç ~lın: 
mamış ve olmamış gibi telii'.'kı 
edilecektir. Londra, cliğ~ m~t~ 
tefiklerıinin de tamamıyetini 
''e istiklalini .kurtamıağa az -
met.mili bulunmaktadır· 

HANS SÖHNKER ile beraber yazatlıkları i gibi yoksul yavrulara da elbi- dir. Epirdeki Yunan ordusunun 

1 G F A L 
eler dağıtıldığını bildirmektedir. ani teslim oluşu bile sevkuleey-

Bu arada İzmirde çocuklarımıza şin sesini vaktinde dinlememiş ol
'ilmhuriyet Halk Partisi Vilayet· maktan ileri gelmiştir. Harpte 
dare hey'eti ile Karşıyaka Halke- valnız sevkulceyşin ve harbin icap_ 
inin delaletiyle tzmirin hayırse- !arı amir ve bilicim olmolı, diğer 
en halkı tarafından teberrü edil- lıiitün diişüneeler bir tarafa bıra

'1 iŞ olan 6.545 parça eşya daii'ıtıl- kılmalıdır. 
.Ill§tır. Abid.in DAVER 

Şaheserinde fevkala de bi!' taırzda oynamaktadır. 
y A R 1 N A K Ş A M dan itibaren 

$ARK SINEM ASI N DA 

Bir roman tenkidi 
Bay ~et Melih, dünkü Akşam

da Refik Halid in • Sürgfuı. isimli 
romanını tenkit ediyordu. Bu tea
kitten bazı parçalar şwılardır: 

. 1 - •Kitabm ilk yetmiş sayfası 
bıraz stkıeı ve loazı tesadüller bi
ru sua't olmakla beraber ...• 

2 - ·- Ancak bunlarıa yanınıla 
hi.kJlyeyi aalalaıı edibin diline ya
raşmıyan müptezel ve bayağı t.
birler de var.• 

3 - •Nihayet lejand, dejenere, 
proje, endirektif, antre, kriz, nor
malleşmek, prezante, enteresan, 
iskanda!, monoton, kapris, sükse_ 
Tarzında frenlı:çe kelimeler bir 
Türk muharririnin kaleminden 
dökülıpeli miydi? Bir memlekette, 
lisanın yerli ve milll temizliğini 
geçici heveslerden korumakla mü
kellef bulunan şair ve edip değil 
midir?. 

4 - •Asıl romanın özündeki ku· 
sıır da başlıca şahsın, yani Hilmi 
~fendinin hüviyetidir. Bu adam 
öyle basit, öyle fildrsiz ve ruhsuz. 
dur ki bizi pek az alakadar ediyor. 
Sürgüne gidişinin sebebi de mana
sız, anlaşılmaz, hatta cili... Kana
ati, düşüncesi belir;iz, sevdası za· 
yıf, baba muhabbeti ve namus te
lakkisi bile sathi ve alevsiı!. 

5 - •Sürgün, son otuz senelik 
roman neşriyahmız içinde Türk 
edebiyatına girnıiye layık görüle· 
bilen dört, beş kitaptan biridir .• 

Peki amma yukarıdaki dört par· 
çada ayrı ayrı bildirilen ve üzer· 
!erinde durulan kusurlara ne de
meli? Bu suale verilecek cevap 
bence şudur: 

- Adam siz de o kadarcık kusur 
kadı kızında da bnlunur! Sonra bir 
mesele daha var: 

Son otuz yıllık roman neşriyatı
mızın içinde Türk edebiyatına gir
miye layık görülebilen dört. heş 
romandan birinde bu kadar kusur 
bulunursa ya ötekilerde, yani ede
biyatımıza girmiye Hiyık görüle
miyen yüdetteslııde kimhHlr ııe 
kadar kusur vardır? Nurullah Ata
mı kulakları çınlasın! 

O am a n Cemal Kavgıli 

Fon Papen 
(Baş tarafı 1 .r ',~., 

ket ederken hayrrhah biT Rus bita
rıiflığına güvenebilecekleri hak -
kında da M<>'1kovadaıı teminat al -
rnışlardır. Acaba Hi't1'.er, eğer Tür
kiye mutavaat e1ımezse, Orias;,.rk 
petrol ikuyularına Ukr.irı•ı 
yolu ile v'3.rmağa çalışacağı ta'1 -
didi ile Rusyanın battı hareketini 
değiştirmeğe teşebbüs edecek mi? 
Bu, tehlikeli bir oyun teŞkil ede -
cek ve Alı:nanyanın petrolden ne 
derece mahrum bulunduğunu ıs • 
'bat edecektir. 

ALMANLARIN SİYASİ 
TAARRUZU 

Londra 23 (A.A) - Röyter a -
jansının diplomatik muhll1'riri ya
zıyor; 

Almanyanın siy1asi taarruzu son 
günlerde ar',mıştır. Bundan da an
laşıyor ki Almanya, Orta~arktalu 
zaferlerini mümkün mertebe Gür • 
atle istismar e~ğe çalışmakta -
dıı'. Bu da, Alananların büyük bir 
mütahassıs kesildikleri sinir har -
bine dahildir. Siyasi faaliyetleri 
Mosko\ladan Madride uzamakta -
dıır. \Hepsi aşağı yukarı ayni hika • 
ye ... 

Alman ptanları, garpte daha 
müsbet b i!' şekil almışa benziyor. 
Vicby ve Madrid bütün ~ddetile 
Alınan propagandasına ma:-uz ·bu
lunuyor. 
Şarkta Alıınanyanın Moskova ve 

Ankara Wyük elçileri Berline da
vet edilmişlerdir. Bunlar vazife -
leri başına dönünceye kadar taz
yiik bel.ki de bütün şiddetile yapıl
mıyacaktl!' . 

lrakın tebliği 
(Baş laTafı 1 inci >ay[ndaı 

laştır111J1k üzere her iki taraf 
Zl Haziran UMO .ııı Lizım ge
len tedbirleri alm!!jlardı. Bu 
muahede hükümleri.ııe ve alı
nan tertibata uygun olarak 
Iraktan geçmek üzere, İngiliz 
kıtaatı, 17 ve 18 Nisanda Bas
raya muvasalat etmişlerdir. 

Bu münasebetle bazı yabancı 
radyolar tarahndan yürütiilen 
miitalealarm esassız olduğunu 
ilave etmeyi faydalı addede
riz. 

Hiilnimet lrak'ın hukıık•ı· 

na ve milli hikimiyetine :-i
ayct edilınesi hususunda mü· 
teyakkızdır. Ve hiçbir ek ilde 
bunlara tecavüz edilmesine 
müsaade etmiyecelı.ti.r. 



SAYFA - • iKDAM 

İstanbulda 23 
,• TÜRKİYE CUMHURiYETi ·ıs an 

(Ba~ taralı 1 ıııci sayfada) 

Hitabeleri müteakib ikinci İlko· 
kuldan Orhan, 44 üncü ilkokuldan 
ihsan, altıncı ilkokuldan Eşber'.in 
okudukları manzumeleri müteakip 
Beyaz>ddaki merasim sona ermiş -

ZİRAAT BANKASI Fenerbahçe Şişliyi 
dün 4 - 1 mağlup etti 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi. 100,000,000 Türk liraBL 
Şube ve ajans adedi: 265 

tir. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor, 

Saat 11 de Taksimde başlıyan 1 
merasimi seyretmek üzere binler· I 
ce halk, meydaru doldurmuştur. 

1 Fener stadında yapılan müsabaka- ı golden &onra Fenerliler in tazyiki da-

1 

lann birincisi Fenerbahçe, Galatasaray ha müessir bir hale geldi. Aydın ve 
B. takımları arasında oynandı. Çetin 

1

1 Naci yeniden birer gol fır.;atı kaçırdı
bir mUcadeleden sonra iki takım 2 - 2 !ar. 

'

berabere kaldılaI'. ı Oyun tamamen Şi~li yarı sahasında 
h11lli bay.ram münasebetile tertip o- bir akın yapan Şişli orta muhacimi, 

l lunan turnuvanın ilk karşılaşması Fe- ! Lebible Ccnı&lin _ topu birbirlerine bı
nerbahce ile Şişli takımı arasında idi. rakmalarından ıstifadc ederek bera

I Oyunun başladığı ilk dakikalardan berlik sayısını çı_kardı. FenerWcr hft-
1 itibaren Fenerliler ağır basmaya baş- 1 kim oyunlarını ıdame ederek 36'ıncı 
ladılar. Rüzgfirı da arkalarına almak dakikada, Aydının vuruşile ikinci e:oı
suretile tesis ettikleri faikiyet Şi~li ka lerini çıkardılar ve devreyi 2/1 faile 
fıesinin çok tehlıkeli ziyaretlerine ma- vaziyette bitirdiler. 

Cümhuriyet halk Partisi, Bele
diye, Türk Hava Kurumu, Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve ilkokul yok
ırul 900t1ldarına Yardım Kurumu, 
tarafından gönderilen çelenkler a· 
bideye konduktan sonra tam saat 
11 de Şehir Bandosunun çaldığı 
lstiklal marşile merasime başlan -
mıştır. 

Hitabeleri müteakip 3 yavru 23 
Nisan ve Milli Hakimiyeti tebarüz 
ettiren manzumeler okumuşlardır. 

Ziraat .l:!anKasınaa .ırumoaraıı ve ihoarsız tasarnıf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1 ruzkaln1asını intaç ediyordu. Bilh.assa İkinci devrede Fenerliler aynı mlies 

1 

büyük Fik.retin soldan yaptığı inişler sir tazyiki idame etmege muvaf!ak 
son derece seri oluyor. Şişli müdafaa- oldular. Yedinci dakikada sa dan atı

ı sı kesmekten fı.ciz kaldığı bu hücum- lan bir korner e~nasındil, Şişlinın or-
1 lar karşısında adeta bunalıyordLt. Bu ta muavini topu P::alc önünde eli ile 
tazyikin ilk anlarda sayılık neticelere ileri attı ve h::ıkem penaltı verdi. Esat 
bağlanmaması Sarı - Lttcivertlilerin bu fırs;.ıtı iyi kullandı ve sıkı bir şütle 
biraz talisiz olmalarından ileri geliyor topu tt üncil defa olarak ağlara taktı. 
du. Filhakika ilk on dakika içinde k. 23'lıncil dakikada da k. Fikret ~h•I 
Fikretin, Naimin ve Nacinin üç şütü bir ini~lc dördüncü Fenerbahçe golü

ı golpost'e çarparak geı-i gelmiş, yahut nü çıkardı ve ınaç 4 - 1 Sarı - Llcivert 

Merasim, yavruların muntazam 
bir gcçid resmile neticelenmiştir. 

Çocuklara Verilen Müsamere 
Ve Hediyeler 

4 A. 1,000 liralık (,000 L 11 100 Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 4.0 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • '° . 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

Çocuk Bayrarn1 münasebetile 
;ocuk Esirgeme Kurumu İstanbul 
Merkezi tarafından Fransız Tiyat
rosunda bir müsamere verilmiş ve 
çocuklara pasta, sandviç ve şeker 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira.. 

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

1da avu~ gitmiştir. \ıncrin galibiyctile bitti. 
Fenerlıler ilk gollerini 14'üncü da- Ga1ata.so.rayla Pera ara.~;ında ya-

kikada Naimin bir sıyrılışı müteakip Jpılan maç 1 - J beraberlikle neticelen 
çektiği pl:ise bir sütle kazandılar Bu di. Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 

Eylül ve 11 Birinci.kanun tarihlerinde çekilecektir. ,, ......................................... ı .... ~ 

tlağıtılmıştır. 
Beyoğlu kaza kolu tarafından 

da 60 i kız, 60 ı erkek olmak üzere Kuvvetli aksülamel 
120 "<>Cuk giydirilmiş ve Maksim 
salomında bir çocuk balosu ve:il· 
miştir. 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

İmparatorluğuna karşı hazırladık
lan taarrıız projeleri her tarafta 
birden tatbik mevkiinc konulmak-

Şişli nahiye kolu da Tan sine -
masında öğleden evvel bir müsa -
mere vererek gürbüz çocuk müsa
bakası tertib etmiş ve üç kısma tadır. Fakat dünya çayındaki bu 
avrıian gürbüz çocuklara aldıkları •boğuşmada mevzii .meddü cezirler 
derecelere göre hediyeler tevzi et- arasında, aralıkta bırtakım memle. 
iniştir. ketlerin istila edilmesine veya ha-
Diğer kaza ve nahiyelerde de ritanın vaziyeti değişme,ine rağ

muhtelif müsarneerler tertib edil- men, esaslı noktalarda bir inhidam 1 

miş, yavrulara hediye ve yemiş - olmamışhr. Bu başlangı.ç İngiliz 
ler ikram edilmiştir. Bir haftalık 
Çocuk Bayramını yavruların tam bakımından ümitleri kırım sayıla-
bir neş'e ve sevinç içinde geçirme- maz. 
leri için büyük bir it.ina gösteril • Hüseyin Şükrü BABAN 

· Bir Çok Genç Kızlar 1 
da!A:1ğımy2~~~~~;! ~~~!;4~ ve Genç Ka d 1n1 ar 
günlü tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Aksarayda Kiiçiiklangad.cı 
Behzat Talaysum 

Göz Heklni , 

Dr.Murat Rami Aydın 
Beyoğlu • Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 - Tel. 41553 
Muayene ve her tfülü göz 
ameli'.\·ntı frkaraya parasızdır. ,,... ............... ~ .... 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini mümkün kıla 
cak olan yüz tuvaletine bigiı.nekalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi 
pek mühim olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen mu
hafazadır. 

Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç kadınlann 
biftman düşmanıdırlar. Beden! ve dimaği yorgunlukların neticesi 
guddeler elô.stikiyetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsi! 
edilen avarizi (Rü.zg;lr ve güneşin de tesirile) husule getirirler. İş
te bu gibi halat~ ve bu gibi avarize karşı KRF;M PERTE\1 ; terki
binin kuvvet ve kudreti sayeı!!inde cildi besler ve barabiden kur
tarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe Mtfil ve sevaklerine tavs!yeden hlli 
kalmadığı KREM PERTEV ile ıründe 7&pılııe&k 3 • 5 da.kiltalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattatını ock kısa b'r T:amanda. ısiz de mut.erli 
olaeak•fnız. KRE)l PERTEV'ln 7an.:n asırlık beynelmilel şöhreti asılsız 

detildlr. Ondan lst.ifade ed:'lliz. 

mektedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~-· 

Çocuk Yuvası Açıldı 

İlk tahsil çağına kadar 1 O yav -
runun himaye görerek yetiştiril -
ınesine tahsi• edilmek üzere, Di -
vanyolunda tesis edilen Çocuk Yu 
vasının küşad merasimi dün sabah 

Türkiye 
k t i 

Cumhuri)·et Merkez Bankası 19 Nisan 1941 Vaziyeti 
A f s i f Lira 

p a Lir• 

yapılmıştır. 

Sayın Valimiz Dr. Lutfi Kırdar 
bu m,;ora.simde ezcümle şunları söy
)e:rniştir: 

S-: 

Alim: Safi lı:ilocr•.m 
Banlcnot. 

Türk Llruı • 

72.603.900 

• 
Jlarlfletl HüM!rlerı 

cSayın arkadaşlar ve sevgili yav 
rularun; 

Altın: Sat lkilosram 11.1&1,848 
Altına iahvilı k.abU ser~ diı-JIJ.
ı.--

J>i~ dövizler ve bo~lu JC1r1na 
bakiyeleri • .. 

Bugün yurdun her köşesinde, 
Türk milleti, umumi ve çok mana
lı bir bayram yapmaktadır. Bu 
bayram filhakika 23 Nisan Çocuk 
Bayramıdır. Fakat goruyorsunuz 
ki bu sevinci büyfrltlerimiz de si -
zinle beraber paylaşmaktadır. Kanunun 8-8 el maddelerine tevfi• 

bn Hazine tarafından vW lcdi,ya& 

ileneül Cüsclaıı.ı: 
Sizi mes'ud görmek bizler iç.in 

elbette en tabii bir saadet vesile -
ıidır. Fakat bizim sev'.:ıç ve saade
timiz yalnız bu iptidai temayül -
den doğma basit bir huzur ve in • 
şirahtan ibaret değildir. Yavruları· A 
ınızda büyük Türk milletinin ya - 8 
nn ümidle beklt'di~miz genis, 
mesud ve müreffeh istikbalini gö
rüyor ve onu kutlumyoruz. 

Tlcarl Seneller . 
- Te iolıY!lil ea..aıu: 

1 

Deruhte edilen ev1·alc.ı nakdi-
• yenin karşılığı esham ve ~ 

vil!I (itibar! luymetie) • • 
• iier-1 Eıılıam n Tıı.llTllMo 

A...uar: 

Altın ve döviz üzerine aT&DS 
TahviW.t üzerine avam • 

941 senesinin 23 Nisanı lstanbul
d:a yavrularımıza yalnız bu yuva
yı hediye etmekle kalmamıştır. 

Yine Elıninönü Çocuk Esirgeme 
Kurumunun hizrnetile hazırlanan 
çocuk dispanserini ve belediyeni
zin hazırladığı ve sizlere güneş, a 
çtlı: hava ve sihhat vadeden Nişan 
~ı. Harbiye, Tepebaşı ve Aksara' 
çocuk bahçelerini yine bugün a~e 
cak ve istifadenize tahsis edeceğiz• 

Haı.lnPJ e lusa vadeli avana. 
H~e 3850 No. lu lı:ımuna &6re 

Müellifi: İRFAN DOCAN 

açılah altın kanılıklı ava.na 
Hwedarlar 
Kubıclit , t • • , • 

Edebi Roman: Z 

Sonra tekrar yollarına devam Rap! .. Rap! •• Rap!.-

• • 
1 f 

edcrek alay sancağının yan tara· Ana caddeleri dolduran, karınca 
f·rrlon geçivorlar. Çocuk yarı şaş· kaynaşmasından fark1ız, bir insan 
kın bir vaziyette kafasındaki şap· J kalabalığı mütemadiyen, hiç dur-
1..aı ı çıkarırken, nur yüzlü ihtiı·ar madan, bu kafileyi alkışlıyor; yine 
da solgun dudaklarını hafif bir şe- ayni karınca kayna~mas.ından han
kildc kıpırdatıyor, (ersizlcşen. göz- çereleri yırtan sesler yiikse!iyor. 
lerile de bu kan rengindeki istik- - Varol kahraman ordu! .. 
liıl rozetini seyrediyor. Sonra da - Yaşasın aslan erlerimiz!! .. 
hatırına biraz evvel söylenen marş Ve bunların arasında anlaşılmı· 
ve parlıyan süngüler geliyor. yan bir sürü takdirkar bağırışlar: 

O, birçok harbe girmiş eski bir _ ••••••• !!!. 
adam oldu!'u için kafasında binbir _ ••••••• !!. 
aahne canlanıyor, ııördüğü alay Daha sonra da, kendini zaptede-
sancağı karşısında gözlerinin önün- miyen bir yaşh kadının ti cadde 
de bialerce süngü parlıyor. ortasına kadar gelerek yürüyen 
......... ••• ·•· ............... ••• ••• ••· kafile ile beraber yürüyiişü ve ağ-

Çelik ad1J11lar sanki caddenin layışL. 
parkelerini söküyr. Bu kadar mun. - Allah sizi dünya durdukça ya. 
._ yürüyüı acaba nasıl olur?.. şatsuı. ovlitlal'IJllllll! ... 

1 

Lira 

102.123.194,18 
9,167 .671,50 

Sermaye 
bıtı,&I ~· de Acil ve t'evkaU. 

814.845_.43 - 112.165.711,11 ,. ,_ .. l 

390.749,66 390.749,66 
1 

18.543.980,22 

-,..-

41.359.79~ 67.903.771,13 

168.748,563,-

20.230.442,- 138.518.121,-

274.056.614,68 274.056.614,68 

45.806.5~6.93 • 
7.926.616,17 GS.733.153,10 

4.741,69 
7.808,722,-
954,000~ 

130.084.926 75 138.852.390,U 
4.500,000,-
a.306.07a,38 

YekOn 
1ııı:t.4'>1i !'~-:ı 11\n ı 

ı Temmuz 1938 ıarılwıden I\•-

Tednülde ki Jl&al<nellar. 
Deruhte edil en evrakı nalcdiye 

8 inci maddelerine 
Hazine tarab.ııdan vlkl 

Kanunun 8 -
tevfikan 
tediyat . 
Deruhte edil 
bakiyesi . 
Karşılığı tam amen altın olarak 

ille vaudilen Uiveten tedav· 
Reeskont muk abill iilvelen !eda.. 
vüle vazediler> 
Hazineye yapı lan alnn karşılıklı 

3902 No.lı kanun 
eten tedavüle vaz.e.. 

avans mukabili 
mucibine~ Ufı.v 

dilen . 

MEVDUAT 
Tür• IJ 

Altın: Safi itil ogrıım 877,150 

3850 No. lu kanuna töre Hazineye 
mukabili !evcil olu-açılan avans 

nan altınlar: 

Satı kil as.s41 ı~o 

Dövl'J Ta.ah hüd&lı: 

Altına tahvili kabil dövWer , 
Diğer dövizler ve alacaklı Kllrin& 
bakiyeleri . 
Muh~llt. . ' 1 

Lira 

15.000,000,-
6.188.666,15 
•• c ~ z. .a a, ,. 

158.748.563,-

1 20.230.442,-

138.518.121~ 

17 .000.000,-

250.000.000,-

82.000.000,- (87.518.121,-

M.343.063,80 
1.233. 782,03 68.G76.845,83 

78.124.167 ,90 78.124.167,90 

-r-

29.138.2.1.8.21 29.138.218,21 
109.880.564,41 

-
YekOn 788.426.583,50 

Kahraman erler mütemadiyen Herhalde birisini çağırıyor, Çün- tutunarak kalıyor. 
ilerliyor, etraftan yük,elen bir sü- kil gözleri sancaktarın yanında yü- Sancak mütemadiyen ilerliyor, 
rü bağırış onların adımlarını git- rüyen sarışın bir subayın üzerinde havadan düşen bir çiçek demeti, 
tikçe zindcleştiriyor: Rap! .. Rap!.. dolaşıyor. Fakat o hiç aldırış et mi-, onun kırmızılığında dal; ılıyor ve 
Rap!.. yor .. gözleri daima ileride .. bir hey- bir tanesi, yanında yürüyen ,ancak 

i Bandonun çaldığı tatlı bir yürü- kelden farkı olmıyan tunçlaşınış subayının omuzuna konarak onun 
yiis marşı, biitiin seyircileri umul- yüzü, dalgalanan sancağın verdiği biricik yıldızını adeta gizliyor. 
maz bir hissin tcsirile sarartıyor, , gölge ile arasıra renk değiştiriyor. Ayni heyecanh sesler ve bağırış-
tunç göğiislü erleri ise, dimdik ha-1 İhtimal ki o bu se;i işitiyor ve yal- lar devam ediyor ve nihayet bu 
kışlarile ilerletiyor. nız onun tesirile yüzünde bir deği- kahramanlık timsali olan kafile, 
Şimdi, sonu gelen asker kafilesi şiklik oluyor. Fakat hepsi bundan• Taksim abidesi kenarında yer ala

ile beraber, bir insan fieli onlara ibaret .. Yürüyüş yine devam edi- rak duruyor. 
iştirak ederek caddeleri iyice dol-., yor .. çelik ad unlar bir an bile mu- S 
duruyor. Onların bu takibine hiç vazenesini kaybetmiyor.. geride Üngüler parladı 
bir şey mani olamıyor. Bir yandan kalan genç kız ise, gözlerini köşede BİRJNCİ KISIM 
da orta yere fırlatılan konfetiler,! kaybolan genç subayın iizerinden 
serpantinler, boz elbheli bu insanı' çeviriyor ve küçücük ellerile, her
selinin üzerine konarak onlan süs- kes gibi, o da bu geçen askeri al
Iemiye çalışıyorlar. kışlıyor. Sonra da yanında duran 

Beyazıt, Türbe, Sultanalımet, A· yaşlıca bir kadınla gülümsiyerek 
lemdar, ve ilh ... geçiliyor. Etraftan bir şeyler konuşuyor. 
yine bir sürü sesler yükseliyor.. Alaylar sıra ile mütemadiyen 
ayni çelik adımlar parkeleri dur- ilerliyorlar. 
madan sarsıyor... Şimdi, Beyğolu caddeleri icleta 

Bir mahşer halini alan bir cadde yerinden oynuyor. Etraftan ve a
kıvrımında, kalabalık halkın ara- partıınanlardan ya~dınlan çiçek 
sından ı:enç bir kızın heyecanla demetleri havatla dağılıyor, sonra 
bağır1'ı işitiliyor: da bazıları ·ere düşüyor, bazıfon 

- Ferit!. ! h. boz .f]b' er üzerinde bir yere 

-1-
1936 
(Bayan cBerid• in notlanndan .. ) 

Ayni günün gecesL. bütiin İstan
bul yerinden oynuyor •. sokaklar 
hıncahınç dolu .. bir insan seli mü
temadiyen akıyor, fakat sonu bir 
tiirlü. gelmiyor. Muhtelif yerlerde 
fener alayları var" her taraf elek
triklerle donatılmış, her yer adeta 
gündüz gibi .. otomobiller bir aşağıj 
bir yııkarı koşuyorlar; balık i<tifi 

(J)aha var) 

Ba.f> Dif. •esle, Grip, Boma.tizma. 
Ne\71'alji, ~ınklık •e BOlllD Agnlanoııı Derhal Kese~ 
icabında rende S Uta llıaabllir. TAKLlnERINOE.N SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - İdaremizin İstanbul Bira fabrikasında bira lmalAtından meydana ı• 
len ve 1/6/ 941 tarihinden 31/5/942 tari.hine kadar blrlkeceif talunln oluJl8ll 
SSO kazan kilspe pazarlık usulile satılacaktır. 

2 - Pazarlık 2/ 5/ 941 cuma aünt.ı saat 15 te Kabatasta levazım ve ınüb&"' 
yaat ~ube~indeki satış komi!?onunda yapılacaktır. 

3 - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklit edecekleri 

fiyat üzerinden % 15 güvenme paralarlle birlikte mezk<U komisyona müraca• 
ati arı. ( 3028) 

Devlet Demiryolları İşletme Umum 
Müdürlüğü hanları 

Muhammen bedeli 9200 (Dokuz bin ikiyüz) lira olan (8) ton neft yal' 
6/5/1941 Salı günü saat 15 de kapalı zarl usulü ile Ankara'da İdare bınas:Jl• 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 690 (Altıyüz doksan) liralık muvakk t temiJlal 
ile kanupun tayin ettiği vesikaları ve teklif1erinl aynı gün saat 14 de kadat 
Komisyon Reisliğine vermeleri JAz.ımrl.ır. 

Şartnameler parasız olarak Anka a'da Malzeme dairesinden, HaydarP3• 
şa'dn Tesellüm ve Sevk ŞeWğinden da ıtılacaktır. (3003) 

Harp Okuluna havacı subay yetişti
rilmek uzere sivil Liseden mezun 

olanların kayıt ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya çok f1I 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmeııUş bıl" 

lunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
6 - Yaşlan en yukarı 21 olmak" 
Not: 

Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sal"' 
lık durumları pilotluk sınıfına müsait görülmiyenler .ısterJerse hal'P 
okulunun diğer sını11arına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tabi tU"' 
tulmaz1ar. Tam serbesttirler. Kendileri~ n arzularına göre muamele,. 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlayac &ıncl:ın talip olanlann, btı 1";: 
dukları askerlik :şubelerine müra('aat edı:ceklerdir. Ac·kertik şube1~1 
yaptıracakları sıhhi muayenede müsbet netice aJanltır evrakları 
Hnrp okuluna sevk edileceklerdir. (2822) 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Muhammen kıymet 

3551 

1176 

456 

249 

1291 

745 

412 

1300 

800 

1000 

725 

20 KAtip Mustafa Celebi m•h.ıallednln cuk~eoka~ 
vaki 136 metre 50 santim vakı! bina mahalli. 

00 Eski Hacırecep yeni Cihangir mahallesinin TavuJcuÇ:; 
sokağında vaKI 61 Numerotal sayılı ve 147 metre v 
arsa. 

30 Feruzağa ınaballesl nin Türkcücil caddesinde eski 23 ı;:ıfl" 
h 49 metre 50 san tim arsa . 

94 Boğaz.içinde S<ırıye rde Hacıkaptan sokağında eski 19 ye
ni 12 sayılı ahoap ev. 

94 Boğaziçinde Yeniköyde Mollaçelebi mahalJesinin eskl teJ<l<' 
yeni Arpacı sokağın da eski 13 yenl 16 sayılı ahşap ev. 

20 Pangaltı mahallesinin eski Cedidiye yeni Ölçek sokağılld• 
eski 9 yeni 115 sayılı bahçeli ahşap ev. 

00 Pangaltı mahallesin in Yunus sokatında eski Si yeni 9 ı< .. 
lu ab~p ev. 

00 Şişli mahallesinin mezarlık ve Palazoğlu sokağında ._,.ı 
mükerrer 8, 1/2 No. 50 metre 86 santim arsa. . 

00 Ka~ımpaşada Nalınc ıhasan mahallesinin Kulaksız caddesiP'° 
de eski 23 yeni 51,53 No. lu bahçe!; ahşap ev. l• 

00 Boğaziçi Yeniköyde Güzelccalipaşa ve 1-tollaçelebi ma?~ 8 
lesinde eski tekke yeni Arpacı sokağında eski 10 yenı ' 
sayılı bahçeli iki evin yarım hJssesi. 

00 İstinyede Kürkçüba şı mahallesinin İstinye Yenidere sok•~ 
ğında vaki eski 149,149 mükerrer yeni 9,11 sayılı bir ça 
altında kargir iki ev. el 

00 Kasımpapda Kulak sız Ahmetkap\an mahallesinde Nalı!ld• 
Bayram sokağında eski 80,8 7eni 2 ve 118 sayılı altıJI 
dükkAnı olan ahşap ev. 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri J?Cşin para ile s~tılmak ,!; 
zere 15 gün müddetle açık arttınnaya konulmuştur. Ihalelerl 25/4/941 eıı , .. 
günü saat 15 dedir. İsteklilerin vakıf akar ve mahH.Uler kalemine murac"' 
lan. (2814) 

lstanbul Defterdarllğından: 
Muhammen bedeli 

Lira 

Sirkecide Ankara caddesinde 132,1~2/l, 7862,5 592,2° 
134 sayılı dükkilnlarm 1/2 hissesi . a 

Yukarıda yazılı üç dükkan. Kapalı zarf usulile 5/5/941 tarihine nı.ü:. ~ .. 
Pazartesi günü saat 16 da M!Ill_ Eml~k Mil~ürlilğü~dek.I komisyonda _pcşın {ıp" 
ra ile satılacaktır. Bedel ikıncı tertıp tasfıye ':'esıkasılede öde_nebilır. Ta ı-"J1i 
lerin teklif mektuplarını saat (15) şe kadar komısyona vermele.rı ıazımdır. f) 
la mal Um at için Milll emlAk 4 üncü kalemUıe müracaat. ( 3~ 

lstanbul Defterdarhğından : 
ş1 

tlsküdar Valdebağındakl sanatoryom binasında yaptınlacak 3534 ~oı• 
kuruş keşifli kanalizasyon işi 5/5/941 Pazartesi gunü saat lo,30 da Mılil ,.w 
tak Müdürlüğünde toplanacak komisyonda açık ekslltme ile ihale e~ıle<: eııı• 
tir. Muvakkat temUıat 266 liradır. Keşif, şartname ve sair evrakı ıvrill1 
ırut 4 üncü. kaleminde görülebilir. dıJ!S' 

İsteklilerin, en az bir taahhütte 3000 liralık bu ije benzer' iş yaphğınB ii,... 
idarelerinden alınış oldukları ~es~alar~ is~ad~.n Is.~anbul Vılfı.yetıne ~i)'et 
caaila eksiltme tarihinden (tatil gilnlen harıç) uç gun evvel alınmış e 761 ve 941 yılına ait ticaret odası vesikası lbraz etmeleri liızımdır. (3_/ 

lstanbul Defterdarhğından : ~ 
istanbutda Bas VekAlet arşiv dairesinde yapt rılacak 528 lira 92 ıcu~~dür• 

filli tamir ve tadil işi 5/5/941 Pazartesi günü •a3t 15,30 da Milli Em16k ~ıu r.ıu· 
lüğünde ttoplanacnk olan komisyonda atık eksJ"• :ne ile iha1e edilect>ktJl ilJ1cU 
vakkat teminat 40 liradır. Keşif, ıartname ve sair evrakı Milli emljk 4 

kalen1inde görülebilir. rıait 
isteklilerin; enaz bir taahhütte 500 liralık b;.: işe benzer iş yapdığına. ·ır'" 

· t e m• idarelerinden almış oldukları vesikala1'a L<;tfn<lden Jstanbul Vıhiye ın hl:yct 
'Caatla ekeUtme tar.hinden (tatil .giınle~·i hariç) iıç gü~ ev\·el atınmıs 3~7 5) 
ve 941 y0ılına ait ticaret odası vesikası ıbraz etmelerı lazımdır. ( ___.. 

Sahiı.i: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet KarabiJgiıı 
Basıldığı yer: •Son T elırraf• • fatbaa .. 


