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Almanlar 
Ege denizi 
adalarında 

- ----- - -
Çanakkale boğazına gi
den deniz yolu üzerinde 
ki adaların işgali, Alman 
yanın Boğazın muvaaala
sını kesmek gayesini ta
kip ettiğini gösteriyor; 
/ngiliz donanması hemen 
harekete geçmelidir. 

Y- : Abidin DA.VER 

JN.. imanlar, · Yunanistanu 
~ işgalini tamanılamadaL 

Ege denizine el attılar; 

bu denizde Yunanistan& ai t olan 
Semenclirek ve Liınni adalarını, 
arkasından da Taşoz'la J\lidilli 'yı 
işga l eltiler. Kavalanın hemen kar. 
tı sında bulunan yine Yunanistann 
ait Taşoz adasının da işgali ehem
miyetli değilse de diğerlerinin Al
ınanların eline geçmesi mühimdir. 
Fırsat bulunca hiç vakit kaybet
meden pek çabuk i ş görmeyi yani 
yıldırım harbi yapmayı adet edin
nı iş olan Almanların Ege denizin
deki Yunan adalarını da sür'atle 
işgal etmek istedikleri anla ılıyor. 

Semendirek, Liınn i ve J\lidilli 
adaları, Boğazlar yolu üstünde ?I· 
duklarına göre, işgalleri Yunanıs 
landan ziyade Türkiyeyi al5kadar 
eder. Filvaki Almanların alellicele 
bu iiç adayı ele geçirmeler! ~oğaz· 
lara giden deniz yoluna bakım ol· 
ınak istediklerini gösteriyor. 

Limni adası ile n1eşhur )imanı 
lllundros geçen Büyiik Harpte ~~k 
lıüyük bir rol oynamıştı. Daha T~~
kiye harbe girmeden e"'1~1, t.ngılız 

. 11 .•. Şarki Akdenız fılosıu 
aınıra ıgı • . . 

. 1 bir deniz kuvvetı te · kıl 1't-
namı e •. k 
ıni, ve Amiral Karde.n ın unıan-
dasma verdiği bu filoya Ü olarak 
Balkaıı Harbinden sonr~ ~unan 
idaresine geçmiş olan. Lımn ı ada
lın tabii Jl.lundros Jımanını seç
lnişti. 0 zaman, Yımanis_tanın ~e
Düz bitaraf olmasına r agmen. in· 
r:ilizler adayı vıı limanı ~~al.de te
reddüt etmemişıerdi. Bu hadıseden 
bahseden barp tarihleri Çanakkale 
Boğazı yolu üerinde kii_n ola? bu 
adanın ve limanın işgalındekı s~
bebi şöyle izah ederler: •Bu tehd'.!• 
Osmanlı Hiikfunetinin kararları u
terinde tesir yapmak maksadın~ 
takip ediyordu• Böylece evvela 
tehdit maksadile işgal edilmiş olan 
İ.itnni adası ve J\Jundros limanı 
ıonra, Çauakkaleye karş ı ya~ılan 
deniz ve kara harekatında routte
fikler taarfından esaslı ve miihiro 
bir üs olarak knllanılmış tı. 
Şimdi de, Almanların alelacele 

Semendirek Limni ve Midilli ada-
' !arını işgal etmelerini hayra yor-

buya imkan yoktur. Alman başku
bıandanlığımn bu adaları işgal et
lnekle takip ettiği gaye meydan
dadır. Boğazlara giden deniz yolu
ba hf.kim olabilecek üsler elde et· 
inek ve böylece Türkiye ile müt
tefiki İngiltere arasındaki muvasa
layı kesmek; ondan sonra da Tür· 
lı:iyeyi tıpkı 1914 de İngilterenin 
Yaptığı gibi tehdide kalkışmak. 
Gerçi, Almanya, Akdenize bakim 
bir donanmaya sahip olmadığı için 
llaziyet, 27 sene evvelkinin tıpkısı 
ıleğildir amma aradaki müşabehet 
büyüktür. 

Vaziyeti İngiltere noktai naza
rından da tetkik edersek Almanla· 
tın Semcndirek'ten Limni'ye, ora· 
dan da Midilli'ye geldikleri gibi 
ad adan adaya sıçramak suretile E· 
Ce denizindeki biitün adaları işgal 
etmek ve buralara yerleşerek ha· 
\>a kuvvetleri, denizaltı gemileri, 
biicum botları ile Ege denizine ha· 
kim olmak istediklerini görürüz. 
Onikiada'nm da İtalyan hakiıniye
li altında olduğu düşünülürse bu 

...... (Devamı 4 üncü. sayfada) 
... ... . "' 

HAFTALIK 
Askeri icmal 

YAZAN: 

.. .... 

Emekli Kurmay 1.B, 
(Yazısı üçüncü sayfada) 1 

IE 
E denizinde Almanların işgal ett ikler i Taşoz, Semendire, Lımnı 

ge ve Midilli adalarının mevkilerini gösterir harita 

Midilli 
adası 

ALMANLAR 

1 YUNANISTANDA 

Alman 
zayiatı 

• 
Ege denizinde Sem~ıi- 8-ü tÜ n lııg İliz 
dre ve Limnıden sonra uvvet erinin ye 

Taşoz ile Midilli- kiinund~azla 
yi de işgal ettiler 

Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) -
Londra radyo~u . Almanların Ege 
denizinde Semendre, Limni, Taşoz 
.ve l\lidilli adalarını işaal ettiklerfoi 

bildirmi~tir. 
----o<>~--

Cebelüttarık .. 
taki sivil halk 
tehliye edilecek 

Amerika 
DONANMASI 

'.ngiltereye gönderilen 
gemi k af Helerinin 
h i m a ye si isteniyor 

INGILTEREYE 

Tayyare ve cep .. 
hane akını arıza
sız devam ediyor 

Milli Sel 
Çocuk Esirgeme 
Kurunıuna teşek
kür ve mesaisini 
takdir ettiler 
Ankara, 26 (A.A.) - Milli 

Şef İsmet İnönü, Çocuk H af
tası münasebetile Çocuk Esir
geme Kurunıu Başkan ı Dr. 
Fuad Uma)·'a aşağıd aki tel
graf , göndermişlerd i r: 

Amerika açık 
konuşmıya başladı 
Vaşington 26 (A.A.) - Reisi -

Yiiksek Habeş dağlarına tırmanan İnriliz motörlü 
lruvvetleri Dessie önlerinde 

•Çocuk Hnftabl ınünasebeli
le Kurumun hakkımda izhar 
ettiği necip duygulara tc•~k
kürlerimi ve verimli çalış-;,,a. 
!arından dolayı tebriklerimi 
bildiririm.. 

cümhur Ruııvelt, gazeteciler top -
lantısında gazetecilerin Atlantik -
ten harp malx<;me,;i taşıyacak ge
mikrin kafile ve mll!hafaza altın-
da sevki meselesine dair sordukla
rı suallere kasden miiphem cevab
lar vermekle iktifa etmiştir. Ruz-

. velt bazı mülahazaları kendisini 
dinleyenleri meraka s()vketmişse 

de, umumi intiba şudur: cAn1t'ri • 
kan bitaraflL1< devriyeleri Atlan -
tiılde daha uzaklara gideceklerdir. 
Böyle bir tedbir, ittihaz edilen 
hatlı harekete uygun olarak ileri 
bir adıım teşkil edecek ve nihayet 
kafile sisk-mine müncer olacak -
tır. • 

Reisicü.rnhur Ruzvelt, bitaraflık 

AFRiKA HARBİ} 

Bingazi 
Ağır lıava lıü
cumuna uğradı 

Habeş çeteleri 
İtalyanlardan 
intikam alıyor 

devriyelerini, vaktile Aımerikaya T b " 1 t 
ilk gelip yerlesınek isteyen ker - o ruga yapı an aar-
vanlara ye~lile_~in yaklaştığını_ h~- ı ruzlar akim k a 1 d ı 
ber veren onculere benzetmıştır. Kah. 26 (A.A' _ Ort ş k 
B ti R .... m:h Ati t•k ıre, ., a ar 

u sure e eısıcu ur, an ı - ın· ·li b k ti · k """ . , gı z ava uvve erı arar6-.ı-te dıılaşacak olan Amerikan harp . t bl" ... 
(Devamı 4 üncii •ayfada) nınL :.. dıgı. 

2412
• N" . B" 

--o--- ı ıv;a a , · J ısan gecesı ın-
gaziye şiddetli ıbir akın daha ya
pılmıŞtır. Mendirek üzerine tam 

' .,..,.. · · c le aydedilmiş ve bombalar 

~ 

Ruzvelt, meşhur tay 

·bir petrol gemısın•n, blr ticaret va
purunun ve b ir ron1orköriin he
men y .ınıbaşına düşmüşlerdir. As
keri bınaların yakınında yangınlar 
çıkmıştır. Dönü., tayyarelerimiz 
Bingaziden 30 kilometre kadar u
zakta Elargut civarında bir düş-

-/~ 

Vişi kabinesi 
toplanıyor 
---~o----

Amiral Darlen temas 
ve müzakereleri hak
kında izahat verecek 

D Ö g o 1 taraftarı 
4 yüksek memur 
Müstemlekat neza
retinden çıkarıldı 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) -

Fransız kabinesi Mareşal Petenm 
. İn~lterenin Amerika Biiylik r iyasetinde bir toplantı yapacak, 

Elçisi Lord Balifaks bu toplantıda Amiral Darlan son 

I.ngı"lı"z sefı"rı· A- temas ve müzakereleri hakkında 
kabineye izahat verecektir. • k d b" İspanyanın Vichy elçisi Mareşal ID el} a a } l Petenk gör~üştür. Madritteki 

n Ut U k - -:ı• .. , Fransız ,se1iri de Vichy'ye çağ"ınl· 
soy eaı mıştır. 

DARLAN VİCHY'YE DÖNDÜ 

Lord Halifaks 
diyor ki: 

Vichy, 26 (A.A.) - Amiral Dar
lan dün Viehy'ye gelmiş ve vazıi.fe

(Devamı 4 üncü sayfada ) yareci Lindbergi böy
le tavsif etti man kafil~sini bombalarnl'liar ve Hitler he ... • t 

mitralyoz ateşine tutmuşlarllır. Bı • m agır zayıa HAVA HARBi 

1 

tiin bomlt.ılar dü man arabalarının 1 vermış, hem de mem -
arasına düşmüş, iki büyük infilak balarını kaybetmiştir 
olmuş ve dört büyük yangın çı.k-

Alman 
üsleri 1 mıştır. Keza Akroma ve Deme ci

varında düşman motörlü nakliye 
vasıtalarına da taarruz edilmiştir. 

Alman milleti 
de biliyor ki 

-
Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz ha

va kuvveUeri umumi karargahı ta
rafından dün akşam neşredilen fev 
kalacte tebliğ: Hitler henüz kat'i bir 

24/25 Nisan gecesi İngiliz oom-

Ve Kieldeki ge
mi tezgahları 
bombalandı bardıman tayyareleri Trablus şeb- Z af e r kazanmamışhr 

r ine yeniden hücum etmişlerdir. 
(Devamı 4 ii.ncü sayfadııU _ ___,.. - -· 

AMERIKADA 

Yeni tip tayya
reler yapılıyor 

AUanta, 26 (A.A.) - İngilterenin 
Birleşik Arnerikadaki büyuk. elçisj 
Lord Hali.tak ~. Atlanto. Barosunda söy
lediği bir nutukta, Yunanistana İngil
terenin yaphgı aRkerl yardımdan bah
setmiş ve demiştir ki 

Yunanislanda, Almanların bize karşı · 
gönderecekleri kıtaların sayısile muka- ' 
Y«:Se edilecek derecede kuvvetleri biz.im 
cesur Yunanlıların yardımına gönde
remiyeceğimi:.::.i pek ıl:i bili;yorduk. Fa
kat bu harp bir mukavemet harbidir. 
Ve hlirriyct davasına bu deret·e cesa
retle sarılanlara yardım hususundaki 
sevki tabiiden başkaca müdahalerr.izi 
haklı gösteren askeri yuk ek ı;ebepler 

de vardı bız biliyorduk kı HiUer, Bal
kanlardan yaptığı ithaliltın muntazam 

(Devamı 3 ünc<i sayfada ) 

Anadoluya 

Yüksek infilaklı bom
balar büyük yangınlar 

çıkardı 
Londra, 26 (A.A.) - Jngiliz hava ne 

zaretinin istihbarat bürosu bilidriyor: 
Dün gece, havanın açık oluşu, Al

ınan den!ı harbinin bağlı bulunduğu 
deniz üslerine kar~ı İngiliı. bombardı
man tayyarelerinin yenl bi rt.aarruzda 
bulunrna~ı için müsait bir \•aziye ver
m~tir. Kiel'de denLzaltı ve deniz u.ııu 
harp gemilerini yapan • Deutsche wer
ke ve Gennania> tezgtıhları taarruzun 

(Deva= 4 üncü. sayfad.a.1 

gidecekler 

Biletlerin tevziine 
dün sabah başlandı 
ikinci kafilenin de sevkine Mayısın 

ilk haftasında başlanak 
İstanbulu terkederek Anadolu- 2 nd kafilenin hazırlıkları da ba;o-

ya gidecek olan vatandaşlardan bi- lanu.ştır. , 
rinci kafileye dahil bulunanların ' 

Gerek bu kaiilen in / ve gerek 
biletleri Vilayet çe kaymak:mılık- Haydarpaşad~n trenfe. İstanbn\. 
)ara gönderilmiş ve dün sabahtan dan vapurla Marmara iskelelerine 
itibaren halka tevziine başlanılmış- gidecek olanların da scvklerıne 
tır. mayısın ilk haftasında ba<lan ı la· 
Diğer taraftan Karadenizin en 1 cağ1 öğrenilmiştir . Bı:nla-: \ are-

son iskelesine kadar gidecek obn (Deı:am 4 ·· - f d t uncu :;ı•y a aı) 



iKDAM 

evlevilik Nedir? 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

120gönüllü 
hasta bakıcı 

=--A l 
Permenantı Yazan : ZİYA ŞAKİR 

-67-
Bugün merasimle 
diplomalarını alacak 

llazı müellifler, Cet>abı Mevla- bulunuyorsun ... Farzet ki, Şems'in. . • . • • 
niı' nın, Hazreti Şcnıs'dcıı seyri sÜ- • Bayezid'io \'e Cüncyd'in meclisle- Mıllı Şelın resmı Beyoglu 
lfık giirdiiğiinii kaydederlerse de, rinde bulunsaydın, ne anlıyabile- 1 Halkevinde bugün merasimle 
bu hususta ilıtila[ olduğu rİ\•ayet rektin? .. Hatta bizzat, (Sultanı En- a•ılacak 
edilmektedir. biya Hazrctleri)nin hll2urunda bu. 

Bazıları; Cenahı Mevlana, Haz- lunup sohbet şereflerine nail ol
reti Şems ile mülakat etmeden e\'· saydın, ne kar edecektin? .. Şu anda 
\•el, aidcta bir müderris iken, an- 1 karşısında bulunarak sözlerini din
cak o telakiden ve geçirdikleri hal- lediğin zatın makamı 0 derecede 
\'etten sonra, tarikat ileoıine girdi- el:zUodur ki, anın her saçının telin· 
ğinden bahsederler. • de, nice (Şems)ler, asılıp lr.almış-

Bazıları ise, l\lc,·lana'nın esasen tır. 

pederinin tarikine salik iken, Haz- Diye tekdir etmiştir. 
reli Şems ile mülakattan sonra, o Biçare derviş, bu tekdirin mane-
tariki terk ile Hazreti Şems'in ir- / vi azamet ve tesirine dayanama
şadına tabi olduğunu rivayet eder-/ mış .. derhal düşüp bayılmış .. giin
ler. . ı !erce hasta yatmış .. nihayet, yine 

Reisicümhur Milli Şef İsmet İn
önü'nün Beyıoğlu Hahkevine hedi
ye ettikleri imzalı resimleri bugün 
merasi.ınle saat 14,5 da yerine ası
lacaktır. 

Ayni zamanda yine Beyoğlu Hal 
kevinde bugün saat on beşte Gül
hane, Giim~suyu ve Haydarpaşa 
hastanelerindeki gönüllü hastaba -
kıcı hemşireler kursunu muvaBfa
ki; Hlc ikımal ederek mezun olan 
120 bayanın diplomaları merasim
le kendilerine tevzi olunacaktır. Bu rıvayetleri, çok dikkatle tah- pir ve mürşidi olan Cenabı Mevla

lil ctınck icap eder. Çünkü, her ni'nın inayet \'e himn1etile, eski 
ikisi de yanlış ve noksandır. ft.la- halini almıştır. Gazinoların yeni Ücret 
hiın olan bir hakikat varsa o da, Menakipnamelerde görülen bu ı tarifeleri 
(Cenabı Mevlana), (şeriat ve ta- rivayetten de anlaşılıyor ki, Hazre- Çalgılı, çal,gısız , içkili, iÇkisiz 
rikat) ilimlerinin meşheri olan bir I ti Şcms'in, Cenabı Me,·liıniı üzerin- gazino v e b irahanele rin yeni fiyat 
muhitte yetişmiştir ki o da, pederi . deki tesirleri, muayyen bir hududu• tarifelerini teS!ıi t edecek olan ko
(Sultanüli\leına)nın meclisleridir.

1

1 geçmemiş.. aralarında, (şeyh)lik misyon yarın belediyede Belediye 
A_, ni zamanda )·üksek tahsil dev- , .e (müritlik) gibi lıir makam ve Reis muavini Lutfi A.ksoyun reis
resini de, - başla (l\fulıiddiai Ara- mertebe farkı gözetilmemiştir. liğinde ilk toplantısını yapacaktır. 
bi) gibi asırların pek ender yetiş- Vakıa, Seyit Burhaneddin'in Kaymakamlıklardan bu hususta 
tirdiği bir zat olmak üzere - o as~ın 1 Konyada (Hazreti l\fevlaoa)ya istenilen listeler dün kimilen Be
e~ b_enaın ul.e?'ası arasınd.a. geçır- (riyazet • çile _ ve süluk) teklifin- tediye Reisliğine gönderilmiştir. 

iWvelsi ~ ,şehrimize geldiğin{ ha
ber verdiği.ıniz Loı:ıdra üniversitesi terbi· 

ye profesörü M. Hamleıy dün saat 17,3(). 
da Eminönü Hali<evinde İngili;,ce mu • 
allimlerisıe 'bir kıonferans veıımiştir, 

Alaka ile takip olunan bu konferanısta lise ve or1ıa mekteplerdeki 
İngilizce muallimlerinden bir çoğu ile kala'balık bir dinleyici küt -
lesi hazır bulunmuştur. • 

100 münevver 
Türk kadını 

Yarın partide toplanarak fstanbul kadınla
rının milli müdafaa işlerinde vazife 
alması mevzuu görüşülecektir 

nıışlır. Bu ılı bari~, kendısı d~ha ı de bulunması .. ve, bunun üzerine Yeni fiyat tari[elerinin yüzde 10 
pek genç yaşında ıken tamamıyle Cenabı Mevlina'nın üç (erbain) çı- nisbetinde yükısek olacağı tahmin İstan'bullu bayanların vatan hiz- , lu, Eminönü Halkevi Reısi B. Ya-
olgunlaşarak, pederinin mesleğini 1 karması .. seyri süluke tarikat il- olunmaktadır. metle rinde çalışmalarını organize vuz Albadan da iştirak edecekler -

makineleri 
Muayene sonunda 
yarısı bozuk çıktı! 
2enber dükkanlanııdaki per 

menant makinelerinin beledi
ye hey'eti fennıyesine kadar 
nakilleri zor olduğundan bun
ların dükkanlarda muayene e
dilmeleri J:ıakkırıda Berberler 
Cemiyeti tarafından belediye
ye yapılan müracaat kaıbul o
fonmuş ve muhtelif semtl""r -
d eki dükkanlarda permenant 
makinelerın in fenni muayene
lerine başlanılm ıştı r. Fakat 
şimdiye kadar yapılan mua -
yenelerde permenant makine
lerinden yüzde 50 sı bozuk 

. çılom ış ve mühürleımı i.şt ır. 'l Bunların çoğu yerli perrne -
1 nant m3.kineleridir. J 

, Boğaziçine 

rağbet azaldı 

Buna mukabil Anado
lu banliyösünde ki

ralar yükseldi takibe karar vermistir. Nitekim, m'ınc da'ır sencle tak' . .. etıınek üzere teşekkül eden hey'et dır. Toplantıda , Yardımsevenler 
, rce rır ve mu- Ç k h ft 5 • • ·· " ı · · · · · d ' 

bütün menakipnaınelerdeki haya. sahabetlerde bulunması inkar edi- ocu a asının ıncı gunu ihzari mesaisıne de vam etmekte - Cemıyetının şehrımızd: tesıs e .•- Adalar ve Boğaz~ıne olan rağ • 
tının seyri de bunu göstermiştir. lemi.-ecek hakikatle d · d b" ı Bugün Çocuk Haftasının 5 inci dir. Diğer taraftan yarın saat 

1
1ecek olan şulıesının kuşadına aıd bet son gunlerde azalm•"tır Buna 

Yine ikinci bir hakikat var ki o tün bu meselelerde Seyit Burha- günüdür. Bu münasebetle muhte- 116,30 da Vılayet Part i Merkezınde • a. ı e er e e emmu e rrı - mukabıl Çamlıca. B06tancı, Pen -
, r en ıse e, u. f'orın n l d t k 1 t t' . 1 ... 

d ( Ş ) . 1 · 1 · · dd' " · 1 I'f H lk 1 · d ,_ .. " k 1 lecektır d 'k Ka l h l · b · " k a . llazreti ems ın te kın crıoın ne rn ın vuı)·eti de sadece bir ı a e\'' erın -e ı11ı.uçu ya\TU ara Bayan Hayrıye LUtfı Kırdarın re- · . ı ve r ta a\'a ısıne uyu 
icra ettig"i te irdir ... Bu coskun Ka- (müsabip)lik ~erçe,•esine ı'nh'ısat ı ve mekteplilere müsamereler ve - b ıs .. tanbul.lu . bayanlardan . . pasıf bir ra ilıbet ,·ardır. Ve b uralarda , , isliğinde şehrimizin müm!vver a- d f l d b k b ıtı " 
!enderi dervişi , hiç ~üplıesiz ki Ce- etmiştir. Bu zat ile de Ce~abı Mev- ı rilecektir. mu a aa "i erın en aş a 1 as- kiralar yükselmiştır. 
b " b • ·ı ı· ., h d b " "k l ' • d h' b' Ö " .. yanlarından yüzü toplanarak bu sa dikis dikme ve atölyelerde ça-

a ı " ev ananın ru un a uyu ana arasın a, ıç ır mertebe ve gledcn sonra da Gulhane par- mevzuda görüşeceklerdir. ' . . 
bir tahavvül göstermiş ... Zaten ke· makam farkı ··z til . f k d hokk b . t 1 k . lı.şm.a hususlarında ıshfade oluna- B " 

goe memışır. ma aaz oynaıaca \emo ButoplantıyageneralKadriRa- • h ' 'd dd'k' aro umUffiJ 
m:il derecesini bulmuş olan Mev. (Daha var) noloğ söylenecektir. 'd 1 T f 'k S - ı Ş . cagı ~e. şe rımız e mew:d u '. nnl 
(inil 'nıo tarikat cephesi üzerine şı , genera ev ı ag am, e.h ır evlerının de bu meyan a genış e-

l k b' · ı · t Meclk i azasından Halid YaşarQğ- f tileceği anlaşılmaktadır. h yetı• toplandı 
pa;~:at ~uc::e:e~:::!:r~ikkat e- [~ MAHKEMELERDE POLiS J' • e 
dilecek bir nokta varsa o da şura- ve T E Kef ken açıkla- 1 a ş e stok 1 ar 1 Bir komisyon, Adliye 
sıd ır ki; Cenahı l\fevlana, Hazreti · - _ 

Şeıns'in tesiri altına girmek. me-/B t K } k•• •• •• k d b• k • • d ) slahatı için _dilekleri 
sela, zalıir ilimlerinden yüz çevir- a a.n arta romor orunun çar - rın a ır aza 1 çın epo ar tcsbit edecek 
mek, raks ve semaı kabul eylemek 1 
gihi ta~a~vüller göstermek!• b~r~- ÇiSi sorgusu yapılarak tevkif edildi Demir Şilebi ile Ak- Börek ve . 'tl'k İstanbul Barosu Umu.mi Hey'eti 
her; hıçhır zaman Şems'ın salık sımı 1 un dün saat on dörtte Eminönü Hal-
bulunduğu IBrika girmem;Ş; ona. • tan vapuru çarpıştı tevzii bir el en ol ı 
bir (pir) sıfalile biat etmemiştir. Eh i vuku raporunda valfın açık kaldıgı· Evvelki gece saat 24 de Kefken Şe'h . izci b 1 akt l 1' - Hikmet Gelenlıeyın riyasetınde 
A 1 d k . b " ı · · .. b t rım e u unm a o an a d ı.ıd _ _, 

ar ar~ıı a !. u ~n '.nunase e: sa- b 'ld' 'I' k lf k d w •• 1 .. adası c ivarınrla bir deniz kazası e Müsteşarı Şefik So er tetkık - 'toplanmış. ruzname e mev<: '..,-
dece hır (mıısabıp)lık derecesınde 1 ırı ıyor .. çar çı va l apa ıgını soy uyor . . . ş . y .. tiye ış· )erinde yapılması avukat -

. . _ . . olmuş ve Sosyete Şılebın Demır lerıne devam etmektedir. Muste -
kalarak ondan ılcrı geçmemıştır. Iki halta evvel bir gece sabaha lbahleyin saat yedide geldig"i.miz . . . Ak d" ıs· l.a b 1 T ' t Od d larea i.stenilen ısl:ihat üzerimle . . ' .. .. . .. .. I şılebı ıle tan vapuru çarpı,.mış- şar un n u ıcare asın a 

Menakipnamelerde, bu hakikati karşı, Hal ı çte havuzlar onunde du- zaman romorkoru bulamadık ve .. d-e ld '-~ . dd tli bir müddet meşgul olmuştur. müzakere yapılacağı sırada blr 
tebarü:r. ettiren bir menkıbe var- ran Kartal romorkörü birdenbire battığ'.nı öğrendik. Bu işte benim lardcr. Musa me 0 u""a şı e t M" t rd ' •. 

1
. t teklif ortaya atıbnıştır. Bu teklif, 

dır. ::tlvayetlere nazaran, Hazreti batmış, motörde bulunan üç kişi kabahatim yoktur. olduğundan her iki vapur da ha- .. us. ~arın v.e ıgı ma uma .a bu hl.1'5usta avukatlardan müle -
Ş b d' b b t' . .. L~. - 1 t B ·1· h k" H. ki R . • 11 d gore sımidcı, börel<çı, tatlıcı ve di- kkil b ' kıo ıs· t afı.n:d ha ems m e e ı gay u e ınııı uze- .,...gu muş u. ı a are romor or çı- a m eşıt, sorgudan sonra, sara ugrarruş ve yo arına evam • k d . ih"-' - d .. şe ır m yun ar an -
rinden epeyce zaman geçmişti. Bir karılmış , ehlivukuf tara!.ndan ro- Mehmedin tevkifine karar vermiş- edemiyerek geri dömneği tercih lger pe{a. en e: ıst ld':le en mu zırlanmış, bastırılmış ve dağıtıl -
gün Cenabı l\Ie\laııô, yaran ve mü- morkörün batış sebebı tetkik edil- tir. etmişlerdir Havzadan kıömür al - ;ısses~-~rıu.dn mu _:_ç_ 0 aTorı un k- mış olan bir rapoc mew:ud olmak-
rl.danı ı'le bı'r sohbet meclisinde bu- · · · · · arı uugr an uougruya pra la beraL-r ,-nı' den ı'kı' ncı· bır· kı:ı 

miş ve rapor ham· lanmıştı. Bu ra Beygirler ürkünce mak ıçın Zonguldağa gıtımekte ı- •Mahsulleri Ofisinden temin etme- "" · '~ -
lunurlarken, me\"ZU olan bahis, 
(llazreti Şems)e intikal elmiş .. Ce. 
nabı l\levli'ına, feyzü kemaline mef
tuıı olduğu bu büyük zatı, heye· 
canlıbir takdir lisanı ile medhü se
na etmiye girişmi~ti. 

Portla, kinistin valfunın açık bıra- B " "kadad 23 N ' d diler. Her iki vapur da burada ta- misyon teşkilile temennilerin bu 
uyu a ısan cad esinde !eri muvafık görühın;;,.tür. Bu se- k · r d b . d h .. 

kılcil" ı, buradan tedricen su girdi- 28 1 d mir edilecB!clerdir. ..., omısyon tara ın an ır " a gaz 

Cenabı Mevliina'yı dinli~·eııler, 

bn takdir ve sena kar~"ında ade
ta mephut ve hayran bir bale gel
mişlerdi. Bunların arasından. bir 
ınürit . artık sabrü tahammül gös
teremedi: 

- Ya Mevlana! .. Ah, ne olurdu .. 
o büyük zatı görmek ve işil;,,ek şe
refine beıı de nail ol•aydım. 

Dedi. 
Cenabı Mevliniı, bu sözleri işi

tir işitmez, son derecede gazaba 
g~ldi. Sert bir lisan ile: 

- Ey derviJ!.. Sen, kar~ısında 
bulunduğun zatın söylediklerini 
anlamak idrakinden bile mahrum 

., numara ı ev e oturan Nuri oğlu beple bu işlerle uğraşan müesse • 
ği ve sular pirinç saplama deliğin- Sürey,·a Anılan, idare etliği 3275 1 ı nıd , se er ara arı a bir komite seçe -
den dahil olunca motörün batt,ğı numaralı yük arabasından eşya bo- Partı" Reı"ıı" do'"ndu"" ki ce endir. Mübayaatı lıu kotn ıte 
bildirilmektedir. şaltırken beygirler ürkmuş" • araba 1 

Romorkôrün batmasında dikkat
sizlik ve tedbirsizlig i görülen çarh
Çl Rizeli Mehmet Karslıoğlu dün 
adliyeye verilmiş, Sullanahmet Bi· 
rinci Sulh Ceza mahkemesinde sor. 
gusu yapılmı ştır . Mehmet, sorgusu 
esnasında demiştir ki: 

- Ben, Denizyollan İdaresinin 
Hizmet rcmorköründe çalış.ıyor

dum. Kartal romorköründe de iki 
gün çalıştım. O akşam vazifeyi bı
tirdim. İstimi kapad m. Kazana su 
doldurdum. Romorkörü havuzun 
bordasına bağladım. Kinistin val
fını kapadığı.mı da iyice biliyorum. 
Kaptanla beraber dışarı çıktık. Sa-

iB. k ünd' .__ • Ank d : toptan o arak Toprak Mahsulleri 
yı iskeleye kadar sürükleyip gö ır aç g en.,.,rı ara a , Of' · d ak . .. 

b 1 P ti. İd Hey'et' Re· · 1 ısın en yapac ve ihtı~ca go-
türmüş, araba, saat kulesi etrafın- u unan ar are 1 ısı . ed . 
d k ' d . k.lıkl ' R_,,d Mi.ınaroğlu dün sabah şeh- re .. tevzı ihectektır. Bu29seNbeple hker 

a ı emır parma ara çarparac . ""-: dıö' . .. t·· muessese ıyacını ısıın a • 
hasara ug· ramı.ştır. rımıze nınuış ur. kad b •-- · .1 · şanıma ar u ,,,..,mıteye bı dı-

B<tlediye cezaları Mücevher çalan evlad recektir. 
Belediye nizamlarına riayet et 

miyen 29 şoför, üç araba sürücüst 
fazla yolcu alan iki otobüs şoför v 
biletçisi, tramvaydan atlıyan br 
kişi ve 10 muhtelif esnaf hakkır 
da ceza zaptı tutulm~tur. 
Beyoğlunda Asmalımescit cadd< 

sinde 30 numaarlı dükkanda kasa 
Bensiyon manda etini etiketsiz 
koy.wı yerine sattığından ceza k 
silmiştir. 

Feriköyiinde oturan Meftunun 
evUıtlığı Şerife, Meftunun akraba
;ından Saibe ve Vahidenin yüzük, 
küpe, iğpe, pandantif ve saire gi
·,i elmaslarını çalmış, çarşıda, bir 
;ençle ber&ber 90 liraya satarken 

akala.nmJ§lır. Şerife dün adliyeye 
orilmiş, Sultanahmet Birinci Sıilh 
0 za mahkemesinde sorgusu yapıL 

.ıış, bunları çalcilğını itiraf etmiş, 

Diğer taraftan şelhrimizde vü -
oude getirilecek olan iaşe stokları 
için Ti<:aret Vekaletinin emrile 
depoıarın kiralanmasına başlan -
mış ve elde bulunan stoklar bu de
polara göce tevzi edilmeğe •başlan
mıştır. 

evlenmek üzere olduğumı, bunları 
doksan liraya satarak evlenirken 
sarfedeceğini söylemiştir. 

E D E B 1 R O M AN : 160 Asistan, Cemil Kazıma soruyor· omanlarını seyrediyordu. Yan oda-1 mrından yakalarp kapıya doğru 

ÇOBAN YILDIZI 
du: !ardan tiz, yırtık ıkadın ıkaıhkaha - sürüklerleııken eğri fesli, bol. pa -

- Bu genci tanıyor musunuz tarı duyu1uyor, kalın bir sesle söy- çalı bir ziyaretçi cevab ve"di: 
beyefendi? !enen bir şarkı, müstehcen bir - Birşey değil !>e~ai>a! Aftos 

- Babası bizim hastanede... küfürle susturuluyordu. kaçırmak için obu da •bir dalavere-
Pek ağır h::.stadır. Cemil Kazım; bir çamur yığını dir ınn.ına, işte yutmadılar. Ne ya-

Hademenin cevah vernnesine va-

1 
- Bu.!jün gelenler yine niSbeten - Bu genç, adeta buranın ge - üstünde, gök.yüzündeki aya neşi _ parsın sevda bu!. .. 

kit k a~m:ı.dan, medhalin ta~. mer : a~. Bazan o ,adar ziyarelçı gelir 1 diklis!dir . Burad~ bir dostu var, deler okuyan kunbağaların şfıira _ ·, Cemil Kiiz>m, pencereyi kapa _ 
divenınde duran beyaz gomle klı kı yarısını gerıre çel'irmeğe mec- gun kaçırmaz gelır yoklar. ne vei!dile, içinde boğulduğu çir _ madan geri çekildi. Bahçedeki zi-

r g<'nç asistan Cemil Kazımı ta- bur oluruz. Bakınız, hem de ne kı- Cemil Kazım, içini çekti: kefte nes'eli neş'eli şarkı sö;•lıyen 1 yaretçiler her zaman gönmeğe alış-
ııı.m ış tı, koşarak yanına geldi: yafet te insanlar! .. Akşama yi)'CCek - Babasını 'bir kere ıbile cNe ol- zavallı hastaların arasında kendini J tikları bir vak'aya şahid olımuşlar 

- Buyurunuz beyefendi! Serta- ekmeği yoktur, hastanedekı dostu- u? diye aramadı. unutmuştu .. . gibi hep bir ağızdan gülü.ştükten 
bib b~y biraz dışarı çıktılar, bir na çikolata, pud ra, •kordel:l geti - Asistan Cemil Kazrmı sertaıba - O, dalgın, düşünürken bahçede sonra tekrar kendi alemlerine dal-
saa'. c kadar gelirler, içeriye teşrif rirler. Sair günlerde de gelenler bC't odasına aldıktan sonra müsa- sesler yUkselmişti, cdur, tut• diye mışlardı. 
ediniz. ,·ardır. Duvardan atlamak ister - ade istedi: 1 Cemil Kazım, genç asistanla ı ler, ka,pıyı zorlarlar, sek iz on ha - - Bendenize müsade 'beyefen - bağırarak .koşuşuyorlardı. Cemi Cemil Kazım, }'Cniden bir iered-

h d .. t d ı · dı', sabah vı'zı'tesı'nı· ç-"-u·k bı'tı'•'p, Kazım pence.reyi açara'k 'ba.ktı. U- I dilde düşmüştü. Kalokıp hastaların 
yanyana yürürken; bahçede ka ııme guç zap e er. "'u •• 'b l h fi b k · """·ı · ı · K h zun oyu, sıva çarşa ı ır a - yanına giderek Nigfu:ı gördbilird; 
duvar kenarlarına çömelmiş, kah Cemil Kazım merdivenin son zıytımar~-,ı ~rı ~ ~cagız. a ve em • dm ·koşmağa Çabalıyor, iki hademe Fa'kat sinirleri buna ta:haınııniil e~ 

t l n 1a ı d k re ez mısınız . : 
sır arı 1 ag ç ara yaıyara grup basa:nıağını çıkıyordu, kapının ö - .. . . onu kovalıyordu . Bırden etek ayak demiyecekti Balı.çedelki sesler a-
grup konuşan , gürültülü gürültülü - Teşekkur ederım yavrum, 'bir j l k k d · ' nünde bir gençle karşılaştı, genç . . ıarına sarı ara a ın yere yuvar· çık pencereden daha vüzuhla ak· 
gülen ziyaretçilere bakıyordu . Ki- şey ıstemem. Ben burada bekle - landı Hademeler kadının zorla eıdi d 

1 k
• . adam selim vererek yol açtı. Bu . · • s yor u. 

m i koltuğu atına uçıL'< bir paket rım. yuzunu açtılar, siyah kalın .....,,,. _ 
k t k . · · l'nd b. gencin babası, Cemil Kazı.mm has- .--.- Buranın havasını dolduran s ırlı 

sı 1 ~ ırmış. ımının e 1 e · lt ye - Pencerenin onu.ne oturmuştu. nin altından ince, kıvrık ibıyıklı, 
mek sepeti. va•d . tanesinde ag'ır hasta yatıyordu, nefes ne idi? .. Kendi hastahanesi· •· ı. Soluk bir ikindi güneşi bahçedeki ~ür .kaşlı ibir erkek çehresi görün-

- Bugün kabul günü mü• fakat o, !babasını hastaneye yatır - göLgeleri uza~arak toprağı }'Cr yer dil. Cemil Kazım hayretle sondu: ne ziyaret günleri; alil çocuklarını, 
d kt b . .. b'l - ka 1 , hasta akrabalarını soran ,mti,var, Genç asistan. grupları bfrer birer ı an sonra • ır gun ı e ugrayıp rartıyıordu. Başını •koltuğun ke- - Nedir, fü! o uy<:ır. 

Yazan: Mahmut YESARi 

gii.>tererek anlatıyordu: ar~~t.- narına dayayarak sigarasının du- Hademeler, çarşaflı eı'k.eği kol - (Daha var) 

den geçirilerek daha esaslı bir şe
kıilde tesbitinin hey'eti umumiye
nin işinı kolaylaştıracağı mealin -
dedir. 

Teklif müzakereye kıonarak ka -
bul edilmiş, on kişilik yeni bir ko
lll'İSyon teşkiline karar verilmiş, 
kıamisyona şu zevat seçilımiştır: 

Vedad Ardahan, Ekrem Öıxlen, 
Ce]iil Yaıı<hmeı, Seniyidıdin, CeUıl 
Adal. Buı'han Eıman. Şaban Sırrı, 
Mehıned Taliot, Veli Şefik Gızer 

ve Ural Dilek. 

Bu knmisy'On tQplanarak evvel
ce bu hususta hazırlanmış olan 
rapor üzerinde tetkikler yapacak, 
avukatlarca adtiye işlerinde yapıl
ması i!ltenilen ıslahatı te~ııt ede
cek, bu esaslar ımmmi hey"etçe 
müzakere edildikten sonra kabul 
edilecek şekil Adliye Vekaletine 
aırzolunacaktır. 

Diğer taralltan, Baro Umumi 
Hey'eti önü.müııdeki hafta Cumar• 
t~i günü de bir toıplantı ytı,pıl(!ı!lı:, 

1941 yılı ıl>ütçesi, mürak~ler ra -
poru ve adli müza!M!ret işleri i.t%e
rinde müzakerelerde bulunacaık -
tır. 

Veıikaıız sütnine ve hizmetçi 

kullananlara ceza 

Şehrimizdeki sütnine, mürebbi
ye, aşçı, hizmetçi, uşak vesair 
müstahdmnlerin belediye müstah
demin ,~'sin.den ves ika alrnaları 
medburi olduğu !bal.de bazı apar -
tıman ve evlerd'<'kıi sütnine, a;ıçı, 
mürel)biye ve hizmetçilerin müs
tahdemin şUbUöine kayıdlı olıma -
dtkları anlaşıl:mu;tır. Bun.un üze -
rine Beledlye Reisliğinden dün 
kaymakamlıklara gönderilen bir 
emirle icap eden kontrollerin ya
pıLınası \>il.dirilmiştir. Bunları ve
sikasız Glarak kullananlara para 
cezası verilecektir. 

27 - Niuın - 1941 

'ransanın az~ e.U 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

~ ün de işl!rct cıı :,;ı ın gibi 
~ propagpndaların her ta· 

raftan >el g:b: akmasın· 

lan hak;kı vaziyet hakkında dog· 
uca bir [ikir edinmek nıii ş ki,1 go
·ünüyor. Fakat bir haftadır , bil· 
as.)a Yunan mukavemetinin hızı· 

11 kaybettiği andanberi, Ncvyork. 
'aşington ve L>mdra kaynaklar> 

1crlinin Fransa ile yakından nıc~· 
;ul olınıya başladığını bildiriyor. 
l\lareşal Petenin siyasi n1e\ kii 

' idden naziktir. Almanya ile bir 
'UÖtareke aktediimiştir. Ai:Jr işgal 
'tlasrafları Fransız milletine tah · 
nıil edilmiştir. Anavatanın üctt 
'kisi ve biitün salıiller dünkü diiş· 

manın elindedir. Bir buçuk milyo· 
na yakın Franst'Z esirdir. Sana~ i 
ve ticaretin işliyehilmesi bir dere· 
eeye kadar muzaffer kuvvetin mü· 
'~ade \e yardımma bal!iıdır. Hal· 
ta iaşe bakımından bile Vichy ,c 
~ayrimeşgul Fransa Berlinden nıc .. 
det beklemektedir. Eski müttefik 
tnı;ıtere ise • Vichy hükumetinin 
politikasından hariku1iide meınoun 
değildir. Eskiden daha az memnun 
idi, birkaç gün evveline kadar M•· 
re,lin har~ket hattını bir derece
ye kadar tas\•ip eder gibi görünü· 
yordu. Fakat şimdi yeniden Lon· 
dra Fransayı endişeli bakışlarla ta· 
kip etmektedir. 

Anglo Sakson memleketlerinin 
en büyük telaşı Laval'in tekrar iş 
başına getirilmesidir. Alınan dost
luğunu ve hatta İngiliz husumet'ni 
çok eski zamanlardanberi kendisi· 
ne şiar edinen bu zat idareye el 
koyacak olW'sa ağlebi ihtimal menı 
leketini az da olsa bütün ku vvel 
membalarile galibin )·ardımın• 

tahsis edebilir. Bu t::üz'i kuvvl•tter 
arasında Alnıanyanın işine en çok 
yarıyacak unsurlar donanma ve 
Fas ve Cezayirdekl üslerdir. Ak· 
deniz ve Atlantik muharebelerioİJI 
bugünkü safhasında b<iyle bir sik· 

1 

lctin l\1ihver gözüne atılması mll'" 

vazeneyi bayii ihlal edebilir. 
Amiral Darlan müzakereler için 

Parise gidip dönuıüştiir. Ri\'a,·cl· 
lcre inanmak t:'.aİz ise Hariciye .Na· 
zırlığına Lava! değil, fakat (Dob• 
rinon)un getirilmesi mutasa,·vet 
imiş. Bu zat elyevm Pariste Vichf 
hükümeti namına J al kuv,•etle
rile daimi teması temin eden mu· 
rahhastır. Alınanların Fransızları 
kendi taraflarına celp i~in bazı ca· 
zip şartlar ileri sürdükleri anlaş•· 
lıyor. 

l\lalı'.i.mdur ki Fransanın bülÜll 
endişesi şimdilik hiç dolmnulına· 
mış olan müstemlekelerinin miiS· 
takbel sulhteki mukadderatıdır. 
Fas, Cezayir, Tun.;s, Hindiçini, su· 
riye gibi vasi İmparatorluklartıl 
talii hep aliye talik edilmiş dur· 
maktadır. Almanya ile bir anla~ırı• 
yapıldığı takdirde bütün bu ardi 
kendisinde bırakılacakhr. Yalnıı 
eski Alman müstemlekelerinden O• 

lup 1914 harbinde alınan Toğo "e 
Kameron asli sahiplerine iade olu· 
nacaktır. İşgal masrafları, ki cid· 
den ağır bir yüktür, yarıya indiri• 
lecektir. Loren hududunda Fran· 
sa lehine tadilJit ve tashihat yapı· 
laeaktır. Alman ve Fransız sanayi 
erbabının müşterek çalışmaları 
için başlıyan müzakere ve teşeb· 
büsler takwye edilecektir. 

Esasen Almanyanın ŞeU Fiib· 
rer Avrupanın bir tabii lihikası ... 
yılabilecek olan Afrika kıt'asının 

Avrupa milletleri tarafından istis· 
mar edilmesi icap eylediğini söyle· 
mişti. Binaenaleyh bu fırsattan is· 
tifade etmek icap eder. AlmanY• 
harbi kazandığı takdirde projeleri
ni tahakkuk mevküne ulaştırac•· 

ğmdan o zaman Afrika k.ıt"asındall 
büsbütün mahrum edilmemek icİll 
şimdiden teşebbüsler lazımdır. F•· 
kat Cernıenliğin mağlubiJeli şıkk• 
bütün Fransızları tereddüde dii· 
şürmektedir. Dahıı ileri ı:idecck 
bir işbirliğinin yeni kurulaca~ 
dünyada Fransayı bü;bütun tnh 
bir devlet haline getirnıesindell 
korkulmaktadır. Bahusus ki A111c

rika da vuzuh ve kat'iyetle inıf.Iiı 
İnıparatorlugu ) anında nıc' ki a 1· 
mıştır. batti. Vichy'yc Ruz\·cltıll 
şahsi bır dostunu sefir olarak goıı: 
dermek surelile Mareşali lıerhanır' 
bir şekilde Almanya tarafına faıl_•· 
ca ka),n.aktan ınuha(aza etn1ek ıs· 
temişlir. Hattıi dün gelen bir haber 
Laval iş ha:?ına getirilecek otur\:t 
'•u harekele mukabele olarak .\· 
nıerika Sefirinin ı:eri çağırıla~aii•· 
nı ifade etmektedir. I 

İngiliz kabinesi de gayrim•Ş~.·:. 
Fransanın bitaraflığına kani ~·~· 
dir. :\'Iüstemlckelerden geleıı rrı•· 
kın l\tarsil,·P"'"'ti bir 1mnn kor'"'; 
yonu vasıtasile mülıim miktar) 

8 
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Milli Şefin 
resimleri 

Dün Ankara parti 
vilayet merkezine 

merasimle asıldı 
Ankara. 26 (A.A.) -Bugün Cüm 

huriyet Halk Partısi Ankara Vila
yeti idare hey'eti merkezinde Vi
layet idare hey'eti,. Ankara merkez 
Ve Çankaya ve diğer kazalar ile, 
llıerkez nahiye idare hey'etlerinin 
Ve Halkevi Reisi ve idare hey'eti 
azalarının iştiraki ile yapılan bir 
lıop}antıda Milli Şef İnönü'nün im
Zalı-,rı ile hediye etmiş oldukları 

fotoğrafileri Vilayet idare hey'eti 
merkezinde Şeref mevküne konul
nıuştur. Bu münasebetle yapilan 
ve Cümhuriyet Halk Partisi müfet
tİilerinden Amasya Mcb'usu Esat 
Urasın da ·bulunduğu törende Par
ti Vilayet İdare Hey'eti Reisi İbra· 
him Rauf Ayaşlı söylediği nutuk
ta bütün millet<;e Milli Şefe karşı 
duyulan içten ve sarsılmaz sevgi 
hislerine tercüman olmuştur. 

ÇORÇİL 

Dünkü Milli Akdenı·zde harbı·n Nereye gidiyoruz? 

l H a 11• fa k R u z v e 1 t k Ü m e maçları Ercümend Ekrem Talu dünkü 

t k 
- y e n ı· ı· n k ı· ş a f 1 a r ya~~~:;. b~~;~;~~7koymuştıı: s 1 n n u u Bu g Ün k Ü neticeler Beşiktaş Harbiyeyi, 1 Yazının mevzuu da şu idi: Ya· 

f d ) 1 1 l 
pışkan otu gibi türk•emizi sarınak.. 

(8aş tarafı ı inci say • • ne o ursa o sun stanb I d M --------------- ' U Spor a as- ta olan yabancı kelimeler! ilahi Er-

l::~f!~~.1~~~~1~:.~:~~~t':':a~ ~~:~.:~!= y ;-<>t --;sf ı'klaA ke sporu yendi Cebelüttarıkı ele geçirmek, Al- c7entl Ekklrem,, işin mi yok senin, 
tiyordu. Bu ith1itt Hitler i<>in __ fevkalA- unanıs anın 1 • ya ancı e ıme erin gün gi.indea 
de ehcmmmiyeti haizd i. Duşmannın Şeref stadında günün ilk karşı· manya için Balkanlara. ve Af- dilimize dolması fena Jlll oluyor 
bazı tedbirlere ıevc<>tildon ;cı.nab et- lı'nı' ı'sfı'rdat edece• laşmasını lig d~rdürıcüsü İ. Sporla sanki? Bu yüzden birçok kişiler, 
n1csi onu 0 tedbirlere te\:essüle m~- Ank l •k kt d h ''h' d• ya.hancı dil öğreniyor .vahu! Gaze-
bur 'etmek ı·çı·n umumiyetle kfıH bır aranın Mas.kesporu yaptı ar. rJ aya geçme en a a mu 1m l 
•ebep teşkil eder. Almanyaya, bihakkın iİ ' ı' s o" y 1 e d •ı Maskesporlula:rın oyunu henüz ma telerde, mecmualarda, kitaplarda, 
pahalı ödetilmiştir. :Müttefik ordu~ar y 1 n lıim olmadığı için sa'haya ç~la· y konuşma aralarında yabancı keli-
Almanlara insanca ve molzemecc agır rı da merakla bekleni)"Ordu. azan : Emekli Kurmay 1. B. meler böyle sık sık geçtikçe onla-
zayiat verdirmeksizin bir karış toprağı Vaşington, 26 (A.A.) - Ruzvelt İlk dakikalarda her iki tak>m rın manalarını lıilmiyenlcr hemen 
bile feda etmemmişlerdir. Zu zayıal Beyaz Sarayda kendisini ziyarete .. İngiliz kuvvetlerini meşgul et -ı hiyetini henüz bilıni"~ruz· bu kuv lôgatlere, kamuslara sarılı,·or., 
Öyle nı.sbctte olm"•tur k[ Almany•d. a ik d k" Ah f · ti mutereddit, fakat Ankaralılar ga· ,_ , , ~ lJ gelen Amer a a ı e a cemıye t .. 1 . k .ınek_V€ başka cephele_ re . _nakline ve_ tler şimdi Balkanlardan nakle- böylelikle hergün beş. on tane ~··· 
öğrenildiği vakit tesir yapmaktan ha 'zasına şunları söylemiştir: ~ guze paslaşarak Istarlbul a· - b " lesi e k ık · • baş! d ı manı olmak maksadıle ıki grupa dılrnesi çok muht&mel kll'alarla ancı kelime bellemiş oluyor. Hat 
kalmıyacaktır. Harbin bugünkü safhasının mu- n sı s ınmege a ı ar. ta k Lol'd Ha!ifaks Mısırdan bahsede- Bu ilk anlaroaki akınlar şüt ata • ~ynlarak mücadeleye devam eden takviye edilecek, İn,giliz ordu..u · ahveciden, berberden. bakkal 

Vakkat neticeleri ne olursa olsun It ı k t' - · h lcit t ~Lt · al daıı d k k" · 
k d 

· ıı·r ki· madıkları ·ç· b' t•· ı·· t" ever ayan uvve n:rı are ı uza • uı ım büyük bir taarruzu başa _ • aşçı an, aç ışi rnr kı. bun· 
re emış . Yunan mı·ı1etinin istiklalini ve ara- . ı ın ır ur u ne ıc 1 ı · 

H 
·ıh~i-~e ög·renecekleri medi ımağa çal_ışmaktadırlar. Cenupta racak kudrete yük.selecektır. Yaz arın ugat kitapları, yahut da lıi-

arp a ~ .. ıı.u zi bütünlüğünü istirdat ederek mu. · t k" 1 bir şey kabnamış olan general B .. k t. Sporlular da mukabil akına ılerleyen Ingiliz kuvvetleri Sudan mevsiminin yaklaşması dolıayı.-;ile, ga ıtap arına bakacak \'akitleri 

C 
:..."am'ın zaffer olacağına eminim. u yu . l d d . d M .. ehr· . . Al r· ı 1 . olınadıgı· i•in zavallılar. aazetcl~r-Wavel ile Amıral unn'ti'" A geçmekte geç ka~madılar. On bi - ıu u u cıvarın a aıı ş ını ış- man . ayan ordusunun -her ,... " ' 

, · t'f d sek gaye uğrunda Yunanistan · ı tt'l K h d d do. de bol hol rastlad ki b b şiımdiki vaziyetklten_ azamıüplhı~ ayo~ merikanın dostluğuna ve yardımı- riock·'ı. dakikada Ankara kalesine ga e ı er . . enya u u una g· çareye b~ vurarak- takviye e - ı arı ıı Ia an-
vi temin edece erme ş ·ı· B' t .. ka çe ı en bir korner esnasında Ci . ru sürülen _rıalyan k_ uvvetlerı nı - d.ilmesi ihtimali karşısında İ""'i • cı kelimelerin manalarını ın.ü teri-
, na gu··venebı ır. ız, ecavuz r- · h t -ı l ki d ı ı .. ., lcrind•n bı'l•nier b 1 
t 

had güzel b" "ti .lk r· tı aye mag u_ p ve esır o aca ar ır. ız erin uzun zaman müdaf:aada ' • e soruyor 'l:e e. 
ur. ·· şısında hürriyetlerini müdafaa e- ır şu e 1 go u yap · li Y · · J kd 
Lord Haıl.f-'·· geçen Jıaııpte omun Bu savı Ma k 1 1 1 ağa Şimalde Ital'"anların iki muka - kalmaları vari'Cl de~ı- ldır. C-'·- _ yor. anı, azız me• e asım Er-

.....,, . den milletlere mümkün olan bütün s espor u arı ça ışın ' _ uuc .• • • hasıran genç erkeklere inhısar_e - k sevketti. Yaptıkları mukabil akın- vemet merkezi kalmıştır. Bunlar: lüttarığın müdafaası meselesi de cunıcndciğim, senin anl•yacağm, 
t h 

ns maddi yardımı yapmıya arar ver. D · ·ı •-"- ı ·· k' l ·a· L'"- d bu suretle biziın luıh.-eciler, L-r-den zayiat ile ıbu harp e er c_ı_ .. . !arın birinde Sarı - Siyılh müda . esıya ı" n.ıuua agı mev ı erı ır. tuya a seri bir netice almavı i . "" 
. !arın olu miş bulunuyoruz. B r d 50 k ·-eti · k r ~a tt· kted · herler. bakkallar, a. çılar, rntına 11 . ten ve her y~tan u:ısan - faası bir penaltı yaptı. Fakat Mas- u a a n mu av=.. erı ı ı· ' p e ınıne ir. 

.k 
"- kaye 1 k J İt 1 ı • ~b ı· YUNANİ""' lar, '"° hatta seycar satıcılar bı"le 

münü mucib olan a)uı mu - 1 kespor sağ hafı bozuk bir vurll§la aca o an ayan arın ~ ı - <>•:ANDA: , 
se eınıiş ve binaenaıeyıh bu har - Alman tayyare eri bu fl!'satı kaçırdt. manı istikametinde çekiınıeıerinin . Artık bitiyoruz ki ikinci mevzi ecnebi dil öğrennıi~ otuyor! 

-• d h az - b' f ..ı tın kt İt ı I · ı Sonra tutuyorsun, bu ıue,.·zu u··. 
bin milletin hayatıııua.. _a a . İ. Spor bu tehlilreyi de atlattık· ır ayuası o ıyaca ır. ayan • n.gı iz • Yunan orduları arasına 

... d edı M J t b l b"'t · b h k ti · r. k' Alma zerinde •Nereye gidiyoruz?• di,:e 
derin yaralar açacagı• umı . . - a ayı om- tan sonra tekrar hü<:uma geçti. ar u un u are e erııre ra,. - va t n taarruzları le varıl<l ı , 

1 
. deınıştır İ T k ti . . t " b bir de yazı yazıyorsun! Nere,·e gi-

lebilcceg·•ini söy amış ve Devre ortalarında Süleyman sol • men ngı ız uvve erının. mo or· ve u yarına sağ cena'hta lnailiz- , l" b' I"kl · t I · b"' I · h deceğiz, görüyorsun iste_ kahveci~ 
ki: bardı m an ettı" dan aldıg'ı bir pası yerden bir ŞÜt· u.. ır 1 erın Ve ayya.re erın U· ertn sür'atle cenuıba rPkiLmesi!e • b b • . 

B k d d 
· ı kur k k ı H b ı d r sı, er erı, aşçısı, bakkalı. vatınaru, u a şam ra yo a Medeniyetimizın esas arı . . • le gole tahvil etti. Ve devre böy- yu ısLm arını a eşı.s an a meş ve sıol cenahta Epir ordusunun e . 

·11 t k "- bılir t. ı • · affak •- ·ı seyyar satıctSı ile cümbür cemaat b. .. . tarılabilirse mı e a ... ına · ~ Malta, 26 (A.A.) - Dün öğleden lece (2--0) bitti. ~ eını_ege muv o ... mamış - saretı e neticelendı. Tesl:m olan 
ır nutuk soylıyecek J te siz de tıpkı bizım_· . g>_bi '~u şey· sonra neşredilen resmi tebliğ: İkinei devrede yine İ. Spor ha _ lruıclır. Ingilizler bunları Libyaya ve teslimiyet şartları Selanikte ve bedava tarafından ecnebi lisanı 

d 
k b zı.ın k B lk ı ki · · öğrennıiye gidiyoruz! 

Amkara, 26 {Rıı""- Gazetesi) - leri anladığınız ıçın ır ı ı Perşembe günü öğleden sonra kiıniyeti esnasında Mülrerrcım gü· ve ısmen a an ara na. ct.ınış . ımza edilen Yunan Eoır nrdu.-iu -,. _ u:1u 't: r ı d. l'! 1 b _.__ Af Şakayı bırakalnn aınına, Ercü-
'-'<>ndra radyosunun bildirdig"ine davamızı kendi davanız yapı;<> . düşman tayyareleri Maltaya yak- zel bir şu"'tle üçüncü golü de vap- er ır. ununa eraut:r doğu • nun miktarı henüz ......,."uldür. d Ek . ' ik f · b k"ld .. • Alm · ıl"'-'r"• ınen remın dünkü yazısı ger· 
!!Öre, yarın (bıııgün) Greniviç saa- sunuz. . • laşmışlarsa da hücuma geçmemiş- tı. Vaziyet (3-0) olunca Maske . r· a sc erı u şe ı e surunceme· an . Italyan kıaynakla"ının çekten pek dikkatle okunacak ve 
tile saat sekizde (Türkiye saatile Lord Hali!aks, harbe gınmek ha !erdir. Fakat ayni günün akşamı sporlular hücU'Ina geçtiler. Biraz de kalmasaydı, İngilizler için el - v<>rdikleri rakamları ihtiyatla kar· üzerinde pek durulacak bir yazı 
11 de) İngiltere başvekili Çörçil riç olmak üzere ta~ v~ mut~a.k kuvvetli bir düşman hava filosu sonra sağ açıkları isabetli !bir şüt- bette daha iyi olurdu. şıkımalıdır. idi. Eğer yapışkan otu gibi dilimizi 
tadyocia bir n tule söyliyecek ve yardımın hukuku düve_e mugayı: Maltaya hücum etmiştir. Tayyare- le ilk gollerini attı. Lİ:B'YADA: Bu akibete sebep, kumandanlı- sarmakta olan hu yabancı keliıne-
haııp vaziye~ ile Balkanlardaki olduğu _hakkında_kı_ ı~dıayı cerhe !er hedefleri tenvir fişeklerile ay- Bundan sonra OY'Un gittikçe rev· Libyada Alman - İtalyan ordu· . ğın yaptığı bir sevk ve idare ha- ler meydanı boş bnlup da bövlece 
ll'>ılhar.ılıe i sal!hasıru izah e- derek şeyle dem•ş~ır.. . 1 dınlattıktan sonra bambalarıru at- kini .kaybetti. Otuz beşinci dakika- sunun 200 bin kişi olduğu t:İhmin 

1

. !asıdır. Bu hata da, Arnavutlukta· alabildiklerine giderlerse canım cM-
d . n n oon ı Bir bitarafı.'.' mu:r~ ;_ıe ma~~ mışlardır. Projektörler ve tayyare da Kadirin çok sıkı bir şütle yap· edilmektedir. İki zırhlı tümen bu ki ,Yunan_ ol'dusunun Yunan ara - linıizin uy haline! 
ecektır. --o mu tcl_;ık etmıyecegı _d~uncesı bı defi bataryaları hemen faaliyete tığı dördüncü gole MaSkesporlu - mevcuda dahildir. Ayrıca 1200 tay zı.sıne dogru geç çekihnesı. hu çe- Osman Cem,.[ Kaveılı 

1 taraflıgın esas prensıbıne uygun geçmişlerdir. Birçok yerlerde şa- lar da sıon dakikalarda bır golle • ·· · · · kı1ınenın sag· ve denıııclekı mu· da -

Japonya 

ita/gagı pro
testo etti 

Şanghay , 26 (A.A.) -Japon ma· 
lcamlarının Şanghay'da buluna.n 
'I'onıislav Yug-0slav şilebinin_ bır 
haıyan bahriye silahendaz mufre· 
zesi tarafından müsadere edılmış 
olnıasını İtalyan deniz maıaımları 
nezdinde protesto ettiği resmen 
bildirilmektedir. 

Baş vekilimizin 
Teşekkürleri 

la Alın nlar Briand - Kellog . . • yare o!dugu soylenılmektedir Böy 
o maz. a . 

1 
hıslara aıt bınalar hasara ugramış- mukabele ettiler. Ve maç ta (4-2) le b" rd · · 1 d k faa ile heıMhenk olarak idare edı-

aktını imza ettiler Po onyanın F k . . t kt t ır o u ıçın, us erın en Ç-0 u· ı ı . . 
P d'ğ 

1 
ket~ . 'stil" sı bu t r. a at ınsanea zayıa . yo ur. . Sporun galibiyetile sıona erdi. zak ve çöl şartları ıçinde harekiı· ememesidır. 

ve ı er meın e rın 1 a Düşman bu sabah bır keşıf uçuşu H b' 'k 2 Bundan son a i U · imzayı apaçık ihlal etmiştir. Her- t A la h k t ar ıye o - Beşı taş ta ınedbur bulunduğu bır mınta - ı b k ' r "1: ! Z ,.c mute-
. . yapmış ı.r. vcı rımız are e e k d ·ı. 1 "ht" la a ı Yunan kuv\'etlerı Termop'l 

h_a'.ll:i diğer bit~r~f memle~_et gıbl geçtiği gibi defi bataryalarımız da Oyun çok seri olarak başladı. ha a 
1 ~~- • \ ıya~n:-ının ~nı~ geçidi · Livad)·a haltı g"rislne ~-

sızın. meT?leketı1mz de bugubnl te. ~ düşmana ateş açmıştır. J İlk dakikalar mütereddit, biraz O:~adnab. ıy a ydın~ 1 
B ısakr·· ı _e esı \ kildiler; Almanlar bu geçidi d,. bir 

cavuze tıgrayan ara yapaı ı ecegı B "k .. 1 ak l "u ır şe ır. u ·o u vazı· k . . -
ardımı ya a·a tamaınile halda • __,, _ __ so_nra ~'.. taşın gırze ~nar yap vet dolayısiledir, ki Atman - İta!- u.;a~a hareketı ıle ele geordi • 

Y • ~""g . b ' ,L Amerıka Yuaoslavya t.ıgınt gorı.ıyoruz . Harlb ı yelılerın yan ordııs t zd .. d f !er: mudafi kuvvetle r geri çekil-
,~ardır. Bu yaı.-urmı sı-z ıze arm e o b uıt b lesi k _ .. 1 u aarrıu a n mu a aaya .. b ' 
eşi olmıyan bir tanıda yapıym-su - hükiimetini tanı mı ya una ;m 8 e_ ço sın:muY<>r. geçmiş ve Hır haftadanber; Tol> - , m ge mec ur kald\l:ır. Artık mu -
nuz Dünyayı tahakkümü a1tına devam edecek . ~tınk~ı dakkika'Cl_ak}{al!fbıyke katle - l'llk kalesıni CC'bri hucwnlarla dü-- f ba?nkidane müdafaada se-·kıilceyşi 

· cısı ar a ar aya ı ı ne ıs ur arış .. • ff k 1 1 ır azanç yoktur E.lıde kalan kuv 
almak ihtirasını açığa vuran Al - yaparak dakikalarca alkrşlandı. """.'."~geİ m.uva a 0.:"mamıştır. vetlerio kat'i netlrel · h .._ 

karşı yalnız kendi men- Vaşington, 26 (A.A.) - Harici- . Bılakıs n.gılız!er mevzıı taarruz - ! ı nru ar.,,,.,.. 
manray~ . üd f 'ımek için ye Naz;n Cordell Hu!!, Amerika- Oyun o kadar sert oluyor ki her !arla ilk tesel>büsü ele almış bu - den ietinap ederek kurtanlmas.ı 
faat_ erınıı:ı m a aa e. . r· nın mülteci ve meşru Yugoslav hü- iki kale de tehlikeye maruz kal - 1 nu orl ' ve baska bir cepheye nakli daha 
değil aynı zamanda ~~zı us~ u kumetini ve bu hükumetin Va- makta adeta müsavi.. u İ Y_ . ar. . mu,'<l'tıktır. Bu cephe .. hesiz 
bastırıho imha edilmedıgı takdir - 0 b" . . dak"'·-~ B "k' ngılızlerın Mcrsamatruh mın - Li'-· """'h 'd . . . şup • . k şı'ngton El""si Fotiç'ı· tanımakta de n ırıncı ı"""a •'ŞI . ••ın . k d k d ".'a c-,, es. ır. Inaılızlerın 00·y-
de beşeriyetin istiklbalı çok a!"an· ~- . • t"' it ,_ k .....,dı. .a asın a ne a ur kuvvet topla - le bir k 1 h k" .. . . . . vam edeceğini söylemiştir. yap '61 pena ıyı ua em verme d kl b k 1 . .. arar a are et ettikleri an· 
!ık olacağını idrak ettıgınız ıçın H"""'. !o 1 ki .,. ğ .1.. . ı arını ve u uvvet erın motor- , la"l"""'r Te .1 L. ·~ .,ıye a narının sı a •• ı ı "". ır 1.. hl b" ı·k b k nd . rmooı • ıvaclya hattı 
b aııdımı yapıyorsunuz. · . ~ u ve zır ı ır 1 · a nnı an ma- · . d Alm . . 

U Y . .. . kudret' . t _ yacağı hissi vardır. Büyük Britan· anda boş kalan Beşıktaş kal"5ıne I gerısın e an ılerı hareketini 
Den1Z _end_u~ı ı~ı~ ':i ya İmoaratorluğu üzerinde zafer Feyzi az kalsın bir gol yapıyordu. --- oyalayan kıt'alar, h"thalae ardıcı 

kil ettiğı . sılahlar~a~ k._3 se en kazamnadıkça diğer bütün zaJ!er- Bereket top avuta ı;>itti.. \dan istifade edemediler. Son daki- ku\•vetleridır. Btiyük kısnnların 
:LJ)rd ıı;a;uak.s demıştır v \edricen !eri hi~ir şe:,:e yaramaz. Binaen _ ymuıni>'.etle Haı1biye daha fazla k~lar.~a biraz canlanan Beşiktaş nakl~l!mek üzere gen yurüıyı>ş
. B~ ~ıla~la: sessızce erman ada aleyıh Hitler Ingiltere mukaveme- hucum edi)"Or .. Beşıktaşlılar An - '>ukru vasıtasıle bır gol daha ya- ter 'aotıklan çok_ . ~te.:1eldir. 
ış goruy<ıılar. Fakat A Y İ 1 tinin sahdamarı olan ticareti bah- kara maçlarındakı gihı cansız... nrak maçı (2-0) kazandı. · Alınan tayyarclerının ııi<Ap ve 
iptidai maddeler kıtl~ştı~a v: n: riyesilli kesmek i9in bütün gayre· Bu vaziyette hafLay.m oonlarına Faruk Erer nakliyıata se;·ircı kalmalan asla 
giliz hava kuvvetlerı A a':ı,. uv tini sarfediyor. Fakat siz bize ol . yaklaşırken tam lorkıncı dakika ılı varıd olamaz. Hava iıoınbardı -
vetlerine _ulaşma~ ve s~~~:n a~~ dukça sür'atle yardım edebilirse- da H_akkı ger~lerden kıaptığı topu fıkbahar Atletizm m:ı~lan bu işe kuvvetle mani olr 
tikçe. tesırlerı mutema · niz Hitlerin bu gayretlerini ak>m Haılbıye kalesıne kadar götüre"ek •• b k 1 maga ralışaoakttr. 

t:o caktır. . . bıraktırmamız için hiç bir sebep ·ı!u bir şütle ağlara taktı. musa a a arı AKDENİZDE: 
t:.ge mıntakası iskele- Lord Hırlifaks, Hıtlerın'. cuzun ktıır Geçen hanbin sıonunda A- Bu gol Harbiyelileri harekete Bugün Feneılbahçe stadında ilk-ı Biz aylarea evvel yazdığıımız 

Ankara, 26 (A.A.) - Başv:kil 
l:ıoktor Refik Saydam, l\'Wli Hak•· 
llıiyet Bayramı ve Çocuk Haftası 
:tlünasebetile yurdun her tarafın
dan aldıkları tebrik telgrafların· 
dan dolayı teşekkürlerinin ve kar· 
§ılıklı tebriklerinin iblağma Ana· 
d.o!u Ajansını tavsit eylemişlerdir. 

l . . . . ı ve hayret verici zaferlerınden: ;;:'eri.le; deniz tezgahları ill.1;aatı bir geçirir gibi oldu. Fakat ilk devrey- '>alı-ar Atletiz:n müsabakaları ya - bir vazıda, Alman istilıl.sının en 
~rının seneJık thracatJ bahsederek A!manyadan gelen bu . derecesinde ar:tırılmıştı. (1·0) mağlup bitiıttnekten ku!"!u ılacaktır. Musabakalara saat 14 • muvafık olan Ce'befüttarık i$lıka-
I · T" .. Alman mılle - mucıze · l b 1 akt ti · zmır, 26 (A.A.) _ Şehrımız ı- tün halbeı:liere gore • Ve bizimkilere ilave edilince Al . amaıdılıar. le merasım e · as a;ıac ır. me yerme Malta istikıametini e _ 

caret Odası tarafından hazırlanan tinin bundan sevı~ ~yıdugwı~'. man tahribatın•n üstü.ne çıkmış - ikinci devre 90k tatsız bir şekil Ankaradakı maçlar sas tutacağını ve bu istikamette 
b_ir istatistiğe göre İzmir limanı ha· ihtilafın bi'.ti~ini gormegıe~:ı;:ay- Lardı. Gc.>çen harpte yapılan br i.e başlayıp sonuna kadar böylt Dün An karada yapılan ımilli kü· Afrı.kaya inece~ni ?~~"".'>tık. Al -
tıç, Ege mıntakasmın muhtelif is· de arzu ettiğı"'. e:'c~Y harpte de yapılabilir. Geçen barp 'evırın etti. Gerek Beşiktaş ve ge 'l'le maçlarında Es.kıişelur Demir - ma.nlar vand gordugwnuz bu ha-
ltetelerinden dış memleketlere 1940 detınJfş ve demiştir ki. in öster _ rerıberi i~aat usulleri tekamüle· 'k.se _Haı'biye takımları cansız V( '!'Or takıntı. Izm~rin Ahtınordu ta-

8
': yapmış bulunuy<ırbr Afri -

senesi zarfında 1.604.390 lira kıy· Nıçın d_aha_.fazla sev 
1 
ç g__z kati ıniştir. Binaenale;fu kendi reko 'eksız bır oyun çıkaıımağa baş- 'nmını 5-2 yemnıştır. kaya geçen Ahnan.~ar Suve~ ka-

tııetinde 2
9

.
712 

ton muhtelif mab· miy~r? Çunku Hıtl~~r 1::.mna· .-unuzu k~arsaruz hiç de haV'!'e ~ılar. Kırk beş dakika _içinde her Gcnçlel'birliği ise Allaya 3-1 ga- n~lından ve Cebeluttarıktan he -
SU\ ve 475.065 lira değernide 33.Q76 olabilecek tek bır k zanamı- etmiyecegtın. Ju taraf ta ele geçırdiğı fırsatlar- .i.p gelmiştir. nuz çok ~zakla:d~ durakl~ar-
ba• h .hr edil işt. <lığını .ıımyıoır ve bunu a __ dır. Hıatb ınış ııstikameti üzerınde 

• ayvan ı aç m ır. bulunan Malta \miinü ve derıR ·--------""."-::.., ı görüşülmesini mille.ak.ip Fransız meyanında en nüfuzlu bu-lunan fe- firkateyn, iki brik ve etrafında muvasalasını bile elde edememiş-
_B .. ··k t ·b· m n· 82• kaptanı kendi vapuruna rakiben rik Mustafa paşa ile buna •benzer maru.>vralar yaparak gelen yirmi terdir. 

r uyu an ı ro a • •• .. ld"? .. "h ı 

ı Oıd
" U [ve lskeııderiyeye mutcveccı en birkaç serkar arı paşa gemisine sekiz Mısır g •misile gehnişti. Ka- Amanların Cebehlttarık mese-

Sultan Aziz Nası ~TU • 
1 
har~etinde ~hme.;ı paşa dahi o_· celbile göz hapsine alıp derhal ge· raya çıkarak Mclnned Ali paşanın lesini şimdi daha ciddiyetle takip 

\. . M Samı Karayel- n·~n ızuıe dogru azımet etmıştır. milerin kiıCCesiıre İskenderiye su - sarayına gitti. Ayağına kapanırca- etımelerine hayret e!ıınemelıyiz. 
'------------Yazan •. • üma unu valii Mısıra 1 Bu mülBkatta Nizip muharebesine !arına hareket işareti kaldırıp yo- sına tabasbusalta bulundu. Meh - CC>belüttarı.ğın elde edil:mesi, İngil 
Bu aı'alık b-Ohçaada önlerinde naoınayı h Yed Al' paşayı ken dair malumat alınmakla Ahmed la revan oldular.• med Ali paşa . kendisinı izaz etti. 'creyi mağlup etmek için Balkan-

:nıırat Laland İyana harp gem!si· bıtteslırn, _Meh~ itti~az etmek pa~a, Muhsın efendiyi ihtilattan Görülüyor ki, koca bir Kaptan Mehmed Ali pai a. oturduğu yer 'Ma inmekten, Afrikaya geçmek-
,'!, bırdenbire gözükerek doğruca dı.sidn; ~eı:ı~e tasmimatına mü . meneclerek kendi efkarına. uyd~r1 • paşa, Osmanlı donanmasını bır ec· de Nizib muzafferiyetini , Ahmer 'en çok mü.lıimdı. Bu büyük harbi 
"'-aptan paşa gemisine teveccüh ma esı 1 . "k f 1 ası hasebi- muş olduğu ümera ve zabıtan ı e nebi parmağı ile Mısır valisi Meh- paşanın dehaletini kiimilen Hüsre\ kazanmak için, Al~'nyanın Fran· 
ett ·· ·1eyhın va 1 0 m d '- · f d Al" '-•!' "~ l i. Du~masını emretti. Vukubu· şarunı . limanına takarrü - • bilistişare yola evam e.uıış ır:• me ı paşaya ""' tm ediyor. Me'h paşanın scyyiatına isnad edı~~r >a~· ı mağlup ettikten sıonra ayni 
aıı davet üzerine amiral Laland le lskenderıye d anmayi hü - Lutfi tanhi de öyle yazıyor: med Ali paşa da tefessüh etmiş paşayı dü ür!llek üzere işaa eyli 'ıı zla Ce!ıclüttarığa inmesi en mü-
~aiyeti er.kanından bazıları Kap - bünde kalcl~rden t on edıLmesinden .Sultan Mecid hanın cülusu ü· addettiği Ali ()<.man saltanatına yordu. Ha'tıi key[iyeti Valide Su! •im scv.laülccy§ icıobı idi. Alman 

0
an paşa gemisine geldi. Piyale mayıın . üz~~:;ğ~n~e; Rodos civa • zerine İstanbula kendurerinden em , geçmek için İstanbul tiı:crine yü · lana, D~mad Halil paşaya kada "l'luharrirleri, askerlık iıleminde 

l •rnan bey tarafından 'kabul edi- mulıterız ı na v(lsulünde mai- niyet münselıb olduğundan ve 1 rÜ}"Ordu. duyurdu. ir hata olarak kabul ettiğimiz bu 
erek odasına alındı. rında Kuşadası beyin delaletile donaıı.nıayı doğru Mısır_a g~erek Mehm"d Ali paşa. Nizib va·k'a · Hüsrev pa~. tam eski tipte bit ·;ı ·ük ihmalin bazı mOOıreım se _ 
l<apılar kapanıp yavaş sesle: yeti ola11 Osman Ş f ğayı Melıımed Ali paşa ıle bırleştıkkn sını haber almış, konsolosları ha· vezir idi. Avmpa nüfuzuna karsı bcblC'ri olduğunu söyliyerek ku _ 

kendi kethüda5ı Hacı erı a · sonra kuvvei külliye ile İstaırbula 1 berdar elımiş. Alnned pa;anın yol- koyan yegane bir adamdı. Hüsre"v ı 
._- Ahmed paşanın donanmayı b' ku-·ete irk{ı:ben beyanı ~eyfı- >tır arını ört bru. etıınek istiyorlar. 
"llsır valisine teslun etmeğe ka . ır • • Mehmed Alı paşa gelip busaması bulunan Husrev \'e ladığı Hacı Şerif ağadan donanma· paşa me\·kii iktidarda bulundukça "ak at ileri sürülecek sebeplere i-
tar. verdig·i ve kumandasındaki ge- yet zımnında . d' Dersaa· Halil paşalar gibilerln haklarından nın dehalet edeceğini anlamış, bil- devletin eski an'anesi ortadan '>anmak gii,.,tür. 
tıı · · eylemış 1 ı. t · 1 · d ~ k 'k kt B" J -.. büerden •birinin terfik edilmesi canibıne ızam. . 1 Fransız gelmek vası a ışaa ey omış, yaz >gı ceva- aı mıyaca ı. ınaena "Yh, Hüs- Alınanların bu hatayı tamir et • 
ıldirıldi. detten gönderılmış .

1 
°. a~ Muhsin Ve bu ~sile ile Meıhmed Ali pa- bı kendi vapurlarından bıri ıle rev paşayı yere vurmak lazımdı. meleri şimdi pek müşküldür. İngi· 

!) Bunun üzerine Amiral çekildi. vapuru bu arada bı :ıı:~misine i· ~a gailesinin bertaraf edilmesi yollayıp gelen kurulu alıkoymuş. Fakat, Oınıanlı donanına~ının 'izler Cebelüttarık kumandanlığı-
"' o_ nanrnanın önun·· de Vangar ge • efendiyi Kaptan paş .1 h hamil mütaleasından başka yolu olma - Hüsrev paşanın yolladığı Akif e - K D •a general Gort'u tayı·n ettı' ler,· n. 

.. , sal ve efendii mumaı ey . . d k il ! a· . t' 1 M aptan eryasile beraber Meh - c 
ıs; olduğu halde yola çıktı. Ne- . h tt hü-mayunnu kemalı dığına beyinlerın e arar ver· e • en ıyı vcrase ın ya nız ısıra 'r Almanlar her te'hlikeyi göw 

!\'ye .gittig·; meçhul idi. oldugu a 1 "t 
1 

Meh rek evvelemirde donanma müste- hasri cihetile demal geriye don • med Ali paşava teslimi Anup- •3 rak Cebclüttarıg·a dog·ru ,.en,· 
.,., t zım' ile alıp bilmu a ea_ : - 1 d 1 ti · · d"·'· t ' 
•a"ihi siyasi diyor ki: ma ed Ali paşa ile müsalaha olun _ şarı ricalden Muhsin efendiyi teb· ı dünmüş idi. e\· e erırıın '""'a nazarını çek .r istilaya girişirler ,.e kaleyi e· 

t" •Ahnıea paşa, hareketi hainane· du diyeerk cebine koyduktan son- r)ki cülus bahanesile İstanbula a- İşte bu esnada Ahmed paşa. ku· ti. ' geçirirlerse İngilizlerin Avrupa 
ınde ne acağını şaşırıp mak • ir 

5
u·retle yanm saat şırıp ol vakit donaı1mada ümera mandasında-ki sekiz kapak, on •ki (Daha ur) e teması yalmz sü,·eys yoluna 

• 

Türk matbuatına 
mensup bayanları 

davet 
Turk Basuı. Blrı!il İsbnbul Mınlalı&
ımıbD: 

llllilll müdafaa işlerinde Türk kadı
nının kendine düşen v:ızifele.ri almak 
uzere başlayan teşebbüse illilıak ş~kn
lerinı konuşmak üzere birlikte A.za ol
sun oJına.~un aazete ve mecaıualard.a 

yazı yazan veya kitap neşreden veya 
gaztte ve mecmua idarelet>indC' her 
hangi bir vazifesi olan bütün bayan
ların Nisantn 29 uncu Salı gunu - -ctt 
17 de Türk Basın Birliğinin Bcyoğlun. 
da Llle sineması karşısındaki merke
r;ine ıelmeleri rica olunur. 

Vapur ücretlerine zam istendi 
Kömür fiyatlarının artması üze

rine Şirketi Hayıriye ve diğer bazı 
vapur müesseseleri Vekalete mü -
racaat ederek ücret tarifelerinin 
yniden te9bit edilerek bir miktar 
arttırılmasını istemişlerdir. Ve -
katet bu müracaatı tetkik etmek
tedir. 

Fransanın vaziyeti 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

A_!manyaya sevkolunduğundan ~i
kayet etmektedir. Harbin inki•af 
tanı ve akıhetindea emin olmıy

0

an 
Fransa günün ıztıraıı \"e dertleri ilt 
istikbalin ihtimal ve endişeleri ara 
sında sallanmaktadır. Bir tarafa 
doğru yarım adım atarsa tekrar 
öte tarafa da o kadar yaklaşmak
tadır. Bugüne kadar muvaffak o
lan bu siyasetin mücadelenin bir 
dönüm noktası leşlu1 eden bu saf
hasından sonra da devam edip ede
miycceğini vukuat gösterecektir. 
Bahusus ki artık Amerika daha ,;;. 
zıh bir surette İngiltere tarafında
dır. Hatta kendisini mücadcleHı 
girmiş bile saymaktadır. • 

Her tarafta nihai kararlar , er il
mek zamanı gelmiştir. Tuallül \'e 
tereddüt politikaluı son günlerini 
yaşamaktadır. İspanya için bile ,.a. 
ziyet böyle teliikki olunabilir. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

inhisar edecek, İn.gilter~ Yakın, 
Orta ve Uzakşarlrta sevkülce)·şi h j 

kihrıranlığmı kayi>cdecei<tir. İng ·. 
tere böyle bir tehlikeyi daha bü· 
yüık bir ehaımniyet ve ciddivetle 
kal'Şllayacak, her türlü fedakıl:-lı
ğa katlanarak cebelüttarığı mü -
dafaa edecektir. 

Cıibelül~arığı müdafaa için ka· 
le hududu ve tahkimatı kafi de 
ğildir. Bu müdafaa isl<'minin is
panya topraklarına doğrıı derin -
leşfüiLmesi tazınıdır. Ya'li kara 
cepbesini takviye etmelidir. Fakat. 
~u tOO?i_rle~, Fransa. t. panva \· ~ 
ortekızın Ingiltere ve Aın1>r ika

~ı.dıa karşı alacakları vaziyel'e bağ • 
r . 



SAYFA - 4 

Yunanistnda 
(Ba:ı tarafı 1 inci sayfada) 

tün hedefleri hiç fark gözetmeksi
zin şiddetle mitra.yöz ateşine tu -
t.uyorlar. Bu arada da günün her 
saatinde Göobels Balkanlara yalan 
yağdırıyor. Göhbels İngilizlerin A-

al'Ya ve Yeni Zelandalıları 
İn:giliı.lt"r için muharebeye ıcbar 
ettiğini söylüyor. İşın iç yüzünü 
bildiğim için bu )'alanı teşhir et
mek isterim. Yalnız donanmanın 

ve hilVa kuvvetlerinin müretteba
tı hemen hemen münhasıran İngi
liz oldulttan başka tankların, top
i'ann, ceJiıe hattındaki fen teşki· 
li'ıtının, piya<lenin ekıserisini de İn
gilizler teşkil etmekıtedi.r. Yuna -
histan boyunca Alananları imha 
etmek şerefini bütün İngilizler 
paylaşn.ıştır. 

YUNANİSTANDA YAGMA 
BAŞLAMIŞ 

Hanya, 26 (A.A.) - Yunan mat
buat bürosu bildiriycr: 
Almanların istila ettikleri :vila

yetlerle Alınan!ann Bulgarlara aç
tıkları vilayetlerde ceeryan eden 
elim hadiselere ait haberler akın 
etmiye 'haşlamıştır. Halka ait eşya 
yağma edilmekte ve buna benzer 
hareketler yapılmaktadır. 
YUNAN GENÇLİK TEŞKİLATINA 

BİR MESAj 

Atına, 26 (A.A.) - Başvekil muavi
lli Amiral Sakellariu ve dahiliye nazın 
Man.iadakls Yunan hükibneU namına 
rniill gençlik te,ık.llatına aşağıdaki me 
oajı ıöndermışlerdir: 

F.cdadımızın kahraman kanı ile su
lanmış olan mukaddes tapraklarımızı 
müstevli çiğniyor ve oralarda zulfun 
:rapıyor. Mağdur milletin istikbali ve 
im.idi olan siz Yunan gençliği cesareti
nizi kaybetmeyiniz. ~anlı vatanınuz 

Amerika 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

gemilerinin İngiliz vapurlarına 
düşmanın yaklaştığını bildirecek -
!erdir_ 

Şu cihet umumi ve ile kabul edi
liyor ki, bahriye nazırı Knoks ve 
hariciye nazırı Hull Perşembe 
günkü nutuklarında kafile usulü
nün ta~bik olunacağını ihsas et -
mişlerdir. Ruzvelt, bir suale ver -
diği cevapta, Knoks ve Hull kendi 
namına söz. söylediklerini kayıdsız 
olarak kabul etmiştir. 

Vaşington 26 (A.A.) - Vaşing -
tondaki müşahidJerin fikrine gö -
re, bahriye nazırı albay Knoks ta
rafından yapılan beyanatta •Ame
rikan mallarının Atlantikte batır 
rılmasına Amerikanın müsaade et

miyeceğinin• söylenmiş ohnası A
merikanın Atlantikte işliyecek va
pur kafilelerini Amerikan harp ge 
miJ.eri tarafından himaye l'ttircce
ğini sarahaten göstermektedir. Al 
bay Knokı.s'un nutku, Ruzveltin -
kiler istisna edilirse Amerıj<an ka
binesi azaları tarafından şimdiye 
kadar söylenm~ olan nutukların 
en açığıdır. Bu nutkun ha1k üze
rinde tevlid edeceği akisleri naza
rı itibara alarak Ruzveltin de ya
kında beyanatta bulunması bek • 
lemne'kıbedir. 

Nevyork Times gazetesi albay 
K.noks'la Hull'ün nutuklarından 
balı;;ederek diyor ki: 

Amerikan halkile açıkça loonu
şacağız: Vaziyetimizin hakiJô icab 
!arına karşı kıoy.mak saati artık 
gıelmiştir. Yapacağımız şey mey -
dandachr. Bu mücadele bizim mü
cadelemizdir. Çünkü hanbin İn -
gilterenin rnağlübiyetile neticelen
mesine müsaade edemeyiz. 

Amerikada 
(h .. ş tarafı 1 inci •ayfada) 

yeni bir av tayyaresi çıka.racaktı~. 
Bu tayyare 13 bin metreye kadar 
yüksck•bileccktir. Bu av tayyaresi 
fevkalade sıiı·'atli olduğundan yıl
dırım tayyaresi diye anılacaktı=. 

Tayyarenin silahları gizli tutulu -
yor. Ancak motörünün iki bin bey
gir kuvvetinde olduğu söylenebi • 
lir. 

Vişi kabinesi 
(Baş trr:·\t 1 inci sayfada) 

sile meşgul olmıya başlamıştır. 

FRANSA YİNE YARDIM 
İSTEDİ 

Vaşington, 26 (A.A.) - Fransız 
Büyük Elçisi Amerikan Hariciye 
Müsteşarı Sumner Welles ile Fran
sanın iaşesi hakkında yeniden gö· 
rüşmüştür. Elçi Amerikanın Fr;;n
saya yardım etınesi lüzumuna işa
ret etmiştir. 

Viclıy, 26 (A.A.) - DN.B.; 
Fransız Müstemleke Nezareti. 

nezaret erkanından 4 yüksek me
muru, General De Gaulle lehine 
prapaganda yaptığ:ndan dolay1 az
letmiştir. Bunlardan biri nezaretin 
yüksek müşavere hey'eti azasından 
olup Gabon Valisi unvanını tıl§ı
makta idi. Diğerleri de Fransız 

Kongosu, Kamerun ve Şarki Fran
sız A!rikas, ~!erini tedvir ediyor
lardı. 

Hava harbi 

1 KD A M 

Afrika harbi 
(Baı, tarafı 1 inci sayfada) 

Antrepolara. deniz tayyareler' 
hangarına ve resmi daırelerc tarr: 
isabetli hombalaı· atılml!jtır. 

Kahire, 26 (A.A.) - İyi habeı 
alan mahfille<dcki kanaate göre 
Almanlar.n tazyiki netice;'İndcn- OİREKSİYONUOUR 
dir kı Dük d'Aosta Ingıliz teklif- ı,:M!t!:ıt:-2•::;·-::<·,,,~---:c----- / -
!erini reddetn,iştir. Ayni mahfille
re göre bu red cevabı üzerine yüz
lerce İtalyıan kadın ve çocuğunun 
hayatı tehlikeye maruzdur. Qün -
kü harp eden İngilizlerin sivil hal
kı himaye için bir kısım kuvvet 
ayııımaları mümkün değildir. Ma
a.mafih civar mıntakalardan gelen 
bir çok sivil Adis-Abebaya sevke
dilmiştir. Habeşlilerin İtalyan zul
müıırlen intikam a1mağa teşebbüs 
ettikleri .hakkında bir alamet yok
sa da yerli kıtaata meruıup bazı ı 

kaçaklar çapulcu çeteleri teşkil I 
etm~erdir. 

Londra 26 (A.A.) - Bu sabah j 

r 1~. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Agustos, 3 İkincite3rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 
Lonmada öğrenildiğine göre 24 1 Nısan sabahı §"'fakla beraber düş- , 1 adet 2000 Lirahlt 
man pıyadesi topçunun da müza - , 3 " lOOO '" 

= 2ooo~Lira 
= 3000- " 
= ı~oo_ ,, 2 tJ 750 ,. 

heretile Tobmk müdafaalarına 4 500 
Al~ u n 
"""'uma istikametiıııde taarruz ey- · 8 ,. 250 • 

ıtO H 

JOO ., 

100 
50 
20 

• 
M 

• 

= 2000.- u = 2000,- IJ 

= 3500_ " 
= 4000- " 
=6000.- • 

!emiştir. Taarruz, daha müdafaa 35 " 
haHarına varmadan topçu ateşile 
kırıhnı:ı ve bir çok düşman askeri 
ölanüştür. Bütün gün fasılalarla 
müdafaa hatlarının garp kısmına 

Almanlar 
Ege denizi 
adalarında 

karş.ı taarruzlar yapılmış fakat bu 
taarruzlar muvaffak olamamıştır. 
Gündüzün d~ndan beş rubay 
ve 125 asker esir alınmıştır. İngi
lizlerin zayiatı yoktur. 

Kahire 26 (A.A.) - İngiliz uımu-

mi karangahınm tebliği: l · · f d ) 
Y · d · kil' . . (Baş tara ı 1 ıncı say a a 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) unanıstan a gerı çe ışı.mız .. .. .. .. d 1 1 Mih 
d etmekted' suru suru a a ara yer eşen ver 

başlıca bedellerini teşkil etmişlerdir. evTrambl t ıTr. b uk t k kuvvetlerinin Ege denizini İngiliz 
Taarruzun sonuna doğru büyük yan- a usgarp a, " r mm a a-ı d · · k t hl'k J' b' 
gınlar ~iddet1e devam ediyordu. Bu ınd d.. t "I . . b t onanması ıçın pe e ı e ı ır • s a ,U.,<-Jnan ~emrnu erı ısa e - ı· . · . 
yangınların aydınlığındu tayyarecileri- r iddetli ·~· . . mıntaka ha ıne getireceklerını vt 
miz evvelki akınlarda tahrip olunan ~ ve ş ~'."'~ al<eşımız saye- Boğazlar mıntakası ile İngiltere 
mıntakalan görmüşlerdir. Dün gece a- ~ınde muvaffakıyetle dağıtılmış - ı arasıodaki deniz yolunu kesecek-
tılan yüksek Lnfil.ıik bombaları isHhdat ır. , }erini kabul etmek IB.zımdır. 
olunan mıntakanın her tarafında patla- ı Sollum un civarında devriyeler 1 B · ın· ·ı· 1 · · d' 
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\~-=- .ioAlltSINI 8İlUI IS ISANKA.51 ND~ 
iKRAMİYELİ HESAP A.ÇAfl 
• 

P. T. T. Umum Müdürlük 
Müdürlüğünden: 

Levazım 
-

- Türk Amirali c.Barbaros Hayrettinin> hcitırasını taziz. için 6 ne\ı'i 
de 850 bin adet pul pazarlLkla tabettirilecektir. 

2 - Muhammen bedel 2200 lira muvakkat teminat 165 liradır. 
3 - Fenni ve idar! şartnameler her gün P.T.T. umumt müdürlük le"' 

vazım müdürlügünden ve İstanbul ayniyat şub6inden alınabılır. 
4 - İhale 2/ll.fayıs/941 cuma a:ünu soat 16 da Evkaf apartımanının asınJ 

katındaki dairede P.T.T. levazım müdürlüğünde mi.ıtcşekkil k<>" 
misyon huzurunda icra kılınacaktır. (2281) (3254) 

Devlet DemiryoJlan İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanlan 

Muhammen bedeli (2220) lira olan2 adet elektrikli kOçük tip seyyar kaY• 
nak makinesi (30/4/941) Çarşamba günü saat (14) on dörtte Haydarpaşadl 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazaılık usulile .satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (333) liralLk kat'! teminat ve kanunun tayiO 
ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona milracaatlnl'l 
lizımdır. 

Bu işe ait ,artnameler komisyondan parasız. olarak dağıtılmaktadır. 
(3235) 

........................... ! ......... 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 _ l.!evcut nilmune mucibince 10.000 adet yuvarlak takrlben 1600 Kı· 
demir pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlılc 29 Nisan 1941 salı günü saat 11 ed Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune söıü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edece1' .. 

leri fiyat üzerinden %7,5 güvenme paras.iyle birlikte mezkör komisyona roil 
racaatıarı. (3266) 

pıüstevliler kasırgasile ilk defa karşı• 
laşmıyor. MüstevJiler her şeyi yapabJ
lirler, her şeyi yıkabilirler. Fakat Yu
nan ruhunu rnahvPdemezler. Yunanis
tan'ı intisabtan lrurtarmak için onu 
kalblerlııizdc saklamak size aittir. Çim 
kil Yunanistan ruban, fikren ve mede
niyetçe kalblerlnlzde kök salarsa hiç 
bir şeyden prvasız olamaz. Müstevli
nin bulaşıkbğı. ruhunuzun derinlikle
rine kadar nü!uz edemez. Kahraman 

Lonıdra 26 (A.A.) - Daily Sket.
ch'in bilıdirdiğine göre, hayati e -
'ıemımiyeti haiz yeni gemi kafile
leri arızasız İngiltereye gelmekte
dir. Deniz yıo1u ile tayyare ve cep
hane aıkını düşmanın müthiş gay
retlerine rağmen fasılasız olarak 
İngi11ıereye varmaktadır. 

ı Ş'dd tli b · · ~ , unun çaresı, gı ız erın şım ı~ 
mış ır. ı e ara1 ateşıne ragmen ve topçularımızın faaliyeti arttı - -"' · · 
bomba tayyarelerimiz ateş perdesinj lın D" • . den sevkulceyşı ehemıJ yctı haız 1!!111•••••••••••••••••••••••••••1 
geçer<!k bomba hamulelerini boşaltmış- n dışl_1lrnr .. ~şınana çok agır zayıat olan adaları daha evvel davrana- ı lstanbul Beledı"yesı" ı"laA nları 
!ardır. ver ırı . iştır. . . . rak işgal etmelerinden ve Semen-

wilhelmshafcn'e karşı yapılan taar- . Habcşıstanda •• Dessıe şehrının direk, Limni ve )\fidilli'yi de, AI- l;•••••••••••••a•llİİİ••••••••ll!l•••ıll çocuklanrun kalbinde sığına bulmuş o-
lacak kiri~ Yunanı.tan h.ilrriyel AMERİKA NE ZAM.AN 
sfuıeşi parladığı. zaman tekrar bütün- HARIBE GİR'ECEK? 

~ daha az şiddd•tli fakat ayni ni:;bet- c~varında harekat de ' ~.m. etmekte- 1 manlar, buralara iyice yerleşme
te tesırli olmuşfor. dır. Cenupta ş~hre ?il:un olan ·den evvel geri almaktan ibarettir. 

Dün gündüzün Norveç •ahilinde hir mevzı)~re yenı hır gır~ yapılmış- Bu arada Almanların Türkiyeye 

Şehrin muhtelit mahallerine konulmak üzere yaptırı1acak Petrol lüıııball 
tenviratı umumiye fenerleri ve teferrüatı 2490 numaralı kanunun 46 ıncı mad"' 
desinin L fıkrasına tevfikan pazarlığa konulmuştur. Tnhmin bedeli 5758 lirO 
50 kuruş ve teminatı 863 lira 78 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat MÜ .. 
dür!OğU kaleminde görülebilir. İhale 28/4/941' Pazartesi günü saat 14 de nal· 
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektuplaril• 
ihale günü muaYJ>en saatte daiınt Encümende bulunmaları !Azımdır. (3242) 

lüğü ile meydana çılcacaktır. Ruhunuz 
Yunanhlıkla meşbu olarak durunuz. ve N evyook 26 (AA.) - Gallup 
müttehit, sabırb ve babalannızın, kar- Enstitüsü tarafından yapılan an -
deşlerin.izin bütün yaptıklarile ve biz- ketin verdiği neticelere göre Ame
tal sizin yaptıkfarını.zla iftihar ederek rikalılann yüzde 83 ü bu harp bit-

petrol gemisine karşı yapılan muvafia- t Çak bü ük b · h b t 
kiyetli taarruzlar esnasında av tayya- ıır. Y. · . ır. a eş va an • verdikleri teminat ile Çanakkale 
relerimizin motörlerind«n biri hava da sever kuvvetı şımdı bu mmtakada yolunu kesmiye matuf hareketleri 
ti ateşile hasara uğramış fakat pilot imparatorluk k.ı,ıvvetlerile işbirliği arasındaki bliyük tezadın gözümü
tek motörl.e dönüş uçuşunu yapmağa ve etane.kıtedir. ze battığım söylemekten kendimizi ve bütün bunlara lftyık olarak bekle- med ı Am rik 

Yiniz. Çünkü tl b 'dl ed'k Ç" kü en evve e anın hal'be ma u eı m ı . un . •. fikrıııd d' B __ ,,__ 0 altı ay mllddetle dev gibi b[r lmpara- : gı;eceı:ı ı . e ır. U .uu.d 1 

U.süne lıımege muvaffak olmuştur. 24 Nfaan tarihinde, Sıdan müda· alamıyoruz. 
1500 tonilato hacminde olan petrol 'ge- faa kıt'alarma mensup kuvvetler Sııltanalımet üçüncü sulh lı.lll<ulı: I 

ı .. rluğu ezdik Te ancak 10-0 milyon nü-) Nısan ıle 2() Nısan arasında yapıl
misi son görü.ldUğü vak.it ateş içinde 

fuslu bir imparatorluk bizi arkadan mıştır. Şurası dikkate şayandır ki sütunlar yükseliyordu. 
s Y uman 

vurması üzerine ı;ekildik Maglub edil- ayni mesele hakikında beş ay ev - ı Londra, 26 (A.A.) - İngiliz hava ne 
meden muvakkaten . çekıldik. Çünkü vel yapılan diğer bir ankette reye zareünin tebliği: 
muazzam ve kudr.elL ölçulmez hır im- iştirak edenl'erin ancak yüzde 59 u 1 Dün gece boınbardıman tayyareleri-
paratorlolım öndisll bulunuyoruz. Ve bu fikiııde bulunmuştur miz tarafından yapılan harek&t esna-
bu ı;n~af:'>r~ğun yanıbaşında kralı- . . , · sında Kiel başlıca beedfi teşkil etmiş-
mız i.kincl 1orı un idareal altında sava- VILKINİN BEYANATI tir. Bir çok yangınların edniz tezgah-
ta devam ediyoruz. Binaenaleyh sa- Pittsburg, 26 (A.A.) _ Vilki ga- ları;ı1da "vtüe doklar mıntakasında çıktığı. 

. 
1talyan zabiti ve yüzlerce müst~ 
leke askeri esir alınmıştır, 2 tap 
ve çok miktarda harp malzemesi 
iğtinam edilmiştir. 

Daha cenupta bütün mıntaka -
lama harekat memnuniyet verici 
bir tarzda iDkişaf etmektedir. 

Abidin. DA VER 
-o---

Cebelüttarık 
(Baş tarafı 1 inci sayfad l) 

ketrnişlerdir. Tebliki! daha riyade yak
laşırsa askeri makamlar başlıca hiz
m.etler erbabı müstesna bütün balkı 
tahliye edeceklerdir. 

Cebelüttarık, 26 (A.A.) - Dün as-

....,ı.ke.nlıftlfınden: _______ ~ 

%7/4/941 P AZA. R 

Saat ayan 
Ajans haberleri 
Müzik: 
Ev kadını Yemek L. 
Saat ayarı bırla ve nihai zaferin bizim olduğu . goru muş r. 

imanfle fikrinizin ve ruhunuzun hün:- zetecilerle yaptığı bir lronuşınada Keza Bertin, Bremerbaven, wilbelms 
yet.ini muhafaza ediniz. Tek bir adam demiştir ki: balen, Emden, Lubeck: ve Frtdrichstadi 
gibi mOttehU olunuz. Ve böylece im- Eğer Amenl<adaki istihsalatumz ile Rotterdam'da petrol teslsatı bom
Ühan devresinde Yunan cemiyetine Okyanusun dibinde yatacaksa is- bardıman edilmiştir. 

A d 1 "d ki kerl kumandanlık kalenin müda!aasina o uva gı ece er le alakadar talimler yapılacağı ve bun
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ların bir kaç gün del)am edeceğini bil-

i k ld 1 k . · . . dirmiştir. Halk bu manevralara iştira-

Nlkola Kozmidi ve Hiristo Argiri 
ve Tanaş Argiri ve Yani Argiri ve 
Maliye hazinesinin şaylan ve müştere 
ken miltesarrif oldukları İstanbul E
ıDinöniınde Hatapkapıda Demirtaş ma 
hallesinde kutucular sokaiJ.nda 79 nu
maralı üstünde odası bulunan kahveha 
nenin tzalei şuyuu zımnında .furuhtu te
karrur ederek müzayedeye vazolunmuş 
tur. Heyeti umumiyesinin kıymeü mu
hamminesi (1200) bin iki yüz lirndır. 
Birinci açık arthrma>L 24/5/941 tari
hine müsadif Cumartesi günü saat on 
dan on ilti_y~ kadar icra olunacaktır. 

Kıymeti muha ... minesinin yüzde :ıet 
ıniş beşini bulduğu takdirde o gün !lıa

Jei katlyesi yapılacaktır. Bulmadığı tak 
dirde en son artımının taabhüdU baki 
kalmak üzere on gün müddetle temdit 
edilerek ikinci açLk arttırması 3/6/941 
tarihine mü.sadif salı günü saat ondan 
on Ik.iye kadar icra kılınacaktır. \.·e 

Müzik: Tek şarkılar 
Ajans haberleri 
Müzik: Türküler 
Müzik: Orkestra 
Saat ayarı 

9.00 
9.03 
9.18 
9.45 

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
13.25 
18.00 
18.03 
18.30 
19.00 
19,30 
19.45 
19.50 
20.15 
20.ao 
21.00 
22.30 
22.50 
23.25 

yardım ediniz, cesaret veriniz. Yaşasın 
pur ar a ırı ıp va ıt kaybettınl- k d t ed'l ekte•'-. . b e ave ı m u.u. 
memesıni temınen unların mutat millet. Yaşasm Kral. tihsalatı hızlatmak hiçbir işe yara- Londra, 26 (AA.) - Salah.iyetli men 

Ankara 26 (l>°"'•o G•~tesı') _ maz. Hükumetin harekete geçme- balardan öğrenildiğine göre, dün gün-
-1.wu ... ,,.. u..r..ıı;' düzün yapılan harek~tlar esnasında 

Tenınopil mevzilerinden itibaren si zamanı artık gelmiştir. Hükfı.ınet Rotterdam kanalında bombalanarak ba
müttefilder, adım adıım, miiıcade - efkarı umurniyeye tabi olacak yer- tmlan bir gemiden başkaca Heligo-
1 de idare etmelidir. İngiltereye yap- land'ın bir kaç mil garbında kuvvetli 
e ederek Atinanın şımali garbi - tığımız sevkiyatı himaye etmemiz bir t.ımaye altında giden üç gemiden 

sindeki dag"lık o?azı'ye N>k:iJmi~ mürekkep bir kafilenin ikı' vapuruna 
- .- -. - lazımdır. Askeri ve bahri mütehas-lerdir C....a.e hı' b. .....:--> da lam isabetler kaydedilmiştir. Bu 

· ~,.., • ç ır Yçuuu"11 ya- sıslanmızın en mu··essı·r teıa·kki et- iki vapur iaşe gemisi idi. 
nlamş değildir. Termopile naza • tikleri usule taraftarım. Londra, 26 (A.A.) - İngiliz bava-
ran daha gen~ olan yeni hatta nezaretinin tebliğ!: 

milttefi!klerin u.zun boylu muka - Düşman dün gece bilhassa İngiltc-
Zlra, burayı az kuvvetle müdafaa · · i ı k' · üz · d l vemet edecekleri ve etmekisteye _ re mn ş ma ı ~ar ısı erın e faa iye\ 
etmek pek loolıa)-dır. le bulunmuştur. Bu mıntakaya yapılaı 

cekleri pek tahmin edilrneınekıte- İNES hücum şiddetli olmuş ve gece yarısınt 
dir. Müttefiklerin bir müddet son- YUN.AıN KAB İ TOPLANDI kadar devam etmiştir. 
ra Atinayı da terkle Koırent kana- Atina 26 (A.A.) - Yunan mat- ~ıüteaddit noktalara bombalar atıl-
lı isto'kametinde ~lriJecekler on - :ıuat bürosu bildiriyor: mışhr. Ba.ı ha•ar vukubulmuştur. A-

~.....n.ı lınan raporlar insanca fazla zayiat ol· 
dan scnıra da Mora adasına geçe- Nazırlar Meclisi dün Giridde bir duguou göstermektedir. Ölü miktar 
ccıklerdir. Müttefikler K.orent'e ııaıhalrle ilk toplantısını yaparak azdır. Sahillere, İ•k<><:ya'nın şimali şar 
zayiat vermeden _ .... 'lirle~e bu ı.iht l'f " lük' t .• 1 1 . ki•inde, şarkta ve şimal! garbide ba: 

,~ ·~ 'l1 e ı gun eşru mese e erı •oktalara da bombalar atılmışsa d 
aVl miiıdıdaa edebi.İeceklerdir. ıalletm~tir. buralarda hasar ve zayiat olmamıştır. 

yolcu vapur larile parasız olarak 
nakilleri kararlaştırılmıştır. 

Biletlerini aldıkları halde muay
yen günlerde hareket" etmiyenlerin 
meccanen seyahat hakları yana
caktır. Hastalık ve saire gibi meşru 
sebeplerle gidemiyenler ise tekmil 
nakliyatın hitamından sonra sev
kolunacaklardır. 

Meccanen gidecek olanların 50 
kiloya kadar olan eşyalarının is
keleden vapurlara naklinde rıhtım 
lıamallarının muayyen tarife üze
rinden % 75 nisbetinde bir tenzi
lat yapmayı kararlaştırdıkları 
'llemnuniyetle öğrenilmiştir. 
'<et gün ve saatleri Önümüzdek 
'ıafta içinde ilan olunacaktır. 

Yolcusu az olan iskelelere gide 
cek parasız yolcular için hususi va-

•• •• 
UN6U ER 
PARLADI! 

bunda grand üniforma yok .. fakat. I Berid, bu gürültülerle uyanını· 
diğerlerinden daha çok gülen bir' yor bile .. belli ki bitap düşmüş. Fa
çift göz var .. Berid hep bu gözlere kat dinde tuttuğu resim bir türlü 
bakıyor ve kimbilir neler düşünü- yerinden oynamamış.. kenardaki 

'ı yor. Yalnız; sevdiği gözlerinden kanape üzerinde darmadağın ol-
pek güzel bir şekilde okunuyor. muş mecmua ve gazeteler .. odanın 

* orta tarafına fırlatılmış bir çift ru-
Sabah oluyor.. şimdi bütün İs- gan terlik. Aynalı komodun üzerı 

lllilellifi: İRFAN DOC.AN 

tanbııl uykuda .. ufukta hafif sabah karma karışık .. tuvalet takımları 
de birbirlerini tanıyan bu iki çift, ı kat mazeret muhakkak bildirilmek ışıkları bçlirmekte .. Berid in .odası.. birer birer yerlerinden oynatılıp, 
imkanı var mı ki kolay kolay ih- şartile.. onu bildirmemek de bir ve karyolada uyuyan genç bır kız.. gelişigüzel bir yere konmuş .. elbi· 
mallıir olabilsinler.. hele liikayd· ı nevi ihmal sayılmaz mı?.. soyunmadan yatmış .. herhalde ge· se gardrobunun kapağı açık bıra
lik .. bu asla olamaz... Bu geceyi bir geçirse .• yarın ya- ceki düşüncelerle birdenbire dalıp kılmış .. içerisinde askısıııdan yere 

Berid, hep böyle düşüniiyor .. fa-! pacağı işi biliyor. Hemen İstanbu- gitmiş .. ve şimdi uyuyor .. ylizü ve düşmliş bir iki eşarp ve manto .. hil
kat içi y:ne bir türlü rahat e!mi· la geçip, Sultanahmetteki teyzesi- bilhassa göz kap~kları hafifçe sol- sılı, bir genç kızın darnıadağımk 
yor.. tavandan süzülen hafif bir ne uğrıyacak ve her şeyi öğrene- muş .. saçları, hırçınlaşan başının olmuş bakir odası ... 

Edebi Roman: 5 

ıiya karşısında mütemadiyen dü- cek .. keşki gündüzün ssıbucak on- ı yastıklara sürtünüş& ile, bozulmuş, 
§İİnüyor, gözleri odanın mavi du- dan ayrılmayıp, Feridi annesiniı' darmadağınık bir şekil almış .. sol Sabah iyice oldu .. nerde ise gü
varlarında dolaşıyor. Fakat hepsi evinde bekleseydi .. ve yahut Feri- kolu vücudunun alt taTafında sıkış· neş doğacak .. tül perdelerden içeri
nafile.. din annesini alarak Kadıköyüne nıış ve biraz da morarmıya yüz ye sarı ışıklar süzülüyor.. tavan· 
Mecmuaları karıştırıyor, r-0man 

uyfaları ile oynuyor, albümlere 
bakıyor .. );ne nam ... hiçbir şey 0-

nıı teskin edemiyor .. yatsa uyuya
mıyacağını biliyor. Hep Feridi dü· 
ıünüyor .. lakaydlik ve ihmalkar· 
lık .• bunların ikisi de onun için fe
na .• mazereti kabul edebiliyor .. fa-

daki •lektrik söndürülmeden hıra· getirseydi §İmdi bu vaziyet olmaz tutmuş .. sağ elinin içinde yine ayni 
ve bu neş'esizlik içinde kalmazdı. resim .. asteğmen Ferit .. sanki onun kılmış.. etajer üzerindeki mavi 

Odada yine bir aşağı bir yukarı bu uyuyan halini seyrediyor. lamba hiç yanmamış •• 
dolaşıyor, elinde tuttuğu bir fotoğ- Bütiin apartıman uykuda.. ara- Şimdi, apartınıanda bazı hare-
raftan da gözlerini bir tfü·lü ayıra- sıra caddeden gelen bir otomobil ketler başladı.. merdivenlerden 
mıyor. Bu, asteğmen Feriılin ken- homurtusu duyuluyor. Kimbilir inip çıkan birtakım ayak gürültü. 
disinc verdiği bir fotoğraf .. en son hangi eğlencede sabahlıyan şahıs· !eri .. yan taraftaki odalardan bi
olarak çıkartılnıı~ bir resim galiba.. lan evlerine ıı:ötürliyor. rinde Silleyman. Bey dolaşıyor, e-

• 

Oç kafah yllan 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

istiıkliıl ha.ı'binin •ÜÇ kafah yılan•
ları olduğımu ve beynehnilel va -
ziyet hakıkmdaki görüşleri na'ları 
itibara almara!k Lindlberg'e Ame
rikan ordusunda faal bir hlzmet 
verihneiliğini ilıiıve elımiştir. 

Üç kafalı yılan Amerikanın en 
zehirli yılanıdır. Aıınerika istiklal 
mücadelesi yapılırken bu isim, ne 
tn.gilizlere ne de İngilizlere isıyan 
edenlere ilti.hak etmiyerek bita -
raf kalanlara verilmişti. 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
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Matbaası 

o gün en çok artlırana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala

kadarların işbu ga1rimenkul üzerinde 

ki haklarını huswille faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbitele 
rile on beş gün içinde bildirmeleri lil

Müzik: Caz orkestrası 
Dialog 
Müzik: Çifte fasıl 
Ajc.ns haberleri saat ayarı 
Konuşma: 

.Müzik: Karışık oarkılar 

Konuşma: 

Müzik oSlo sesler 
Müzik: Operalar. 
Ajans haberleri saat a7ar1 
Müzik Dans müziği 
Kapanış 

zımdır. Aksi halde hakları tapu sicille namesi işbu ilA.n tarihind<'n itibarcJl 
rile sabit olmadıkça satış bedelinin pay mahkeme divanbaneslne talik edilmit .. 
}aşmasından hariç kalacaklardır. Mtite tir. Talip olanların kıymetı muhan~ 
rakim vergiler hissedarlara ve dellAliye nesinin yüzde yedi buçuğu nisbetiııd' 
ve vakıflar kantınu mucibince verilmesi pey akçesini bAmilen o gün ve saatte 
lazım gelen yirmi senelik tavız bedeli İstanbul Sultanahmette Tapu binasınlO 
ve ihale pulu ve tapu masraflar1 müş alt katında dairei mahsusasında Sulta.1' 
teriye aittir. Satı~ peşin para ile ve tapu ahmet Üçüncü Sulh Hukuk l\.iahkeme:ıil 
kaydı mucibince ve icra ve itlA.c; kanu- ba~kit.Abetine 941/14 numara ile müfl. 
nuna tevfikan iı:ra edilir. Arttırma $ar! caaUarı llAn olunur. 941/14 

!indeki sabah gazetesini gözden ge_ Feridinki İstiklal Harbinde şehit kendisini zaptedenıemiş: 
çiriyor.. olmuş bir yüzbaşıdır. Beridinki ise, c Bilseniz ne kadar ;e,·indim fe· 

Nezihe Hanını kızını yoklamak Süleyman Bey olup, birçok yerler- rit Bep demişti. 
üzere Beridin odasına doğru yürü- de ata elikte bulunmuş ve iki sene Bu söz ilk nazarda o kadar ehclll 
yor .. kapıyı ya va ça itiyor .. dcmclı evvel kurmay albaylığından teka- miyetli bir ~·\' gibi giiriinnıi~ eb~· 
içeriden kapanmamış.. odaya giri- ütlüğünü istemiş bir kimsedir. lirdi. Fakat Berid in, te~ ıc zadcsı· 
yor .. fakat birdenbire şaşırıyor. Kı- Feritle Beridin bir de dayıları nin gözlerinin içine bakarak bı. 
zının karyolada bu vaziyette uza- vardır. O da şimdi Şarkta bir piya· sözleri kalben söyleyişi, olgunlaş· 
nışı ve elinde tuttuğu Feridin res- de alayında yarbaydır. Hasılı bu mı§ Feridin gözlerinden kaçnıaolı 
mi garibine gidiyor. Onu uyandır- ailenin hemen hemen bütün efradı ve sevihliğini farketti. . 
mak istemiyor. Bir an odanın da- subaydır. İşte, Fetitle Beridin hirbirleriııl 
ğınık vaziyetini süzüp tekrar dışa- Bugiin 24 yaşında olan Ferit, iki sevmeleri, iki sene evvel bu ~kil
rı çıkıyor •• sonra Süleyman Beyle sene evvel subay çıkmış ve bir ta- de başladı. Basit ve fakat çok tr 
uzun uzun bir §eyler konuşuyorlar. lih eseri olarak da İstanbulda kal- miz olan bu ba~langıç, samimi olatl 
Herhalde kızları hakkında olsa gc- mıştı. O vakte kadar aralarında hiç iki aile arasında kısa bir zanıoııd• 
rek .. arasıra Beridin ve Feridln is- bir aşki münasebat geçmiyen bu filizlenip bü)·üınektc mü~kiiliıl• 
mi geçiyor. Mevzu onlarla pek alii- iki teyze zadeden Ferit, İstanbıılda uğramadı. 
kadar .. karı kocanın bu karşılıklı 1 kaldığını annesine ve teyzesine bil-• Bir birilerinin ruhlar mı kiiçük• 
samimi müsababeleri iyice nzu- dirdiği zaınan, Beridde de sonsuz lüklerindenberi bilen teyzr ~ad~ 
yor .. fakat daha sonra Beridin sol- bir sevinç hasıl olmuştu. Esasen o !erin se\'gi hususundaki islcrı ro 
gun bir çehre ile odaya girişi, on- vakte kadar Berid Feridi için için uzaınadı ve bir iki al icind~ Jıd 
]arı bu hususta susmıya mecbur sevmi)·e başlamıştı. Fakat günün şey me:vdana çıktı. 
ediyor. bi,nide Ferit İstanbuldan uzakla- Tamamiyle sevişiyorlardı. V~ bıl 

• • • şınca netice ne olacaktı? .. Kuru bir se\'ism~ herhangi bir nrde vcrıl•• 
Feritle Berid birlıirlerile teyze sevgi değil mi? .. Amma böyle ol- randcrn nrlerinde • olmayıp: ~· 

zadedirler .. bu selıeple kii(iiklük- madı. Sultanalın;ctteki FeriJin, ~·ahu.t ~= 
!eri bile hemen hemen bir uada Ferit, İstanbulda kaldığım ailesi- Kadıköyündeki Berid in "' lerın 
geçmiştir. Babalal'& ise 5ubay olup, ne müjdelediği zanı.aıı, Berid de (Ju ....-a> 

~ 


