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Balkan Harbi 
Son 
Safhasında 

Balkan harbi, Alman - İngiliz 
harbinın ne bnşlangıcı, ne de so
nudur. Burada alınacak netice ne 
olursa olsun harbln kati neticesi 
burada taayyun edecek değildir. 
Balkan harbinden bahseden İngi
liz. askeri ve siyasi muharrirleri 
bu noktada mi.ıttefiktırler, Kati 
ve buyuk harp daha başlamamış
trr. Amerikan yardımı arttıkça İn
giltere kuvvetlenecek ve o kuv
vetlendikçe haı·p uzayacaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Balkan harbi son saflıasına 
girmek üzere bulunuyor. 

Alman ve Amerikan kaynakla-
rının verdiği haberlere göre, Yu
Roslav ordusunun mukavemeti 
kınlrnıştır. Dört tarafından çev
rilen bu ordu, şimdi perakende 
kuvvetler halinde dağlara cekil
rnektedir. Belki bir müddet de 
~ete harbi halinde mukavemete 
devam edecektir. Fakat Alman 
ordusu burada daha uzun müddet 
!n~ş~ul olmak ihtiyacında kalmı
Yacak gibi görünüyor. 

Berline göre, Yugoslavya artık 
ınevcut değildir. Onun için bir 
mütareke de bahis mevzuu olmı
Yacaktır. Doğrudan doğruya Yu
goslavyanın taksimine geçilecek
tir. Zaten Hırvntistana Alman hi
nıayesi altında ıstiklfıl verilmiş
tir. Macaristan orduları keııdi sa
hasına düşen kısmı iş~al etmiştir. 
Simdi de paylarını alabilmek için 
Romanya ve Bulgaristan, Yugos
lavya ile diplomatik münasebet
ledni kesmişlerdir. 
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G UNLUK S iYASi HALK GAZETESi 

Yugoslavya 'da 

Rumenler 
de Taa~ruzl 
Niyetinde 

Londraya GöreAskeri 

Vaziyet Hissedilir 

Derecede Fenalaştı 

Saraybosna Şehri 

Almanlara Geçti 

Bulgar Hükumeti de 

Yugoslavya ile 

Münasebetlerini Kesti 
Londra. 16 (A.A.) - "Reuter., 

Yugoslavyadaki askeri vaziyete 
dair Londraya gelen en son ha
berler bu vaziyetin hissedilir de
recede fenalaşmıs olduğunu ı;ı;ös
termektedir. Hatta mukavemet 
tek bir kumanda altında munta
zam olarak cereyan etmediğe 
benziyor. Harbe, az çok ı;ı;eniş 
çete harpleriyle devam edilrpe
si derois olunmaktadır. 

Düşüriilen tayyareler 

Yunanistandaki cepheye gelin
ce. burada arkasını Olimpos dağla 
rına davıyarak kuvveti~ hir mü
nafaa hattı tesis eden IngiUz ve 
Yunan kuvvetlerıvle Alman kıta
ları arasında henüz kat'i harp 
başlamamıştır. Şimdilik ild taraf 
da piştar müfrezelcriylc vekdiğe
r·nin kuvvetini tart.ıııakla meş
vuldürler. Fakat ergeç burada 
1 at'i harbin başlaması bı>klenebi-
1 ·r. Ciınkü Almanlar Yugoslavya
rl'ln tasarruf ettikleri kuvvetleri 
~o{anastır yoliyle buraya sevket
mektedirler. 

Resmi harp tebliğlerine göre Yunan ve Yugoslav ceph elerindeki son vaziyeti gösterir harita 

Atina, 16 (A.A.) - Yugoslav
yadan gelen bir İngiliz subayı 
6 ve 7 Nisanda Belgrada yapılan 
hava hücumları esnasında Yu -
goslavların 135 Alman tayyare
si tahrip ettiklerini ve Yugos -
lav bombardıman tayyarelerinin 

Binaenaleyh Balkrın hnrbinin 
son perdesi acılmak üzere bulu
nuyor demektir. 

** 

Milli Şefimiz 
ı Bulgar hava meydanlarına yap_ 

,.-......... "'"" ·--, tıkları akınlarda bir~ok tayyare 

LI FAX 
; tahrip ettiklerini bildirmiştir. 

L. H 
DiYOR Ki: 

! İngiliz subayı Yur,oslav kuv
i vetleri tarafından tahrip edilen 
! Alrnnn tayvarelerinin 300 kadar 
5 olduğunu· tahmin eylemektedir. 
E (Sonu: Sa 5: Sü 5 J 

"Ş. Afrika Vaziyeti : 

Ümitsiz Değildir .. 

r ' Çocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatın

da izini bırakır. 
FTV&Tl un r.mAnm. 

Alman tayyareleri tarafından <:on giinlerde hir ka<' dPfa bom'ba 
dıman edilen Pire limanından bir görünüş 

Libya Cephesi 1 

Almanların 
İlerleyişi 

Durduruldu 
--o-

Yeni Alman T ahşidatı 

Deniz ve Havadan 

Boyuna Dövülüyor 
Londra, 16 (A. A.) - Haber 

alındı/tına ,göre büyük Britanya 
kuvvetleri Capuzzo mıntnkasın~<ı 
diışman mevziine arkadan muvaf
fakıyetle taarruz etmişlerdir. 
Düşman arabaları bombardıman 

edilmi ve vakılmıstır. 
Libyadaki VBZlyetin ciddi oldu-

ğu knbul edilmekle beraber. düş
man ileri hareketinin ehemmiveti 
tetkik olunurken, çölde ·apılan 
muharebelerin hususi vazivctle
rinin de nazan dikkate alınması 
icaP. ettiğine isaret edilmektedir. 
Buradaki harpte işin en mühim 

(Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

Yunanistand 

Müttefik 
Kıtaat İle 
İlk Temas 
Tazyikın 

Rağmen 

Sağlam 

Artmasın 

Müdafa 

Duruyor 
Kahire 16 (A.A.) - "Tebl 

Yunanistanda kıtalanmız şı 
bütün cephe boyunca düşma 
temasa gelmiştir. 

* Kahire 16 (A.A.) - Ingiliz 
mumi karargahının bugünkü t 
liğinde zıkredilen Yunanistan 
rekatı, bilhassa Almanlar tara 
dan yapılanlar zemini yoklam 
tan ibarettir Bu akşam iyi ı 
lumat alan mahfillerde bildir 
diğine göre Almanlar devriye 
aliyeti ile Ingiliz kuvvetlerı 
vaziyetini öğrenmeğe çalışma 

( Sonu. Sa 5; Sü 3 

Balkan harbi, Alman - İngi-
liz harbinin ne başlangıcı, 

ne de sonudur. Burada alınacak 
netice ne olursa olsun harbin kat'i 
neticesi burada taa,yyün edecek 
değildir. 

Ankara' da Hava 
Okulu Tesislerini 1 

Ziyaret Etti 
"Umumi Muvazene 

lngiltere Lehine 

Düzelmektedir .. 

Bir Himaye~i 

Gemi Kafilesi 

İmha Edildi 

ı--

Balkan harbinden bahseden İn
~iliz askeri ve siyasi muharrirleri 
bu noktada müttefiktirler. Kat'i 
ve büyük harp daha başlamamış
tır. Geniş rnikvasta Amerikan 
Yardımı yeni başlamıştır. Bu yar
dı:rn arttıkça İngiltere kuvvetle
necek ve o kuvvetlendikçe harp 
Uzayacaktır. 

Zaten Almanyanın Balkanları 
ele geçirmek istemesinin bir se
bebi de budur. Almanya bu sene 
harbi .bitiremediği takdirde -ki 
buna hiç kimse imkan verme
mektedir- çok uzun bir harbi ıtö
:ze almaya mecbur olacaktır. Bu 
ihtimali nazarı dikkate alarak 
Avrupanrn her tarafında tam bir 
hakimiyet tesis etmek ve Avrupa 
topraklarında İngiliz aya~ı bulun 
durmamak arzusundadır. Haıı:> 
'Uzadığı takdirde A vruoada iltti
sadi ve siyasi yeni teşkilatlar vü
cude getirerek bir Avrupa birliği 
!kurmak, ve sonra denizlerde ve 
Avrupa haricinde harbe devam 
etmek tasavvurundadır. Uzun bir 
!harp ihtimali karşısında Alrnan
:Vanın son istinatgiihı budur. Bal
kan harbini bitirdikten sonra 
Yapmaya çalışacağı iş de budur. 

Ankara, 16 (A. A.) - Reisi
cürnhur İsmet İnönü, bugün öğ-
leden önce Türk Hava Kurumu· 
nu şereflendirerek hava okulu te-
sislerini tetkik buyurmuşlardır. 
Milli Şefi, Kuruma geliş ve gi
dişlerinde pilot mektebi talebele
ri selamlamış ve Kurum binası 
önünde toplanmış bulunan kala
balık bir halk kütlesi içten sevgi 
tezahürleriyle alkışlamışlardır. 

Milli Şef, Kurumdan ayrılırken 
Kurum başkanı Erzurum mebusu 
Şükrü Kaçak'a gördükleri inti
zam ve mükemmeliyetten dola-

ş. İrlanda' ya 
Şiddetli Hava 

Hücumu Yaplldı 

vı takdirlerini ifade buyurmuş
lardır. 

reni Portekiz elçisi dün 
itimatnamesini verdi 

Ankara, 16 (A. A.) - Reisi
cümhur İsmet İnönü bugün saat 
16 da Cankayada Portekiz hüku
metinin Ankara elçisi Francesco 
Calheiros e Menezes'i kabul et
miştir. Portekiz ekisi Reisicüm
hura itirnatnamesini takdim eyle
miştir. 

Kabulde hariciye umumi kati
bi büyük elçi Numan Menemenci
oğlu hazır bulunmuştur. 

Sovyet Rusya 
Çin'e Yardıma 
Devam Edecek 

lngilizler de Şimali Berline Göre Asyada 

Almanya ve Kiel 'i Nüfuz Mmtakaf ar1 da 
LOra na uru.: 

Bombafadılar Taksim Edilmiş 1 Nevyork 16 CA.A.) "Reuter., 

Romanyada idam Ingiliz büyük elçisi Lord Hali-
Bellast, 16 (A. A .) - "Tebli<'r": Nevyork, 16 (A. A.) - Ameri- il d·ı b. ı·· "' fax, "Ing" iz ı i ır ı gi,, klübün-

Bu Gemiler Sicilyadan 

T rablusa Gidiyordu 
Londra, 16 <A.A.> - Amiral

lik Dairesinin hu aksam ne!irecli- ' 
len bir tebliğinde Skilyndan 
Trahlusgarba gitmekte olan hi. 
maycli hir diişman kafilesinin 
dili. İnı;riliz donanması tarafın· 
dan vakalanarak tamamen imha 
edildiği bildirilmektedir. 3 İtal
yan torpirlosu ile 5 nakliye e:e -
misi hatll'Llmıştır. Mohawk is -
mindeki İngiliz kntva7örü torpil 
isahet ederek batmıştır. 
Mohawk'ın lcnpt::ını ve mih·et

tebntımn büyük bir kısmı kur
tanlmı'!hr. ---, 

Vaziyet 1 _ __..,,____ 

BALKANLARDAKi 

HAREKATIN Y.ENI 
iNKiŞAFLARI 1 Büyük bir dü~man bombardıman kan radyosunun Cunking'den öğ- d d.. ak eril · f tt 

Cezalarının nfazrna 1 tayyaresi tesekkülü, hemen bü- rendiğine göre, Sovyet hükumeti. e un şam v en zıya e e 
tün Şimali İrlandayı ihtiva eden Japonya ile akdettigi bitaraflık bir nutuk söylemi~· ir. Halifax, (Askeri Muharririmiz ya1.1vor) 

B 1 d t k .. . l .. paktına rağmen Sovy. etlerin Çi- mukadderatın ağır bir -:lak kası.;- t.e 
QŞ ar: J n:ın ~ a uzerıne saat e.:ce suren da konuştuğunu söyliyerek de- Balkanlarda cereyan etmek 

• bır hucum yapmıstır. Hucumların ne yardıma devam edeceğini olan harp, bilhassa Yunan cep-
Bükreş 16 <A.A.) _ "Stefani,, şiddeti mütehavvil olmuştur. Bir Çan - Kay - Şek hükumetine bil- miştir ki: hesinde yeni inkişaflar gosterml-

tJmumı nizama vatandaşların ve kaç mıntakada, hücum, vahsiya- ı dirmistir. "Son günlerde Balkanlarda ve ye başlamıştır. Seliınikten sonra 
devletin emniyetine karşı işle- ne ve hic bir f~rk göwtil~ek~izi!l Berlinde yapıları tefsirler Şimali Afrikada vuku..ı gelen ha- ileri hareketlerine devam eden 
necek cürümler için idam ceza- yapılmıstır. Bır cok endustrı bı- 1 • • diselerin aksulamellerini azımsa- ve Şimali YunanMana inen Al-
sını derpiş eden kanuunun me- nalarında hasar olmustur. Bir cok Berlın. 16 (A. A.) - Bır husu- makla bir şey kazanılmaz. Bal- man kuvvetleri, asıl müdafaa hat-
riyete gırmesi üzerıne dun ak- bomba ikametı;ı;ahlar üzerine düs si muhabir hildiri:vor: İyi haber kanlan ve Şimali Afrikayı, ha- tının ilerisinde bulunan 1nııiliz 
Şam ilk idam hükümlerinin infa- mi.ic:;tü;. . alan mahfiller, Matsuoka - Stalin kikatta oldukları gibi almak la- ve Yunan kuvvetlerini geriye a-
Zına başlanmı~tır. İlk haberlere f!Öre. zayiat mik- gi)rüşmelerinde bilhassa ekono- zımdır. Bw1lar, harp tablosunda tarak İncekarasu nehrini geçml-

E ık . n k b darının belki de fazla olmasından mik meselelerin ve ezcümle e~er · ah k ı d. y ı ye muvaffak olmuşlar ve sahilde vve ı gün ü reşte ir ki - Japonya harbe crfrerse Japonya- sıy le e er ır. ugos avyaya, 
t ··ıd · · 'k· k' · · h korkulmaktadır. Yeni tafsilat, bi- "' f b ı· - · · t amla d Katerina mevkiini zııptctmişler-apçıyı o uren ı ı ışının mu a- A • • • • ya verilecek levazım meseleleri- se er er ıgını aın ma an ve 
kemesi dün akşam bitmiş ve her \ahara bıldırılecektır. ı·n bahı's mevzuu edı'ldı· "'ı· du··su··n- evvelki Yugoslav hükumetinin dir. Bu tarafta harekAt yapan 
ik . k ·1 d h 1 ·ct d ·ı · t· J ·ıt ·· · d n ,., kuvvetıer bir taraftan tedrici su-ı atı Pr a ı am e ı mış ır. .ngı ere uzerwı e cesı'ndedı'r. İncrilterenı·n ma"'lu'bı·- maalesef muvafakat etmediği ge-

B k 16 (AA) N ı " ~ rette ileri hareketlerine devam 
u . rcş · · - a.Gır ".lr Londra, 16 (A. A.) - "Tebliğ": veti takdirinde.Asyada nüfuz mın nel kurmaylar arasında görüş - etmekte, diğer taraftan da muh-

hGeyetı, tab~nca saklahdkı~ları a!f~~Gece. diisman hava faaliyeti ol- takalarının bir taksimi meseleleri me~erin neticeler verebilmesin - teli! cüzütamlar arasında işbir-
alatz da ıdama ma ·um P. ı en •..ı k b~ ··k b. ·k t 1 de ..,örüşmelerin mevzuunu te-ıkil 1 denden evvel hücum edilmiştir. 

iki gencin cezaları~ın infaz edi}- >-'u ça uyu ır mı yas 3.~ muş " (Devamı: Sa. 4, Sii. 5) 
ınesinc karar vermiştir. -* . (Sonu. Sa 5; Su 2) (Sonu: Sa S; Sü 1 J ( Souu: Sa 5; Sü 7 J \...----~----·----..) 

il alanda 
Duyduğuna 

Her Öiirertd~qini Söylem 

('"°GôNLER 
"-~- ... ........ GEÇERKEN ... .... ---~ .......... -

Abuksabuk LCiflara Perhiz 
Yazan: Refik 

Kendimin politika meselelerinde pek de anlayışlı. bilha 
sa kelıanetli olduğumu herhalde iddia edemem. Hay 

tımın binbir türlü ters macerası, böyle bir iddiaya kalkışsaı 
beni tekzibe fazlasiyle kafidir. Onun içindir ki hususi sütun s 
hibi nice muharrirler, hatta te<:riibcsizJeri ,.e pek yenileri, h 
gi.in dünya vaziyeti hakkında buram buram ıniitalea neşrede 
lerken ben o tarafa yanaşmamayı, ne kendimi. ne başkaları 
tekrar yanlış yola sokmamayı daha muvafık bulu:rorum. II<l 
sade yazmamakla kalmıyorum, laf ıru da pek etmiyorum. 

Münakaşa olan meclislerde, tesadüfen bulunduğum zamaı 
konuşanlara bakıyormn: ''Yahu, diyorum bu derece salahi)·e1 
le vazİ)·cti izah eden şu zat benden fa:la malumatlı olmadı~ 
gi~i dünyanın salahiyetli devlet ricaliyle de temasta değildiı 
Elınde benimkilerden, yani gazete ,.e radyo neşriyatından ha, 
ka bir bilgi kaynağı, vesika, filan da yok. Zekası deha derece i 
ne varmışlardan, isim yapıp ün almışlardan da sayılamaz.. O hal 
de sözlerine inanmaklığım, bundan miiteessir olmaklığım içi 
de bir sebep tasavvur edilemez. İstediğini, istediği kadar söyle 
sin. Bana vız ırelir!" 

Bilhassa .askeri hiç bir malumata malik olmadıkları hald 
harita üstünde kalemini yürütüp paket arkasına kroki , e ok r 
zenlere karşı, gerek bedbin, iCrek nikbin, hiç kulak asmQ onm 
Artık böyle, söziiın ona ,·ukuflulara aldırmazsam kof harndi 
yayanlara metelik \.·ermiyeceğim aşikardır. Bu harp. at )·eri' 
gibi yarlm saatta bitecek ve netice verecek meselelerden değil 
dir; uzan süreceğine ve bizi tahminlerin üstünde mühim hadi 
seler]e karşılaştıracağına şüphe yok. Binaenaleyh salahiyet. i 
şahısların kof mütalealariyle boş yere kafa yormamız, dimağı 
mızı ,yıpratmamız, tahammül kudretimizi azaltıp mukavemf' 
kabiliS~timize zarar vereceti cihetle, kat'i:n-en cai-ı d~ğ-ildiı 
Bir mide fesadı olduğu gibi bir dimağ fesadı da nrdır: birinci 
sine aburcubur ~·emekler sebep olur; ikincisine de abuksabu' 
laflar!' 
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Yazan: ULUNAY , . 

Kadının: 
- Sizi arabamızla gideceğiniz 

yere bırakalun! 
Teklüini teşekkürle reddetti: 
- Maten gazetesine kadar gi

dip Stefan Rozan'ı alacağını. Bu
,JlÜn kendisini yemeğe davet et
miştim. 

Bu cümle ile muhatabının ü
zerinde son bir tesir daha yap
tıgına kail olarak ayrıldı. 

Hareket eden arabanın arka
sından bakmadı. Yavaş yavaş 
bulvarda ilerlerken: 

- Herif budala. Kan genç, ki
bar, malı:nıatlı, hem de zengin ... 
Biraz burnu büyücek. Fakat o da 
ona başka bir eda veriyor. Bizim 
koca karıya veda zamanı yaklaş
tL 

•• 
S adlk tanıdığını iddia ettiği 

adamlardan hiç birisiyle 
yüzyüze gelmemişti. Saatlerce 
bahsettiği muharrirlerin doğru 
dtirüst eserlerini bile okumamış
tı. Kendisinde esaslı ilim olarak 
hıç bir şey yoktu. Yalnız her tel
den çalabilmek için meşhur mü
ellifler hakkında yazılan tenkit
leri okur ve bu suretle müellifin 
hüviyetini biraz kavrar, ondan 
sonra onu ke:ttdi zekasının kcınta
rına vurarak muhakeme ederdi. 
Ve bu kadar az bir sermaye ile 
bu kadar büyük kar temin et
mek her yiğitin kan değildi. O
nu dinliyenler kelimelere boğu
lan fikirleri lakırdı sağnağından 
kolay kolay kurtaramadıkları 
icin fikirlerini tasvip eder gibi 
.ıtörünüyorlardı. Sadık'ın, hakika
ten bir fransızca gazetede ma
kale yazacak kadar kalemi kuv
vetli idi. Fakat Pariste gazete
c lik bin türlü kyıtlarla bağlan
mış bir meslek haline gelmişti. 
Bir ecnebinin bu kayıtların ara
mdan süzülerek matbuata inti

sap edebilmesi için evvela kuv
vetli bankalara çatabilmesi ya
hut memleketin mukadderatını 
idare edenler tarafından himaye 
edilmesi lazımdı. Bu ise şimdi
lik onun için mümkün değildi. 

Sadık. bulvarlara doğru iler -
!erken düşünüyordu: 

- Acaba karının aşıkı, dostu 
var mı? Böyle uyanık bir kadm 
elbette bu aptal herifle yaşamaz. 
Eğer bir aşıkı varsa mani iki olu
yor. Evveli kocasını sıfıra indir
mek, sonra da aşıkı ürkütmek 
izmı. Dur bakalım, yarın öğle 
emeğinde biraz daha iskandil e

delim ..• 
Önüne cıkan yeraltı şimendü

fer istasyonunun merdivenlerini 
·ndi; Roma sokağına kadar yol 
ona o kadar uzun görünüyQrdu 
ki kendi kendine: 

- Selefim apartıman tutacak 
ver bulamamış. Cehennemin bu
<' ğına gitmiş. Bari Batinyol'da o
tursa yüreğlın yanmaz. Metro
dan çıkmalı. Bir o kadar daha 
yol yürümeli. 
Ağır ağır merdivenleri çıkar

ken binanın duvarlarını bit' ha
pishane duvarına benzetivordu. 
Anahtan kapıya soktu, açtı. Ma
dam İvel'in mutbaktan sesi ael-
cli: ... 

- Sen misin ruhum? 
- Benim. Daha yemek hazır 

deıtn mi? 
- Şimdi patatesleri kızartıyo

rum. 
Masanın başına geçti. Tekrar 

düşünüyordu: 

- Şu zavallıya da acımıyor 
değilim. Fakat ne :,,.paıym? Om
umü anam yerinde bir kan ile 

geçirecek değilim ya. Ben evi
me girdiğim zaman uşak palto
mu almalı. Sofracı yemek hazır 
demeli. Böyle mutfaktan çıkıp 
yatağa giren soğan kokulu koca 
kan ile hayatnnı çürütemem! 

Madam Ivel, kızarmış papates
le biftekleri getirdi. Karşılıklı o
urdular. Kadın anlatıyordu: 

- Zerzevat yanına yaklaşılır 
g'lbi değil.Bütün satıcılan dolaş
tmı. Et fiyatı da artmış .. Bugün 
hi,. potofö yapacaktım. Fakat 
pruanın demetine on frank iste
dıler .... 

Sadık elinden çatalını bıraka
rak büyük bir cenderede imiş gi
bı derin derin göğüs geçirdi. 

- Ne var Bir şeye mi sıkıl
dın? 

- Hayır, fakat bu potofö ba
bısleri beni sıkıyor. Bunlar öy
e teferrüat ki zihnimi yormağa 
<!eğmez •.• 

- Ben öyle düşünmemiştim. 
"nkü şimdi idareli davranmak 
znn ... Dava bitinciye kadar bi
z sıkılacağız. Fakat ehemmiye
yok, bir kaç ay daha dişimizi 
arız. 

- Bir kaç av sonra ne yapar? 
- Istikraz ederiz. Dava üze-

~e ııara veren müesseseler va~. 
mizdeki vesaiki ~österince bı
elbe~ avans verirler. 
Sadık bu gibi müesseselerin 

· · ordu. 

Tefrika No. 44 
Müstakbel bir miras, kazanılma
sı muhtemel bir dava üzerine pa
ra ikraz eden bu tefeci dük
k~ları bin franga mukabil beş 
hın franklık senet imzalatırlar 
onu da bir dalda iki değil, sürÜ 
ile kuş görmeyince yapmazlardı. 
Hele davalarda bütün vesikaları 
tetkik ederler, ve işi sağlam ka
zığa bağlarlardı. 

Pariste istenilen memleketten 
mektup getirtmek için teessüs et 
miş hususi posta idareleri vardı. 
Kocalanna filan memlekette bu
lunan ailesinin yanına gittiğini 
söyliyerek aşıkı ile Pariste kapa
nan bir çok kadınlar bu müesse
se vasıtasiyle istedikleri şehirden 
koce1:larına mektup gönderebilir
lerdı. Sadıkın bütün dava evrakı 
kendisi tarafından hazırlanıyor 
ve bu müessesenin teşkilatile iste 
nilen yerden postaya veriliyordu, 
bu dolandırıcı kumpanyaları Sa
dıkın uydurduğu evrakı ellerine 
alınca işin .çürüklüğünü anlıya
caklardı. 

Büsbütün başka maniler saya
rak bu teşebbüsün önüne geçti. 

Yemekten sonra divana uzan
dı, gözlerini tavana dikerek sa
atlerce düşündü. 

** -Ertesi gün saat on birde dö 
Farizi'lerin Viktor Hü

go caddesindeki apartımanlarına 
gitti. Binanın eski konaklan ha-

rlatan büyük kapısından girdi. 
Kont ikinci katta oturuyordu. 
Yol ~ahlan döşenmiş geniş mer 
mer merdiveni çıktı. Zile dokun
du, beyaz ceketli bir u~ak kapıyı 
açtı: 

- Madam dö Farizi? 
- Burasıdır efendim. 

!Belediyenin 
Dört Ayhk 
Yol Faaliyeti 

-<>--

Yol lnşa~tı için Yeni 

Bütçeye Y ar1m 

Milyon Lira Kondu 
Belediye fen işleri müdürliiğı.i 

nün dört ay\ık faaliyet proJra _ 
mı mayıs ayı sonunda bitmiş o
lacaktır. Bunun için son günler
de çalışmalara hız verilmiştir. 
Mayıs ayı sonuna kadar bite -

cek işler arasında Sıraservilerde 
asfalt yolu, lnönü gezgisinin du
varları, kanalizasyonu, toprak 
tesviyesi ve Istanbul fethedildi
ği gündenberi yapılmamış olan 
Eyüp kazasını Ramiye birleştiren 
yol da bulunmaktadır. Bu yol şo 
sa olacaktır. Sonra mayıs sonıına 
kadar lstanbulu Eyübe bağlıyan 
Otakçılar caddesi parke olal'ak 
döşenecek, Kadıköyünde, Fc;ıner 
bahçede ve Suadiyede yeni şose
ler yapılacaktır. Kadıköy ile Kı
sıklıyı birleştiren yol da Çamlıca 
lisesi önünden ve Acıbademi ta
kip ederek Kısıklıya gelecektir. 

Belediye hudutları dahilinde -
ki bütün asfalt yollar ay başın -
dan itibaren tamir ve bu yollar
daki çukurlar için yeni doldur -
ma ve silindiraj usulleri tatbik e
dilecektir. 

Bu sene belediye bütçesine beş 
yüz bin liralık yol tahsisatı kon
muştur. Bu meblAğ kazalann ih
tiyaçlarına ve vilayet parti kon
gresindeki halk dileklerinin tas
nif şekline göre kısımlara ayn
larak alakadarlara verilecektir. 
Halk dilekleri arasındaki zaruri 
yol ve kaldırım inşaatı bu sene 
yaz mevsiminde bitmiş olacak -
tır. Bu meyanda adalar için on 
bin liralık yol inşaat masrafı ka 
bul edilmiştir. Beş bin lira da 
mütemaddi tamirat ameliy~ine 

TAN 
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! Model Uçak Müsabakası Yaplldı 

Türk Hava Kurumunun tertip ettiği model uçak müsabakalarına evvelki 
gün ve dün devam edilmiş, müsabaka neticeleri alınmıştır. Malzemesi 
Türk Hava Kurumu tarafından verilen ve muallim mektepler! talebesi 
tarafmdan yapılan model uçaklar müsabakası talebe arasında fazla alaka 
toplamış ve dUn Balmumcu çlfUiginde yapılan müsabakada yüzlerce ta
lebe hazır bulunmuıı ve müsabaka heyecanla takip edilmiştir. Evvelki gün 
yapılan :'Leylek Modeli,. müsabakasında Kız Muallim Mektebi talebesin
den Meliha Önder birinci, Memduha Yataganata ikinci, Halime Haliloit
lu da üçüncü gelmişlerdir. Bunlara hediye olarak Lonjin kol saati, per
gel takımı ve dolma kalem verilmiştir. Dün Balmumcu çiftliğinde ya
pılan ve Erkek Muallim Mektebi ta !ebesinin iştirak ettiği müsabakada 
ise, birinciliği Kemal Emin, ikinciliği Mehmet Soyulu, üçüncülüğü de 
Petri kazanmıştır. Bunlara da derecelerine göre hediyeler verilmiştir, 
Resim müsabakalardan bir safhayı göstermektedir. 

ihtil<irla Daha 
Genis Surette 

.Mücadele 
Mücadele için lstanbul 

Yeniden 80 Memur 

Bir de Mücadele 

Kadrosuna 

Veriliyori 

Açılıyor Kursu 

fAnadoluya 
~Gitmek 

•• • 
ı n sllyenl~r 
t Beyanname Tasnifi 
1 ! İşine Bugün de 
1 Devam Edilecek 

Bütün kaymakamlıklar ve vi
layet seferberlik müdürü dü11 vi
layette toplanmışlar ve Anado -
luya gitmek istiyenlerin fişlPri -
ni tasnife başlamışlardır. Fi~le -
rin tasnifi ikmal edilemediği için 
bugün de çalışmalara devam edile 
cektir. Tasnif sona erdikten son
ra, hangi istasyon ve iskelelere 
kaç kişinin, ne miktarda eşya ile 
gitmek istediği anlaşılacak ve 
devlet demiryolları ile devlet de 
nizyollarırun bütün vasıtaları için 
bir seyrüsefer tarifesi hazırlana -
caktır. Müracatlar sıraya konu -
lacak ve her sefere isabet ede -
cek yolcu listesi neşredilerek, 
bunların muayyen saatte muay -
yen yerlerde bulunmalan bildi -
rilecektir. Vapur ve trenlerde 
mevki farkının gözetilınemesine 
çalışılacaktır. 

Yetim, dul ve mütekait maaşı 
alanların evrakı gidecekleri vila 
yet ve kazaya gönderilecek, bu 
vatandaşlar gidecekleri yerler -
deki malmüdürlüklerinden veya 
Ziraat bankası şubelerinden ma
aşlarını almıya devam edecek -
lerdir. Zaten bu gibi kimseler 
haziran ayına kadar olan maaş -
larını alnıış bulunmaktadırlar. 

Uşak paltosunu, şapkasını al
dı; önüne düşerek salona götür
dü. Loş koridorun duvarlarına 
çerçeveleri bile o asra ait 
(epoque) gravürler asılmıştı. Sa
londa geniş arkalrklı obüson kol
tuklar, margeteri masalar vardı. 
Tavandan kalın zincirle bir avize 
iniyordu. Karşılıklı konmuş iki 
büyük vitrinde kıymetli bir mi
neli saat koleksiyonu vardı. Du
varlarda "Gröz" ün, "Fragonar" 
ın tabloları asılı di. Bir köşede 
geniş kuyruklu piyanonun üze
rinden lahur bir şaT sarkıyor
du. Koltukların, kanapelerin mat 
boyalarına zaman esmer bir cila 
vermişti. Bütün eşya, muhteşem 
bir mazi yaşamış vakur, tecrübeli 
adamlara benziyorlardı. Her ta
rafta ağır bir sükiıt vardı. 

h~canaca~t~~· Bu para ile bü. - -:ı'icaret VekA.leti ihtikArla daha Ticaret Vekaleti şehrimizdeki 
yu~ ve kuçuk tur yolları tamır geniş bir surette mücadele edil - fiyatları mürakabe bürosu emri
edilecek, dereler açılacak ve kı- mesi hususunda fiyatları müra - ne seksen kontrol memuru vere
şın yo~art ::ıaltında kalmama- kabe komisyonlanna yeni bir ta- cektir. Bu memurlardan bir kıs -
sına ça ışı ac ır. mim göndermiştir. Bu tamimde mı, münavebeyle Ankarada açı-

Istanbul belediyesi ve Istanbul 
~uhasebei hususiyesi hesabın -
dan tekaüt, yetim ve dul maaşı 
alanlar da maaşlarını gittikleri 
yerdeki Ziraat bankası şubesi ve 
ya sandığından alacaklardır. ls
tanbul belediye ve muhasebei hu
susiyesi bunlann maaşları tuta
rını şimdi olduğu gibi muntaza -
man Ziraat bankasına tediye e -
decektir. 
Paaif korunma denemeleri 

Pazar günü sabahleyin Bakır -
köyde pasif korunma tecrübesi 
yapılacaktır. Bugüne kadar ya -
pılmış olan son denemelerin ten
kit raporları hazır.lanrmş ve alll
kadarlara lbımgelen direktif ve
rilmiştir. Denemelerin memnuni
yet verici bir şekilde yanıldığı 
görülmüştür. 

MÜTEFERRlK: ihtiklr hA.diselerini tetkik etmek lacak olan ihtikirla mücadele u-
için yeniden tedbirler ittihaz edi sulleri kurslarında bulunacaklar-

Husus"ı Otomob•ıller leceği, ihtikarla mücadele teşki - dır. Bu kurslarda imtihan netice
lıitının daha ziyade genişletilece- sinde muvaffak olamıyan memur 
ği de bildirilmektedir. ların vazifesine nihayet verile -

ll!in Yeni Bir Karar cektir 3 Şehrimizin muhtelif yerlerinde y. -• li•--*"'-

( J\r.kası var ) 

Fransadaki Son 
Talebe Kafilemiz 

Vichy 16 (A.A.) - "Ofi,. Ek
serisi Grenoble ve Toulouse ü
niversitelerine ai-t olmak üzere 
20 kadar Türk talebe bugünler
de Paris - Berlin y.olu ile lstan
bula gideceklerdir. Bundan ev
vel bir kaç kafile daha hareket 
etmişti. Bu talebeler son kafile
yi teşkil etmektedir. 

Ergani Tahvilleri 
ikramiyeleri 

Ankara, 16 (A.A.) - Ikrami -
yeli yüzde 5 faizli 1933 Ergani 
istikrazı tahvillerinin bugün ya
pılan 16 ncı ikramiye ve 8 inci a -
morti keşidesinde: 

97412 numaraya 30,000, 37282 
numaraya 15,000, 49914 numara
ya 3,000, 112549 numaraya :J,000, 
197417 numaraya 3000, 21402 nu 
maraya 909, 53704 numaraya 909 
138923 numaraya 909, 148226 nu 
maraya 909, 183865 numaraya 
909, 195906 numaraya 909, ve ay 
rıca 289 numaraya 40 ar lira ik
ramiye, 7,200 numaraya da a
morti isabet etmiştir. 

~oordinasyon heyeti, hususi a
rabaların kamyonete çevrilmesi 
suretiyle çalışmalarına müsaade 
etmiş ve kararı belediyeye bildir
miştir. Bu karar üzerine ilk ola
rak dört hususi otomobil sahibi 
plakalarını değiştirmişler ve ara
balarını kamyonet şekline ifrağ 
etmişlerdir. Hususi arabaların 
şeklini değiştirmesi şöyle olacak
tır: 

Otomobilin arka ve yan pen
cereleri kapatılacak, şoförün oto
mobilin arka kısmı ile olan ala
kası kesilecek ve ön kısım ile ar
ka kısım arası tahta veya saç ile 
ayrılacaktır. Kamyonette ham
maldan başka kimse bulunmıya
cak ve bulunduğu takdirde araba 
sahibinden 25 lira para cezası a
lınacaktır. 

Yeni Pürolar !nhisar-
lar idaresinin hazırladığı tama
men yerli tütünlerden yapılmış 
''Toros,, adlı pürolar yakında 
piyasaya çıkarılacak ve tanesi 10 
kuruşa satılacaktır. 

Bundan başka idare "Esmer,, 
adiyle ve eski sigarilloz tipin
de bir nevi püro daha imal et
mektedir. Bunun da beheri 4 ku
ruşa satılacaktır. 

Amerikadan Gelecek Mallar 
Amerika, Kızıldenizi harp sa

hası saymadığı için, Amerikan 
vapurlan yakında bu mmtaka
ya mal getirmeğe başlıyacaklar
dır. ilk kalkacak vapurla, Türki
ye için de 1000 tonluk mal sev
kedilebileceği bildiriliyor. Bu 
emtea Ismaillyeden Türk liman
larına Türk vapurları ile getir
cektir. 

Kartalln Cevabı ... 

B ay Naci Sadullah, 

ki ihtikAr vakalannı t.a~ edebU- u. q,,,._ .,_,,. 
mek için, fiyatları mürakabe bü Fiyatları mürakabe bürosunun 
rosunun emrine yeniden kontrol memurları, dün de sandık, bavul 
memurları verilecektir. Ekseri - satışları hakkında tetkikler yap -
yetle ticaret mektebi mezunların- mışlardır. Bir hafta evvel 8 bu -
dan intihap edilecek olan bu kon- çu kliraya satılan bir sandığı, 
trol memurlan için Ankarada hır 11 liraya satan bir mağaza sahi
kurs açılacaktır. Kurslarda bugü- bi hakkında tahkikat yapılmak -
nün icaplarına göre piyasa hare - tadır. 
ketlerini takip etmek usulleri, Bugün toplanacak olan fiyatla 
şimdiye kadar muhtelif şekiller- rı mürakabe komisyonu yol es,ya
de tecelli eden ihtikarla ne su - sı fiyatları hakkında tetkikler ya 
retle mücadele edileceği öğretile- pacaktır. Bu hususta yerli ınal
cektir. lar pazarlan müdürlüğünden de 

Kurslar yakında, Ankarada Ti- fiyat hakkında maltiınat isten -
caret Vekaletinde açılacaktır. miştir. 

PİYASADA: 

Yün Çileleri 100 

Gram Olacak 

ADLİYEDE: 

Bir Cinayet Davası 

Dün Neticelendi 
Dün ticaret odası meclisinin Bir müddet evvel Ramide San 

toplantısında, muhtelif mevzular tuhi adındaki sevgilisinin başını 
görüşülmüş, bu arada yün ç;ile - bir at nalı ile ezerek ölümüne se
lerinin sikleti hakkında evvelce hep olan ve cesedi boş bir arsa
verilen karar tadil edilmiştir. Ye daki çukura atan Danyalin idam 

talebiyle yapılan muhakemesi 
ni karara göre, yün çilelerinin dün birinci ağır ceza mahkeme -
yüz veyahut elli gram olarak sa- sinde suna ermiştir. 
tışa çıkarılması icap etmektedir. Mahkeme katilin 12 sene hap-

Piyasadaki çileler 80 gram o- sine ve 60 lira da mahkeme har-
larak satılmaktadır. cı ödemesine karar vermiştir. 

Dünkü ihraeat - Dün muhte Mahktlm Oldular - icra daire 
lif memleketlere 250 bin liralık sinde sahte tasfiye vesikası ter
ihracat yapılmıştır. Italyaya, Bul tip eden üç memur hakkındaki 
garistan yoluyla 113 sandık yu - tahkikat mahkemeye intikal et -
murta, Almanya, Slovakya ve miş ve suçlulardan Fevzi ile Zi
Çekyaya deri, bal'Bak, kuru mey- ya gayri kabili tecil olmak kay -
valar, Amerikaya av derileri gön diyle üçer ay hapse mahkum ol-
derilıniştir. muşlardır. 

MAARİFTE: 

imtihan 
Bucıün 

Karneleri 
Dağıtılıyor 

Dünden itibaren bütün ıllı: o -
kullarda dersler kesilmiş ve ilk 
okullaiın kanaat notuna tabi ilk 
dört sınıfın karneleri hazırlanmış 
tır. Bugün talebeye imtihan kar
neleri verilecek, ilk okul son sı
nıf talebesinin imtihanlarına da 
pazartesi günü başlanacaktır. Oğ 
rendiğimize göre bu sene ilk o
kullarda imti!han randnnanı yüz
de sekseni bulmaktadır. 
Hastabakıcılara diploma - Bu 

sene Gülhane, Haydarpaşa ve 
Gürnüşsuyu askeri hastanelerin -
de gönüllü hastabakıcı kurslarını 
muvaffakıyetle bitiren hemşire
lere pazar günü saat 15 te Beyoğ 
lu Halkevi salonlarında diploma 
verme merasimi yapılacaktır. Me 
rasimde Gülhane tatbikat mekte 
bi ve kliniği baştabibi Tuğgene -
ral Cemal Berkan da bulunacak 
ve hastabakıcılara diplomalarını 
bizzat verecektir. 

Çocuk Bahçeleri - 23 nisan 
çocuk bayramında açılına tören
leri yapılacak olan çocuk bahçe
leri için yeniden 45 tahta sıra a
lınacak. ve bahçelere içme suyu 
çeşmeleri yaptırılacaktır. Çocuk 
bahçelerinde kum oyunlan için 
kısımlar ayrılacaktır. 23 nisanda 
Nişantaş, Harbiye ve Çifte mek
tepler çocuk bahçeleri ile Aksa
ray eski Sütçü bostanı bahçesi -
nin açılma töreni yapılacaktır. 

Fil, boynunu büküp şu cevabı vermiş: 
"- Canını, sen beni o musibet ~inek

ten kurtar da, ben arzunu yerine getir
miye razıyım!., 

Serçe, bu vaadi alınca, sineği filin 
gövdesinden kovmuş, ve file .•. Taarruz
da bulunmuş .• 

- Ben, Bursa semalannda 
leyleklerle döğüşen kartalların başkıı -
mandanıyım. Dünkü "TAN,, da çıkan 
yazınızı okumaktan duyduğum çok de -
rin tahassüstür ki, bana size bu 5atır -
lan yazmak ihtiyacını duyuruyor. Fil
hakika leylekler, bize harikulade hak -
sız, ve harikulade namertçe bir taarn1z
da bulundular. 

Yuvalanmıza, kadınlarımıza, yavrula
rımıza alçakça saldırdılar. Eğer şahiu
lerin muavenctleri olmasay~, biz, o ür
kek, o kalleş leylekleri, "leyleğin :ıttığı 
yavru,, dan beter bir hale sokacakt!k. 

Fakat, maalesef. bueün bu intikamı 
almak imkinından mahrumuz. Çünku, 
uzun bacaklariyle kaçmaktan başka hiç 
bir marifeti olmıyan leylekleri yakala
mak, serçe kadar çevik bir hayvanın 
bile elinde değildir. Kaldı ki, leylekler 
tarafından başımıza musallat edilen şa
hinler, bu kovalama imkanını büsbiitiln 
ortadan kaldanyorlar. 

Biz, maalesef, şahinler kadar kalaba~ 
lık değiliz. Bu itibarla, onlan haklayıp, 
asıl düşmanlanmızla çarp1Şmak fır!latını 
bir türlü bulamıyoruz. Fakat bu miiş -
külat bizim hakiki düşmanımıza karşı 
duydutumuz kini eksilteceğine, btisbil
tün arttınyor. Maazallah bir giin şu ~a
hinlerle hesabımızı muvaffakıyetle gö • 
riip te leyleklerle bqbaşa kalırsak, on
lann haline baykuşlar bile gülecektir. 

Bilmem fıkrayı bilir misiniz? 
Bir gün, bir ormanda, bir filin miina

sebetsiz bir yerine bir sinek konmuş. 

Zavallı fil, o küçücük mahltikun kendi
sini taciz etmesine bir türlü mini ola
mıyor, ve asabi asabi kıvranıyormuş. 

O sırada, vaziyeti gören bir ser!re, fi. 
Un kulaiına konup: 

"-Bay baba, demiş, görüyorum ki, 
çok müşkül bir durumdasm: Ben seni, 
o sineğin şerrinden kurtarır, ve onu ar
dmdan kovarım amma, mühim bir şar· 
tun var: 

Tam o sırada, zavallı filin başına kos 
kocaman bir Hindi~tan cevizi düşmüş. 
Ve fil, can acasiyle homurdanmış. 

O zaman, serçe yerinden kalkıp yeni
den filin kulağına konmuş, ve: 

"-Cicim, demiş, yoksa seni rahatsız 
mı ettim?,, 
Eğer bana sorarsanız, bizi vurmıya 

kalkışan leyleklerin sırtımıza vurdultla
rı gagalar, serçenin file verdiği rah3t -
sızbktan farklı değildir. 

Fakat gelin görün ki, o kuş beyinli 
hayvan, kerameti kendisinden biliyor, 
ve bizim canımızı yakabildiğini sanıyor. Ve biz, günün birinde, bu imkana ka

vuşacağınıızdan eminiz. 

Şimdi, bu patırtı içinde, bize en fa·da 
hiddet veren vikıa, şahinlere güvenen 
leyleklerin ara sıra ötemizi, berinıi:d 
gagalamalandır. 

Bu hizmetim mukabilinde, senden 
bir erkek gibi müstefit olmama müsaa· 
de etmeni isterim!,, 

Fakat siz, beni dinlerseniz, düukii 
yazınızla yaptığımz gibi bizim bu acıklı 
halimizle e~lcnmiye kalkışmayın. 

Naci Sadullah 

17 - 4 - 1941 

Taarruz Var! 
Yazan: Naci Sadullali 

Evet, taarruz var ... 
Yalanla, rivayetle, palav

rayla, ve bunlara benzer çakar 
almaz silahlarla yıkmak istedik· 
lcri şey, milli öfkemiz, milli te
yakkuzumuz '\'e alabildiğine uya· 
nık bulunan dikkatimizdir. 

Biz, sulhün ne zamana kadar 
süreceğini, harbin ne zaman ko
pacağını çok iyi bilen bir mı1letiz. 
Fakat miitearrızların başarmak 
istedikleri şey, bize bu tarifeyi 
şaşırtmaktır. 

Bi:ti, sulhün hiç bozulmayaca
ğına, harbin hiç kopmayaeağma 
inandırmaya çabalayanlann ga
yeleri, yarın namusuna taarruz 
etmek istedikleri bir milleti, sul · 
hun ebedili~ine, ve harbin im
kansızlığına inanmış bir kalaba
lığın meskeneti içinde avlamak
tır. 

Evet ... Taal'l'Uz var ..• Yıkmak 
istedikleri şey, istiklalimizin, şe
refimizin, haysiyetimizin, guru
rumuzun, siikiinumuzun ve hu
zurumuzun ilk kalesi olan ener-
jimiz, irademiz, mantığımız, 'ftt 
şuurumuzdur. 

Af yona benziyen rivayef1eıhı, 
bromüre benziyen şayialann p. 
karılması bundandır. 

Ve bunu yapanlann mabadı, 
yıkılan istikliiller, d~vrilen mil
letler, istilaya uğrayan namWI'" 
kir vatanlar, yırtılan bayraklar, 
ve bombardıman edilen kttndak
lal"la b~ikler karşısında duyduğ'q 
muz tabii, beşeri, milli ve •atani 
isyanı, nefreti, gazabı uyuştur• 
maktan ibarettir. Onlar, ti.zerine 
çullanmak istedikleri milletleri, 
ölümden evvel, onun küçüğii olan 
uykuya gömmek istiyorlar. Fa
kat hu gayreti gösteren açık göz 
milletlerin bilmeleri lazımdır ki, 
biz, gözü açık bir milletiz. Ve bi• 
zim için, bugünün dünyasında. 
ölümden başka bir uyku yoktur. 

Biz, Osmanlı imparatorluğu 
devrinde kafi derecede uyumuı 
bir milletiz. Ve uykusunu çoktan 
almış bulunan hu milletin, dile· 
kat kesilmiş gözlerini köreltecek 
bir propaganda mili yoktur. -

Evet taarruz var... Fakat nıh· 
Ianmızı uyuşturmak, istiklil sev• 
dasiyle şahlanmış duygulanmm 
yatışt1rmak. ve haksız taarruzlan 
nefretle püskürtmek iştiyakiyle 
ayaklanmış isyanlanmızı slndür
mek gayretini güden bn sinsi ta• 
arruz, ulaşmak istediği pyedem 
alabildiğine uzak kalmaya mah• 
kumdur: Çiinkü biz, bu sinsi ta
arnızun karşısında, gafil Maginot 
mi1dafileri gibi şampanya değil. 
kafa patlatıyoruz. 
Şuuru bu derece uyanık bir 

milleti arkadan vurmaya imkan 
yoktur: Zira biz, muhtemel teh· 
likelerin en uzağına dahi sırtı• 
mızı dönmiis değiliz. Yann, bu 
milletin hiirriyetine ve istiklaline 
yan bakmak gafletini gösterecek 
olanlar acı bir nedamet duymak 
istemiyorlarsa, kendilerine Iut• 
fen bildirdiğimiz bu hakikati, pe
sin verilmiş bir sadaka saysın· 
lar! 

Başvekil, Ticaret 
Vekiliyle Görüştü 
Anka~a. 16 (TAN) - Başvekil 

Dr. Refık Saydam, bugün öğle 
den evvel Ticaret Vekaletine gi
derek vekil Mi'mtaz Okınen ıte 
Vc!ı.iriete ait işler üzerinde bir 
müddet görüşmüştür. 

Mısırçarşısında Son 
lstimlCikler Yapllıyor 

Vali ve belediye reisi dokt.or 
Lutfi Kırdar Mısırçarşısı istim-
;ıklerinin hazirana kadar ikmali 

için alakadarlara emir vermiştir. 
Çarşıda mevcut 226 dükkanın 
muhtelif esnaf teşekküllerine ve 
bunların ihtiyaçlarına göre tasni
fine başlatmıştır. Yeni açılacak 
pencerelerin ve kaldırılacak böl· 
melerin yerleri tesbit edimiştir. 

Hazırlanan Mısırçarşısı hal pn>" 
jesine göre, bir kimse çarşının 
bir kapmnc' n girip, diğer kapı
sından çıkacak olursc: kendisine 
lazım olan bütün yiyecek madde
lerini Slra ile tedarik debilecek 
ve hiç pazarlık yapmasa bile al• 
danmıyacaktır. Çünkü bU halin 
satışları diğer dükkanlardaki sa· 
tışlardan kat'i surette ·~cuz ola
caktır. Bilhassa yumurta, pey
nir, yoğurt, ve sütün her gun 
sıhhi muayeneleri yapılacak, ba
yat mal satılmamasına <:alışıla
caktır. Malların üzerine her gün 
belediye tarafından ltontrol edi
lecek olan fiyat etiketleri konu
lacaktır. 

Mısırçarşısında yapılaeak so
ğuk hava tertibatı için lüzumlu 
malzeme mevcut olduğundan is
timlak muameleleri sona erdık
ten sonra çarşının h l h line ıf· 
rai!ına baslanacaktır 
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Bir Otomobilin 

Hikayesi 

•• 
LI y 

Alman kaynaklarına r,öre, İn
giliz kuvvetleri bu ceııherleki ilk 
hattı terketmislerdir ve Oliınpos 
dağlarına ~·ekilerek orarlım mü
dafaada bulunmaktadırlar. Bu 
suretle haltın gerisinckl~i as
kerlerine snhile kadar ('.ekilip 
gemilere binmek iınkfınını temi. 
ne <;alısmaktndırlnr. Almnn tay
:yareleri i e Golos. Pire liman
larını mütemadiyen hombah:va· 
rak, şimdiye kaclı-ır 9 nakliye 
gemisi hatırm1şlardır. 

Amerikan Yardımı E vvela 0 Nefsi nefisi şAhanc,. 
lerini düşiinen bütün hii· 

küındarlar gibi memleketi isti • 
laya uğrar uğramaz bilmem kaç 
kamyon • masallarda olduğu gi
bi yükte hafif pahada ağır - eş • 
ya, tıklım tıklım doldunılınuş J,il 
mcın kaç ba,•ul altınla memle -
ketten çıkan sabık tacdarlardan 
biri, menfasmın ilk "ihtiyari,, du
rak yeri olarak Istanbulu inti • 
hap etmiş ... 

ly $i 
I Si ı....:.:: ________________ __ 

- Bulgaristanın Yugoslavya ile 
Y i munascbctlcrini kcstigi ha
r ver· yor. Bu hadise Bulgar:S

Niçin Gecikiyor? 
Halbuki İngiliz kaynaklm·ı. 

Yunanic::tandrıki İmtiliz <ı,;kerle. simali Afrika ve Balkanlar-
rinin l'ekild"l,lt-rin!! d:ıır Alman.. daki askeri harekattan 

ın M kedony yı almak maksa
Yle ve Vugoslavyaya k lr~ı har
e Rirecrgınin bir isareti olarak 

1 
la ki edılcbillr. 

)ar t:ırafındtın propar.r:ındıı mnk. bahseden İn.ailiz askeri mütehas
sadiylc isaa edi'en haherleı·i sısları şu noktada ittifak ediyor
şiddetle tek'7in ctnwkte ve Yu- lar: 
naPistana hil '\kis yem asker!Pr "Bu harekat lehte veva aleyh· 
,.e harp nınl·,Pmesi ~iin,lerilıli ie inkisaf edebilir. Fakat her İ· 
••ini bildirmektc>ilir',.ı· ki sekilde de bu harekatın alacnkı 
,..., Bununla herııher. İngiliz ma- sekil kal'i netieeyi tayine hiz~1~t 
hafilinin nalkrınlardaki askeri etmez. Ne Balkanlardan İngıhz 
,.~ziyet hakkında umuıniyetJe a"kerinin <'ekilmesi, ne Simal~ 
bedbin oldukları ve hu rı>nhe-ı ~fr!k"dak~ Al~A!' muvaffakıyetı 
den bfrviik bir sey iiınit etme- IngıltP:.-evı maglup etmeve ve 
dikleri hic;sedi'h·or. harbi hitirmeve kafi de/!ildir. Fa· 

- Libya 'azıyeti hakkmda bı>
'lııtıa bulunan Mısır Basvekili, 

"'d eyi mucip bir hal olınadığı
her taraftan takviye kıtaları 

t!_ektc bulunduğunu söylemiştir. 

blkan Harbi: a al kanlarda askeri vaziyet, 
k Yugoslavyaıun aleyhinde 
ışafta deYam ediyor. 

lIUkumet darbesinden on gün 
tıra Alman ınotörlü ku\'vet
~İnin muhtelif cephelerden a· 
taarruzları üzerine hazırlan

hk~:a ve me,·zilerine yerleşmeye 
~ ıt hulnmı~·an Yugoslav or· 
lsutıun bir çok parçalara ayrıl
lls~, kumanda birliğini kaybet
~1 dolayısi:rle, dağlık mınta· 
~ ~rda çete harbi yapmak mec. 
1
.r1Yetinde kaldığı anlaşılıyor. 
"gosiav ordusunun mühim bir 
~tnı dahi Alman kuv\'etleri
~ .Arnavutluktaki İtalyan kuv 
reıiyle pek çabuk irtibat ~c-

1 .etnıesi neticesi, Yunan ve ln
~ı kuvvetlerine iltihaka mn· 
rfnk olamamıştır. 
~hnanya l\lacarlara, harbe 
ltıelerinin miiküfatı olan.ık, 

hı.at'ın işgaline nıi.isaadc et-

~~rgaristanın Yngosla,·;\·a ılc 
llsi münasebetlerini kestiği 
lı.er veriliyor. Bu hadise, Uul· 
l!'ıstanın l\.lakedonya;\'t ilhak 

f 
sadb:le ve Yııgosla\'~·a)·a 

Şı ha.rbe gireceğinin bir i!'ja
olarnk tclfıkki edilebilir. 
l'ni znınanda Romanvamn 
~ugoslavya ile miinasebetle-
1 kestıği haher verili~·or. 
~ltnan l,nynaklarına göre Yu
~la\'l a ordusu inhilal etınis-

\·e te liın olmak mccburiye-

fn
1''edir. 

eneral Simovitch ise bir kaç 
evvelki heyaıınamesinde: 

~go"ilnv ordusunun Almnn 

i\ \etlerine karşı mukavcn.1et 
~ı11i:-, eceği mnlfıın olarak, 1 n

' \e Yunan kuv\'etleri iize-
deki A lmnn tazyikini azalt
~ ınaksadiylc harbe girildi· 
1 \•e sonuna kadar miicndcle
devam edileceğini söylemiş-

Libyada Vaziyet: 

Li.hyanın vaziyeti, vahameti-
ni muhafaza etmekle be

raber, iimitsiz gödilıniiyor. 
l\lısır ba!:ivekili, vaziyette hiç 

bir surette endişeyi mucip bir 
hal ohııachğını ve her taraftan 
takviye kııv\'etleri !!elmekte ol· 
duğunu beyan etmi!:itir. 

.Moskovada ~ılrnn Kızıl Yıldız 
gazete.si, hir makalesinde, Sol· 
luın 'un zaptınm Mısır h:iıı hiı 
tehlike teşkil etnıed;ı.!ini ve Rri
tanya ku\•vctleriniu mukabil 
taarruza geçmeleri ihtimali mev 
cut olduğunu ) azmı~tır. 

Bir ajans haheri. mahsur bir 
'aziyette bulunan Tohruk'ta bir 
Alınan hticunıu pihkiirtülerek 
200 esir alındığını ve 15 tan~ 
tahrip edildiğini bildirmektedir. 

İngiliz deniz kuv' etlerinin de 
yardımı ile Tobruk'un uzun 
miiddet muka,·emel edebilmesi, 
Solluın'a kadar dayanan Alman 
motörlü kuvvetleı:iniıı esas iis. 
}erinden gıda . .su \'e harp malze
meleri halmnın(lnn hl•slenmelc
ripi miişkiilfita uğratacağı için, 
ehemmi~ etlidir. 

fikrimizce, Bingazide haşlı
yan ve l\tısır hududuna kadar 
büyük bir süratle inkisar eüen 
Alınan taarruzu, Mntaban deııiz 
l:arbi esnasında İngiliz harp ge
milerinin nıe\iguliyetinden isti
fade ederek Alman motörlü kı
talarmın Bingazi )'akınlarına çı
karılmış olınalari:rle kabili i
zahtır. Bu kuvvetlerin takriben 
4200 kilometre mesafedeki Trab 
lusgarptcn, İngiliz ke~if tayya
relerinin haberi olmaksızın bir
den Bingazinin önüne gelmele
rine akıl ermiyor. 

Bu farazişe hakilcate uygun. 
ll sa, l\lısır hududumJa harbeden 

ltgiinkii Yugoslav orclusu- 1 h Alman kuvvet erini. Ilingazicleıı 
" \aziyeti ne olursA olsun, 
itin memleketlerle beraber Sollunı'a korlar inkitasız de\•aın 
Ros}a\ ,.anın mukadderatının eden lıir k~lonun, mtiteınadiyen 
.ııttlh masasında taay,,.iin ede- takviye edilen bir ucu olnrak ta-
' " san·ur etmek ıniiınkiin olmaz. 
~ tnııhakkaktır. Bu takdirde İngilizler, Hnbe-

~t ttnanistand·•lti askeri vazi- ı::istand:.ı serbest kalnn kuvvetle
• e gelince. Olimpos dağların· ri vaktinde Mısır hududuna ye-

~
I\ Arnavutluk .Jrndııdıına uza- ·r 
~ ve Yunan In~iliz kun·t't· tiştirmeye ınm·af ak olduklal'J 
.. • tarafından miidafaa edilen tak<lirde, Alınan knvvctlerine 
lid biiviik zayiat ,·erdirmcleri ve 
1~ nfaa hattıtrn karsı Alınan batta bu~lar1 esir etmeleri da
~ ~.ikinin gittikçe arttığ'ı ve hi iml ... an dahilinıiedir. 
~~~ın taarruzların 7 .. ay;:ıtla tar· · "1. ANT EN 

~:];rfı,~~iIBR~~ -
t.1EVSİ KAŞI Si 

tısan her mevsimde kasınır 
•bazıları vıız \e kış mevsim· 
11 ıle inatçı' bir ka~İntıya hı· 
riar. Yaz mevsimi iiniimiizdc 
lı~tındnn ilkin yaz mevsimi 
hıınasını sö:'l lİ:'l'C('eğim. · 
llhii, "'Jl'aklar siddetlendikten 
~ . 
a gelen yaz kaşınmasına çok 
Se!er tutulurlarsa da bunun 
v,İındeıı ileri geldiğini hatır
ııa getirmezler. Çok terlemek
' alıut 'az ınc,·siıninde daha 

a,,. ho1ulnn mideden geldifrini 

1
ttert<'rler. Halbuki va'l'ın rok 
tni~ en :vnhut midesi hic ho

ltınvnn insan da pek sırak 
v İtnde cok knc;ınahilir. Ru
ıı Sebebi ı;inesten elen Ültra· 
\()le ıc;ıklarıdır. Bunların in· 
lar ii;,criııt• hir <'ok ivilikleri 
llkJa heralıcr, hazılnrıııa da 

11r \ererek rnlı:ltsız edecek ka· 
~ kaşıntı veı-irler. 

llz knsınmnsınd:rn lrnrtıılmak 
~ <'nre giinesten karınmak ve 
~lltkiin olrluğıı Jrn.lde- viikc:ek 
• ln~treden 1ivade yiiksek bir 
-st' havn tehıliline g-itmek*ir .. 

()1\ hahn'"da ,.e kıc;ın s'<l ptıj 
1 l(tan f!'t'len kqsı1•mn dnha Ö· 
~ li \e rlnha o;iddetlitfir. Runnn 
l lıi, i.iphesiz. gi:ikyii:dintfen 
.~tı ısıklara atfolunaınaz .. Fn· 

çocuklarda hiç lıulunmama~n. nc
r<'den geldiğini ıyıce anlatır: 
Derinin sertliğinden... Onun i<:in 
kıs kasınnınsından en ziyade ra
hatsız olanlar, rasları i'lerledik
çe derileri scı·tleşen erkeklerdir. 

Bu kış kaşınması gefe insan 
sovunup yatağa gireceği vakit 
başlar. Kimisinde bir knc dakika. 
kimisinde bir, iki "'aat siirer ... Kn
smnınk faslı hitip te yntağa gi· 
rint'e ilkin kasınma ihti~ acı kay
bolur. Bir ıniiddet sonra, (ince
kinden daha siddetli knsınına ih
tiyacı insanı yatağrncla oturtur. 
Bazıları, tırnnldnrının kuv\'eti 
·etisınez de e "afta Sl'rt hir fır

ca hnlunup hulunmndığını ara~
tırına:ra haşlarlıır... Kasınnıanın 
ı::ahahle~ in gh·iniı'ken geldiği de 
olur. Dnha "'onra giin orlnsında 
da gelir, fakat her defasmtla faz
la soğuktan veya fazla s1rııktan: 
İkisi ile kulınca deriyi çabuk ku· 
ruttuğn icin ... 

Kıs mevsimi kasınma..,ına t'a
re. ha,·a tehdiline gitmek mas
rafı ve zahmeti olmaclnn, kolay· 
ıfır: f{asın:m ,·erlere ı:rliserin ya
hut \'azel'n sfl'iiP iizerini bir tiil
hentle ör mek. O zanuın kalın 
erkek derisi de na1ik kadın d«'risi 
~ihi ~ ıımuşar 'c lrnşınınnktıın 

kat hu askeri harekMtan alına· 
cak dersler va,.dn. Bunlartn bi
Tİncisi harp malzemesi istihsalini 
arttırma•c, ikincisi hava kuv\·et
lerini nıiimkiin olan sfüatle Al
man hava kuvvetlerine iistiin bir 
hale g-etirmek. Bugüne kadal' el
de ettiğimiz netice sad«e İngi
liz harp sanayiine istinat ediyor
du. Bir sene <-vvelkine nisbette 
b.ııı?iin her bakımdan ı:ok daha iyi 
vazivette isek. hunu miinhasıran 
İne-ifü: harp sanayiine medyunuz. 
Halbuki simdi artık ~e<'en bir 
sene icinde dominyonlarda orga
nize ettiğimiz sanayi ile Ameri· 
kanın muazzam hıul> sanavii de 
bb:e yardımını :vetistiM>eektir. Bu 
vaTdım 11e kadar siiratli ve ne ka· 
dar hol olursa. İnı?iltere o kadar 
kuvvetlener.-k ve hueiin diisma
nm ka7a1'Jdı!!ı muvaffakı~·et1eri Sl· 

fıra indjrmek mümkün olacak
tır.,, 

Bu mütaleanm arkasmdan ak
la e;e1en ilk sual sudur: Bir sene
den fazla bir zamand1r Amerikan 
vardımmdan bahsedilivor. Ame
rika şimdive kadar İn,ı?iltereye ne 
vermistir? Şimdiye kadar vap1lan 
bu yardım neve bu kadar azdır 
ve nicin bu derece gecikmekte
dir? 

Bu sualin cevaplarını, İngilte
reye :vardım icin Amerikada teş
kil edilen komisyonun verdiğ'i 
raporda bulabiliriz. Bu komisyon 
İngilterenin ihtivaclarını, Ame
rikanın kabilivetini tetkik ettik
ten sonra yapılan ve yapılabile
cek olan yardımın şekil ve mik
darı hakkındaki mütalealarını bil
dirmiştir. .. . 
Raporun müellifleri, evvela 

vakalarm tesbti ile işe baş
lamaktadırlar. 1940 senesi hazi· 
ranında Birleşik Amerika. tngil
tereye takriben 600 bin tüfek. 80 
bin mitralyöz. 800 adet 75 mili
metrelik top ve külliyetli mik
darda sair harp malzemesi ver
mistir. 

Bütün bunlar, 1914 - 1918 har
binden k;ılma malzeme ihtiyat
ları idi. Birlesik Amerika ordusu 
ve donanması' da İngiltereye 240 
tayyare ile 50 muhrip teslim et
mistir. İngilizler Amerikadan al
dıkları 40 adet Kertiss muhribini 
Duglas DB-7. Konsolideyted B-24 
ve Being B-17-S (ucan kale) tip
lerinden bombardıman tayyare
leri kullanmaktadırlar. 

Yukarda saydıklarımızdan ma
ada, 1939 senesi Eylıilünden 1940 
senesinin sonuna kadar Amerika, 
İngiltereye mecmu hacmi 471 bin 
ton tutan 132 ticaret gemisi de 
"'atmıstrr. Fakat. yanılan bu yar
dıml!'lr İngilterenin ihtivaclarının 
ancak hir kısmını teskil etmek
tedir. Raoora nazaran. mezkur 
askeri ihtiyaclar su srruplara ay
rılmaktadır: Britanva endüstrisi
nin ihtiyaclan, gıda maddeleri, 

131 Milyor 

Amerikalı 

A merikada 1940 senesinde 
yapılan nüfus sayımının 

kati neticesi, 
ancak şimdi 
anlaşılmış ve 
neşredilmiş • 
tir. Amerika 
Müttehit dev· 

letlerinin nüfusu 131.669.275 şi 
bulmuştur. 
Dünyanın en kalabalık nüfus 

kütlesini ihtiva C'den Cinde 425 
milyon Çinli yaşam::1ktadır. İ
kinci 300 milyon nüfusla Hin • 
distan, ücüncü 193.000.000 ile 
Sovyet Sosyalist Cümhuriyet
leri gelmektedir. İşte Amerika 
131 milyon küsur nüfusla dün
yanın dördÜ!1CÜ kalabalık mem 
leketidir. 

1848 senPsinde Amerikada 
17.100.000 kişi vardı. Bu nü· 
fus artımının en büyük sebebi 
takip eden senelerde Avrupa • 
dan Amerikaya hicretin artmış 

ıd 

Aınerıkan fabrikaJannda 1mal edıJcn tayyarelerden bir kısmı 

,gemi, sermaye ve insan ihtivacı 
İngiltere kömüre olan ihtivacr

nı tamamiyle kapayabilmektedır. 
Fakat, sanayiin ham madde ihti· 
vacı fazla endise uvandırmakta
dır. Zira Britanya ham maddeleri 
hariçten ithal etmekte ve İngi.
liz fabrikaları hava hombardıman 
larına maruz bulunmaktadır 
Petrol marnulatını da İneiltere 
her zaman haricten temin etmek
teydi. Uğradı/!ı Remi zaviatıntl 
rağmen. İigiltere, buırün de pet
rol nakline mahsus 5;4 milyon 
tonJuk bir filoya malik bulunmak 
tad1r. 

Endüstrinin aluminvoma olan 
ihtivaçlarını temin etmek mese
lesi .. de büvük müşkülatla karşı
lasmaktadır. 

Sanayi imalatına gelince: res
mi İnailiz sahsivPtlerinin de iti
raf ettikleri vechile. bunlardan 
bir kısmı hava bombardımanla
rından mutazarrır olmaktadır. 
Ezcümle imal edilen tayvare 
mikdar1, 1940 senesinde varılmış 
olan rekor derecesini müteakip 
EylCı.l ayında 1700 e kadar inmiş 
bulunmaktadır. 

Bundan sonra raporda şu cihet 
tebarüz ettirilmektedir: 

"Britanya imparatorluğunun 
ve bilhssa Kanadanın bugün ana
vatana yapmakta olduklan yardı
mın mikdan ııe~n harbi umumi· 
dekine nisbetle dı:ıha fazla olduğu 
halde. İnt?ilterenin sanavi ma
mulatına karşı duvduihı ihtivac
lann kısmı azamisini ancak Birle
sik Amerika devletleri temin ede. 
bilirler.,, 

purlarından ibarettir.) Hali ha· 
zırda İngiliz tersanelerinin mü
him bir kısmı, harp gemileri inşa
atiyle mesgul bulunduğundan ti
caret filosunun maruz kalmış ol
riuğu zayiatı telafi edememekte
dir. 

Ranor sıı noktaya da temas et
mektedir: "Esasen. bizim İnqilte
reye yapabileceğimiz yardım: sa
naviimizin süratle askerilestiril
mesine baı!lıdır. Birlesik Ameri
kanın simdiye kadar iyi bir aske
ri sanayii yoktu. Ancak simdi 
bövle bir askeri sanayi vücude 
getirilmektedir. Bittabi. bunurı 
icin de zamana ihtiyacımız var
dır ... 

Askeri sanavii daha büvük sü
ratle inkisaf ettirmek maksadiyle 
on zamanlarda ı::u tedbirler alın
mış bıılunmaktadır: 

a) Muhtelif firmalar arasında 
askeri siparislerin iyi bir suretle 
tevzii: bu maksatla basta Knud
sen olmak üzere husus\ bir hüku
met organı da vücude getirilmiş
tir; 

b1 Kiicük fabrikaların istihsal 
kabilivetinden azami surette fay
dalanmak: 

c) Askeri sioarişlerin askeri oL 
mıyan siparislere tercih edilme
sini temin etmek. 

Fakat bütün bu sart1ar bir a
rava ııelmis olsa bile. BirJı>c:ik A
merikanın silah imalatı fevkala
de büyük bir süratle artamıvaca
i!ından, yakın bir istikbalde İn
giltereve vardım vaoılabilmek i
cin istihsalatrn mühim bir kısmı
nın hemen İnı:riltereve teslim e
dilmesi icap etmektedir.,, 

I• ngiltereyi gıda maddaleriyle Zaten simdi de böv1e yaptlmak
beslemek meselesi sermaye tadır. Mesela, Birlesik devletlf'r

ve kudretli bir ticaret filosunun de insa edilmekte olan harp tav
mevcudiyetine mütevakkıf bulun varelerinin kısmı azam1 tnızilte
maktadır. Halbuki, rapor müel- reye verilerek valnız talim tay
liflerine göre, Britanva gemici1iğ vareleri Amerikava bırakılmak
eiddi bir buhran gecirmektedir tadrr. Raoor müellifleri bu ciheti 
İngiltere harbe ııirerken 18.5 mil- su suretle izah etmektedirler: 
yon tonluk bir ticaret filosuna "Madem ki İng-iltere bizim ilk mü 
malik bulunuyordu. Muharebenir dafaa hattımızı teskil etmE>ktedir, 
ilk senesinde verilen gemi zayia- silah imaliıtımızın yarısından 
tı, İnı?iliz kaynaklarına nazarım . fazlasını oraya !!Öndermplrı::..:""i7 
iki milyon tona baliğ olmaktadır favdalı ve pek yerinde olur. Esa
Buna mukabil İn.ızjlizlerin elinP "ien, Birlesik Amerikanın müstak
gecen _gemilerin mecmu tonair 9.? bel kudreti. cabuk eskimekte olan 
milyon tonu bulmaktadır. <Bun-! tank, top ve tayyarelerden ibaret 
lar yeni insa edilen gemilerle muazzam stoklar yapmaktan zi
Norveç, Holanda ve Belcika va- vade harp malzemesi imal etmek 

Yazan: 
Fakat birinci cihan harbini 

müteakıp Amerika, Avrupa mu 
hacirlerine kapıları kapamıya 
mecbur olmuştur. O tarihten i
tibaren Amerika dahiline kabul 
edilmek çok güçleşmiştir. 

1920 - 1930 seneleri arasın. 
daki on senede % 16 olan mu
haceret · nisbeti, 1930 - 1940 
senesinde % 7,2 ye düşmüstür. 

Yeni Bir Keşif 

N orveç'in en büyük sanayi
inden biri balıkcılıktır. 

Fakat son za. 
m anlarda 
Norveç balık
çılarının işle. 
ri fena halde 
bozu lm uşt ur. 

Zira bura balıkçılan a?.gın Şi
mal denizine dayanmadığı icin, 
ava bizim bura balıkç1 sandal
lariv le ,gidemezler. 

Onlar, motörü benzinle isli
ven büvi.ik teknelerle ava cı • 
karlar. 

0

Gelgörelim, harp başlı -
yalıberi artan benzin sıkıntısı 
artık Norvecte son raddeve gel
mistir. M otörlerini işletmek i
cin benzin bulmak Norveçli ha. 
1ıkcılar icin hemen hemen im -
kansız olmustur. 

Sverre Heızen. Norvedi bir 
balıkrmın oğludur. Heı?en şi
mal Fiiord'larından birinde o· 
turan bahrısından bes sene ev . 
\'el Oslo Üniversitesinde mü -
hE>ndislik tahsili icin avrılmıstı. 
He~en tahsilini umduğu ııibi 

kabilivetinin daha fazla genişle
tilmesine mütevakkıf bulunmak
tadır.,, 

Bugün Birleşik Amerikada 
her şeyden fazla tayyare 

inşaatına ehemmiyet verilmekte
dir. Mart ve Nisan aylarında 
Ford, tayyare motörleri imaline 
başlıyacaktır. ''General Motors", 
1941 senesi sonunda her ay bin 
kadar tayyare motörü imal ede
cektir. Pakkard, bu senenin orta· 
sında imalata başlıvacaktır. O 
zamana kadar tayyare inşaatı sa
nayii. kendi istihsal kabiliyetini, 
1940 senesinin sonuna nisbetle, 
iki misli arttırmış olacaktır. Sa
nayiin bu şubesinde istihsalin 
kütle halinde yapılmasına ve stan 
dardize edilmesine hali hazırda 
büyük bir ehemmiyet atfolun
maktadır. Yeni istihsal metodlan
mn inkişaf ettirilmesi suretiyle 
İngiltereye teknik yardım da g!)s· 
terilmektedir. Siparis olunan Iıı· 
giliz ve Amerikan tayyarelerinin 
yapılış tarzını telli ve tevhit ede
bilmek için hususi bir komite de 
çalışmaktadır. 

Harp malzemesinin diğer nevi
lerine gelince: "Asgari altı ay 
sonra Birleşik Amerika tank, me
vaddi infilakiye ve seri imaiatım 
genişletebilecektir.,, Alınan bazı 
malfımata nazaran. İngiltere Bir
leşik Amerikaya bin beş yüz tank 
sipariş etmiştir. Bu tanklar bu 
yaz teslim olunacaktır." 

İngiltereye daha fazla silah ve 
harp malzemesi verilmesi mese
lesi nakil vasıtalarının kifayet
sizliğiyle karşılaşmaktadır. · Ra
porda İngiliz ticaret filosunun to
najını arttırmak icin asağıdaki 
tedbirlE>rin Birleşik Amerika ta
rafından alınabileceği zikredil
mektedir: 

a) Rirleşik Amerikada İngiltere 
icin ti<'nret gemilerinin inşası; 
bu maksatla yapılış tarzları bir 
hayli basitleştirilmiş bulunan ye
ni tip ticaret _gemilerinden 60 ta· 
nesi daha şimdiden sipariş olun
muştur; mezkur gemilerin bir 
çok kısımları önceden fabrikalar
da yapılmaktadır; 

b) Amerika vapurlarının İngil
tcreye satılması; Birleşik Ameri
ka tarafından İngiltereye teslim 
olunabilecek gemilerin mecmu 
tonajı yarım milyon tonu bul
maktadır; 

c) Amerika limanlarında de
mirli ve issiz duran vabancı ge
milerin zaptı ve İngiltere.ve tes
liıni; 

d) Amerika vapurlarının Av
rupa sularına girmesini meneden 
kanunun ilgası. 

Bundan maada, İngiltereye ya
niden 50 - 100 muhrip verilmesi 
teklifleri de ileri sürülmektedir 
Eski olmamakla beraber ihtiyaç
lara tevfikan tamir edilmis bu
lunan bu muhripler, ticaret gemi
lerinin himayesi ve tahtclbahir
lerle mi.icadele isinde kullanıla
bilecekleridir. Nihayet, Birleşik 
Amerika ile İngiltere arasındaki 
volun yarısına kadar ticaret ge
milerine Amerikan harp gemileri
nin refakat etmesi tC'klifi de mev
zuu bahis edilmektedir. 

Raporun son kısmında söyle 
denilmektedir: "Avrupa haricin
de bulunan sanayi memleketle
rinden ancak Bi~lesik Amerika 
Büyük Britanyava icao eden her 
türli.i yardımı yapabilir ... 

Buradan A vrupaya hareket e
deceği zaman da yine yükte lıa
fif pahada ağıı- eşya kaygusiyle 
otomobilini satmış ... 

Dün gazetelerde okuduğuma 
göre simdiyc kadar arabayı el -
den ele dl'vir alanlar otomobili 
giimriik resmini vermeden İ!'i • 
lcttikleri için ceza nıahkenıesfnc 
\'erilınişlcr. Muhakemeleri yapıl
mış arabaya temeUük eden üç 
kisi dörder ay hapse ve altışar 
yüz lira para cezasına mahkftın 
edilmişler. 

l\1nhkiımlar belki bu otomobi
li pek ucuz almışlardır ve bu fi . 
yata aldıklanndan dolayı iyi flir 
İ;j yaptıklannı zannetmişlerdir. 
Halbuki simdi şüphesiz· arabaya 
dn, alana da, satana da atar tu
tarlar ... 

Vaktiyle mütcgallibeden biri 
kö:ıt ti.iye ~ok eza, cefa edermiş. 
Haksız yere mallanm zapteder, 
paralannı nlır, bin türlü hile \:e 
hud'a çıkararak biçare halkı so • 
yar soğana döndürürmüş. Heri -
fin yaptığı zuliimlerden bütün 
köyliiler yaka silkerler fakat bu 
beHidan nasıl kurtulacaklannı 
bilmezlcrın iş. 

Nihayet köyliilcrin imdadına 
Azrail yetişmi~, herifi yatağa dü 
şürmiis. Artık öliimün yaklaştı • 
ğmı giircn zalim, bütiin köylüyü 
ba~ın.a toplamıs; 

- Ağalar! Demiş. Ben ölmek 
üzerel' im. Si7e çok zulüm ettim. 
Ekinlcrinizi aldım; sahte şahit • 
ler dinleterek mallannlZI benim. 
scdiın; sahte senetler yaparak 
tarlalarınızı zaptettim; öküzünü • 
zü, da\•annızı gaspettim; evinizi 
barkmızı yıktmı ... Bu Jıalde Alla
hın huzuruna nasıl gideceğimi 
bilmi;} orunı. 

lyi kalbli köyliiler mütegaUi • 
bin nedamet ettif,oini zannederek: 

- Biz hakkımızı sana helal 
ettik. Uzülmc! Demişler. Hasta: 

- Hal ır! Demiş yaptığını fc -
nalıklanıı cezasını görmeliyim 
ki, Allahın huzuruna biraz hor • 
cunu öclemis llir adam gibi çı -
kayım. Ben füdiikten sonra a:va
ğınıa bir iıı takacaksınız, şu kö
~·iin etrafında cesedimi sürüye 
siiriiye iiç defa dolaştıracaksınız. 

Köylüler evvela muvafakat et
mcmi;?lcr, fakat o kadar ısrar et· 
miş ki, niha:'l·et kabule mecbur 
olmuşlar; zalim üstelik cesedine 
bu hakareti yapacaklannı hepsi
ne a~ n ayrı ·yemin ettirmiş. 

Herif öldiiktcn :.oııra köyliiler 
hem (Hiinün son :ırzularını yap -
mak hem de yeminlerini yerine 
getirmek için naaşın ayağına lıit 
ip takarak köyiiıı etrafında silrü
miyc başlamışlar. Bu hali j:m -
dannalar görmiisler; köyliiye: 

- VaY! Dinsiz herifler! s;z 
bir miisJÜmun cenazesine bu ha
kareti yaı>arsınız ha! 

Diyerek hepsini palas pandı • 
ras yaknlnınıslar, merkeze götii • 
riiı> ~ • psetınişler. 

Hapisnnede köyiin imamı muh 
tara sormuş: 

- Yalın! Nedir bu ba~ımıza ge· 
len? 

l\fuhtar: 
- Bırak! Demis. Kcratamn di. 

risi de berbat, ölüsü de! ..• 
Takuimc-i 

HALKEVLEKINDE: 

Üsküdar Halkevinden: 19-4-!141 cu
martesi giınü saat 21 de spor kolu-
muzun boks, gurcş, beden hareketleri 

bitirmiş ve tam babasının ya - gösterileri ,.e ayrıca kol başkanı Ha
nına dönmek üzereyken mem • !Cık Hekiınoglu tarafından oyun, jim
leketi istil3 edilmişti. Bu esna- nastik, ~por mevzulu bir konferans 
da Norvec ordusuna yazılan de- l \"eııleccktir. Davetiyelerin idare me
likanlı, burada aslanlar gibi dö- l murluğundan alınması rica olunur. 
ğiİ!-imÜs ve ağır yaralanmıştı. -----

Ancak gccende hastaneden Genç miihendisin icinde yeni 
c:ıkan Hegen. mnh:mn bir gö • bir ümit uyanmıştı. Yardımsız 
nü11e düstnan cizme]eri altında çırpınan balıkcılara bir kolay
inliven topraklarından gecerek hk bulmak! Günlerle, gecelerle 
babasının yanına döndü. Artık 'bunu düşündü. Norvecin balık 
sevgili Norveclileri icin yapa - sanayiini cnnlandırmak, halkı 
cak bir şeyin mevcut olmad1jb aç1ıktan kurtarmak lfı.zımdı. 
düsi.incrsi genç mühendisi pek En nihayet Hegen arıı-1ığı ça-
Ü?.iiyordu. reyi buldu. Bahasının e:emisine 

O memlekette yeni köprlilcr bir rüzgar değirmeni taktı ve 
kurmı:ık. vollar acmak ümidin - bunu bir elektrik motörüne 
devdi. Halbuki şimdi düşman bağladı. Bövlece nüzgar ve 
elinde olan bu topraklarda hic- elektrik kuvvetlerinden istifade 
bir sey yapmak istemiyordu. ederek tekneyi harekete geçir
Bir sev yaparsa onu sadece mil. di. 
Jeti için yapardı. 

İste bu bozuk manevivatla 
Hegen, babas1nın balıkcı kulü
besine varrl1. Ve burada ilk de
fa babasmdan ve onun arka -
daslarından Norvec balıkcıları. 
mn dertlerini dinkdi ve bunun 
nE> kadar mühim olduğunu an -
ladı. 

Doğrusu, elde edilen ı.ürat 
büyük bir şey değildi. Fakat 
balıkcılar buna çoktan razıy
dılar. Bu keşif büvük bir ra~ -
bet ~ördü ve bövl<>ce bal kcı. 
nın oğlu mühendis 'HegE'n. N'or· 
veç balık ~annyi'ni ölümden 
\rnrtardı. 
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Başı 1 incide 
liği temin edilmesine ve takviye kı
taları gctirilınesinc çalışdma ktadrr. 

VAZIYET 1 
·--· .. ··----..1 -1 

derecede hazırlanamamış olan Yugos
lav ordusunun ağrr bir mağlılbiyete 
uğradığı artık gerek İnJ'iJt.ere, gerek 
Yugoslavya tarafından saklanrnamak
tadır. Yugoslavyada 27 Ivlartta vukua 
gelen inkılabı mütealtıp bir taraftan 
tngiltere erkanıharbiyesiyle temasa. 
ı;:ec;llmiş, diğer taraftan askeri hazrr
lıklar yapw#'mı.ş ise de, on günlük 
faaliyetin Alman ordusuna karsı koy
mıya kafi gelmiyeceği 3..şikArdır_ E
qasen Almanyada bu asker1 hı:ı:z1rJık

ların dı:ıha ziyade ilerlemesinC' imkan 
l:ırrakınan1ak için harekAtrnı tfıcil et
miftir 

BUGUNKU l:'ROG 

8,00 Program 
8.03 Haberler # 
8.18 Müzik (Pi. 1 
9.00 Ev kadını 

ı8.40 ln 
19.10 K 
ı9.30 s 
19.45 K 
19.50 Şa 
20.15 R 

• İstanbul takımları deplasman ya. 
Orta Yunanistana nüfuz etmiye ça

lışan diğer Alman birlikleri de, Yu
nanistandaki Klisura ve Kozana mev
kilerine varmışlardır. Almanlann 
bu tara:ttan şiddetli bir hücunıa gi
rişmeleri ve buradaki harekiıta daha 
ziyade ehemmiyet vermeleri Kozana 
ile Lapisa arasındaki böl~eden cenu
ba doğru sarkmak ve Kazananın 90 
kilometre cenubunda bulunan Tur
hala mevkiini zaptetmek iı::teınelerin
den ileri Jıf'lmektedir. Çünkü, Al -
manlar bu hareketlerinde mu\raffak 
nldukları takdirde. müttefik kuvvet
leri çok rena bjr vaziyetf' diişi'ırn1l\ş 
olacak. hattA İn'(i!jz ve Yunan kuv
\·etlerinin yeni bir müd::ıfaa hattm'l 
c:ekilmelPrine dahi imki\n brrakmr -
vacaklardır. 

Hollywood muhabirimi·· Sabih Üs- u·· s T E L parak devam edeceklerdir. 
tel in Metro - Goldwyn - Mayer yazan : Sabih Bu münasebetle Fenerbahçe i-

l2,30 Program 
12,33 1-la!.i! şarkı

lar 
zet 

20.45 M" 
ll.00 Di 

lelt 
21.30 Ko 
21.45 Ra 

kes 

stlidyosunda yaptığr gezintiye ait le Galatasaray İzmire, Beşiktaş 
ılk röportajı l9 Mart tarihli sayı- ile İstanbulspor da Ankaraya gi-
tnızda çrkauştı. tluhabirimizin bu decektir. 

12.50 Haberler 
lJ.05 Hafit şarlı:::ı

lar stUdyol: .. rı gezerken görü.ştüğu si- Her dört takır:n da yarın sabah 
oema karlı Mickey Rooney'le yap- yola çıkacaktır. lstanbul takımla- 14.00 Müzik (Pi.) ... 11"'1 bu görüşmeyi de bugünkü :;"'-
yım1.Zd;ı veriyoruz: rmın ilk depl3sman1arı olan bu 

maclara azami ehemmiyeti ver
dikleri hazırlanmalarından ve en 
kuvvetli kadrolariyle yola çık
malarından anlasılmaktadır. 

18.00 Program l 12.30 Ha 
18.03 Caz orkes- 22,45 D 

-2 

B ugiin Mickey Rooncy Shir. 
lev Temple'i, Clark Gable'i 

bile geride bırakıp bir sinema 
yıldızının erişebileceği en yük
sek merteqeye erişti. 1939 da si
nema kralı ilan edildi ve Reisi
cümhur Roosevelt'in doğum gü. 
nünde verdiği büyük baloda Mi
ckey bütün nazarların toplandı. 
ğı nokta idi. Herkes onunla biraz 
konuşmak. bir iki şakasını işit
mek, yaşlı kadınlar ise kucakla. 
nnda oturtup Amerikanın göz. 
bebeğini oksamak için can atı • 
yorlardı. Evet sinema ve film 
delisi Amerikada, haftada sine
melarıııda 180 milyon biletin sa. 
tıldığı bu sinema memleketinde 
Mickey RÔoney kral... 

Amerikaya geldiğim zaman bu 
19 yaşında gencin ismini bile i
şitmemiştim, çünkü Türkiyeye 
filıni gelmemişti bile.. Fakat 
New - Yorkta iken Amerikaya 
geldiğimin ikinci günü işittiğim 
ismini gittikçe artan bir alaka ile 
duymıya başladın. Birkaç filmi
ne gittim ve o zaman Mickey 
Rooney'nin şöhretinin sebebini 
anladım. Gittikçe dertleri ve sı
kıntıları arian bir dünyada bu 
genç insanlara bir ferahlık, gü
nün sekiz saatinde yüzleri asık 
duranların çehrelerine hoşluk ve 
dudaklara bir tebessüm getirL 
yor. İki üç saat sonra sinemadan 
çıkanların halleri değişmiş, san
ki omuzlarının yükleri biraz oL 
sun ha!ülemiş oluyor. Bu gençte 
ne var? Kanaatimce halkı eğlen
dirmek için her şey .. İy;i bir ak. 
tör olduğu gibi, iyi bir müzisyen 
ve dansör... Fakat bunlar -
dan zamumca, daha mühim bir 
şey: Hali, tavırları, konuşması, 
gülmesi ve şakaları, kısaca per. 
sonalitesl ... 

Bu itibarla sayın Türk halkı
na belki daha henüz birçokları. 
nın tanımadığı Mickey Rooney'i 
tanıtmak için içimde müthiş bir 
arzu vardı. 

* ~* 
M ickey Rooney'nin elini sı

karken, birkaç dakikalık 
boş vaktinden azamiyi koparma. 
yı düşünüyordum, pek kısa bir 
mukaddemeden sonra ilk suali
mi sordum: 

- Bana kısaca hayatınzı ve 
sinemaya nasıl başladığınızı an. 
Jatır mısınız? 

- Doğrusu sahnede doğdum 
ve sahnede büyüdüm. Babam ve 
annem vodvil aktörleri idiler ve 
11 aylık iken ilk defa olarak sah. 
neye çıktım. Tuhaf değil mi, kos. 
tümüm de "smokin,, idi. O mini 
mini smokini hala saklamakta
yun. İkinci çıkışım, iki yaşımda 
iken oldu. Annem ve babam sah. 
nede idiler, ben de sahrhnin ya. 
nında oturduğum iskemleden i.. 
nip emekliye emekliye ortaya 
gitmiş ve hapşırmışım. Halkın 
çok hoşuna gitti ve o günden son 
ra piyeste muntazaman oynamı
ya başladın. Yaşım çok küçük 
oldu~ için, New. York valisin-

California'da Metro - Goldwyn - Jl.fayer stüdyolarının işgal ettiği 
muazzam sahanın ta:~:yareden görünüşü 

den hususi bir de müsaade alm-ı Binadan çıktığımız zaman, u. 
mış. fak trenimiz dışarıda bek. 

Muhtelif roller alarak Ameri. liyordu. Bu sefer doğrudan doğ"
kanın hemen her yerini dola - ruya Metro - Goldwyn _ Ma
tım, nihayet 14 yaşlarında iken yer şehrinin ikinci kısmına geç
Metro - Goldwyn . Mayer ile tik. Burası koca bir parkı ve ha. 
imzaladığım bir kontrattan son. ricl manzaraları ihtiva etmekte 
ra artık sfüdyonun muntazam idi. Şurada New • York'un dü
bir artisti oldum. şük semtlerinden biri, sokaklar, 

- İlerisi icin ba•ka pianları
mz var mı• Yoksa hep artist o. 
larak kalmayı mı düşünüyorsu
nuz? 
- Yirmi bir yaşından sonra re. 

jisör olınak istiyorum, eğer ola
bilirs~ın. ' 

- Mesleğiniz haricinde en f~z
la neye merakınız var. ne gibi 
şeylerden hoslanırsınız? 

- Her türlü spordan haslanı. 
rım, bilhassa yüzmtı tenis, bini. 
cilik, hockey ve ping - pong. Ay. 
rıca pul da biriktirmekteyim. 

Cüzdanımın bir köşesinde ih
tiyaten Türk pulları taşırdım. 
Derhal çıkarıp birkaç tane ver. 
dim. Cok sevindi, nasıl teşekkür 
edeceğini adeta bilemiyordu .. A
merikada Türk pulu takdim et
menin çok makbule gecti/;!ini ev. 
velden bir iki tecrübemle öğren
miştim. 

Bu sırada Mickey Rooney'i 
makinenin karşısına çağırdLlar 
ve birkaç dakikalık konuşmamız 
sona erdi. ııa.t:.•--· 

evler ve bütün manzara aslına 
pek uygun. Daha ileride New -
York'un Hudson nehri boyunca 
daha yüksek tabakanın ikamet 
ettiği semtlerden biri. Caddele
rin iki tara!ında apartımanlar ve 
güzel binalar. Yalnız bu binala. 
rın arkası boş, yani cadde tara
fına bakan ve filmde çıkan kı -
sımlar konmuş. görünmiyen ar. 
ka taraflar ise yok. 

Birazdan Afrikada bir köye 
geldik. Kulübeler, iğri büğrü da
racık yollar, ağaçlar, her şey in
sana tamamen o yerin tesirini ve
riyor. Ağaçlar alçıdan yapılma 
ve tıpkı bir ağacın gövdesi gibi 
boyanmış. Film çekildiği zaman, 
figüranlan ile beraber hakikat
ten hiç farkı olmıyan bir Afrika 
köyü. 

Afrika köyünü gedikten son. 
ra meşhur Sing Sing hapishane
sine geldik. Ortada bahce, koca 
bir bahçe, üç bir yanda hapisha
nenin binaları. Görünüsü pek 
meşum olan bu yerde fazla dur. 
madan geçtik. 

Bu harici manzaralar birçok 

Cumartesi günü An.karada Genç 
lerbirliğ"i ile İstanbulspor, Demir 
spor ile de Beşiktaş karşılaşacak· 
!ar, İzmirde Altınordu ile Gala
tasaray, Altay ile Fenerbahçe oy
nıyacaktır. 

Pazar günü bütün takımlar ra
kip değistirecektir. 

Serbest Güreş 
Müsabakaları 

Pazar gunun Şeref stadında. 
futbol maçları yapılmamasından 
bilistifade Tekirdağlı Hüseyin ve 
Müliiyim pehlivanların terti.ı.ı et
tikleri güreş müsabakaları yapı
lacaktır. 

Bundan evvel yapılan bir gü· 
reş müsabakasında ilan edilen 
güresçilerin gelmemesi yuzun
den halk protestoda bulunmu• ve 
verdiği parayı Kı?.1laya teberrü 
etmişti. 

Beşiktaş idarecilerinden bir zat 
bir muharririmize, güreşler va
oılınadığı takdirde klübün bilet 
paralarını aynen iade edeceğjni 
söylemiştir. Klübün verdil?i bu 
teminata bakılırsa bu haftaki 
organizasyonun dürüst bir sekil
de basarılacağı anlasılmaktadır. 

filınlerde tekerrür ettiği için hiç 
yıkılmıyor. Lazım oldukça elde 
hazır. 

* * 

Fa!tat vaziyetin bu derece nP7aketi 
ni kavrıya("ağı ~:ı::ik.ilr olan Yunan 
Başkumandanı General PanaE"nı::;'un 
bu taarru7.un doğura("ae:ı ı::trat~.iik ne
+iceleri ve fC'na fikrbctleri evvelden 
rHi:ı::iinPrek orduc:unu böyle bir hale 
c;okacak hı:ırekfı.trı mlıni olfıcı:ık ted -
birleri ittihaz etti_ğ"i ve Ptmekte ol -
ıiu~u muhı:ıkkak c::ayrlı:ıbilir. 

Kıs::ı bir ıamanda miitterlkleriyle 
irtibatı kesile-n ve muhtelif ana!=iırdan 
rnüı·ekkep olan Vu~o<::Jav ordu.r.ıu. he
nüz bazı mmtakalaı-da münferit ç;ır

oışmalarda bulunmakta l:ı::e dP, artık 

l:>u ku\-vetlerin Alman orduları kar
ı:;ıı:;ında müf>ibet bir iş vapmalaı-ma 

rnı1ddeten imlt3n kalmamıştır Şimal

'ie Almf!n1ar tarafrndan Mac-Rrlar::ı 

vprilece~i anlaşılan Banat mıntaka
-=ının da Macar kıtaatı tf!rafoı<lan iş

~ali tı1mamlanmıştır. Şimdi ttalyan 
1<uvvetleri D::ı:Imaçva :ı::ahillerindcn i
lprlrı-rken. muhtelif kollardfln h~r~ket 
"'dPn Alman kııvvetlPri de miinfrırit 

~alde bulunan Yuızo.sJav ordul;:ırmm 

'"l'lUkaveınetlerini kırmıya çalışmnkta-

1ırlar. 

ANNELER ; 
Çoeuğurı halinde ziyade bir fena~ 

lığı ve vahameti bekleme! 

trası ~3.30 Ka 

HAZİN BİR ö 
Ali Nuri firması şürek 

Emekli mümtaz Topçu B 
Hüsnü Tamersoyun kcri 
Silahtarağa elektrik fabr· 
müdürlerinden Numan 
soyun yeğeni Mediha T 
müptela olduğu hastalıkt 
tulamıyıorak pek genç 
rahmeti rahmana kavuşm 

Cenazesi bugün Teşvik 
miinden öğle namazını 01 
kaldırılarak Feriköy mez 
daki makberci mahsusuna 
dilecektir. Mevla rahmet 

TÜRK GiBi KUVVETLİ 
KATiNi YAŞATAN ÇOCUK 
NASIDIRI 

VUGOSLAVYA'da - Yuı:Frı<::lrı\•va

"'ia C'erPyan Ptrnekte ol::\n horektlt hrık
'<ında iki taraf t::ı tebliii: ne:ı::retmenıi:ı::
fir. Ve bu harek9:tm safah;ıtrna dair 
5~ravbosna'ntn Alman kuvvetleri ta
.. a!ından işgalinrlen .Jtayrl muhtel!! 
ltaynaklrırci<ın bellibcıslı yeni mı:ılı'.'ı -
mat gelmemistir. Ancak e!>ki rejim 
... :1m~nınd;:ı manpn ve m;ıddet<>n kcl!i 

Hcııraret düşmesi ve hafif yüksel
mesinde DOKTORA KOŞ! 23 Nisan Çocuk Bayramın 

rularınızın Bayramhklannı h 
......••••• •••'l)'lo••••'t:•••..,. ken bu hakfkatl yaoataeak , ___ _ 

AS i 
... yardıma muhtaç çocukları da 

1 

dlrmek için Çocuk Esirgeme 
muna yardımlarda bulunma.n 
rum ıaygı ile diler! 

Türkçe KAZAK sözlü 
Binlerce Askerin Müthiş çarpışmaları • Fevkalade meraklı 
ve heyecanlı mevzu - İkinci Katerineye karşı yapılan Puga. -·-----"' ı:ef isyanı ..... 

Pek Yakında TAKSIM Sinemasında 

'---=-=-:-:::::::::::::::::::::::::'~ 
SARAY 
Büyük Rejisör 
G R E T 

1'-!ELWIN 

SİNEMASINDA 
ERNST LUBITSCH m Şaheseri ve 
A GARBOnun 
DOUGLAS ile yarattıkları 

GÜLMEYEN KADIN 

ı..,. ..................................................... >1 

Gönüllü Hemşir 
Olacaklara 

Beyoğlu Yabancı Askerlik Ş 
den: Beyoğlu ve Beşiktaş kaza 
bilinde bulunan yabancılard 
düncü devre Nisan 941 tarihin 
lacak gönüllü yardımcı he 
kursuna girmeye talip hemş 
bir ikamet kAğıdı iki fotoğraf v 

1 

tep şahadetnaıncleriyle şuben1 · 
racaatları il~n olunur. 

1 

Be9fktaı ve Civarın• 

Müdüriyeti en tanınmış 

ler tarafından deruhte ol 

M etro - Goldwyn - Mayer 1 

şehrinin üçfuıcü kısmı 1 
sırf caddelere ayrılmış. Bir film. , 
de cadde, yol sahnesi oldu mu, 
hemen bu kısım da hazır. Dünya 
nm hemen her yerinden bir par
ça yol olduj(u gibi, muhtelif za. 
manlara ait yollar da mevcut. 

Dört saattir stüdyoyu gezmek Türkçe sözlü emsalsiz filmin ıı:ördüğü fevkalade rağbet 
te idim, vakit gecikmekte oldu-~ hase bıyle__ . 

Be§İktaş 

G Ü R E 
ğu için dönmem lazımdı, halbu- BiR KAÇ GÜN DAHA GOSTERILECEKTIR. Sineması 
ki daha görülecek birçok ycrlerı Güzel film meraklıla-ma mu jd• 
görmemiştim. Dönerken Mıster ı . · - Muhterem halkıınıza scnenbJ 

müstesna !.ilmlerini gösterec 
nl müjdeler_ Bugün İlk Pr Lyons: ,; 

- !nşaallah yakında tekrar ge- 22 Nisan Salı ÇENBERLITAŞ S"ınemasında 
lirsiniz, diğer geçip görmediği -
miz yerleri görürüz, dedi. Mese- günü akşamı 

1 • KADIN PARMA 
2 ·ÖLÜM GEÇi 

la makiyaj dairesi; burada saat. SAFI.YE ve arkadaşları KONSER te 1200 kış" iye makiya_J· yapmak Pazartesi Türkçe (Kml Rak~. 
taraf nd b .. ..k Yakında : TOrk!":e ( B i R TU 

imkanındayız. Kostum·· kısmın- ı an uyu • 
KE GÖNÜL VERDi M) 

daki bazı eski kostümleri belki \. ıı••I"" Biletler sinema gişesinde satılmaktadır. c._•••' &.. o1••••••••111( 
bir müzede bile bulamazsınız. • .,. -
Bazı günler 5000 kişiye kostüm 

İstikbali daima muvaffakı-

yetli Hamlelerle karşıhyan LALE SiNEMASI 
Bugün matinelerden itibaren 2 müstesna Iilmclen mürekkep büyük Programlarına başlıya 

1 NCİ FİLM : • 2 NCİ FİLM : 

AŞK UYANIRKEN 1 ÖLÜM YARIŞI "Fransızca, 
İsveç'in ikinci Greta Garbosu olan ASYA 
NORİS Her kalbi heyecana ... Her dudağı aş
ka ... ller gönlü zevke ... Bağlayan eşsiz filmi 
Bu şaheser en son film müsabakasında birin. 

cili,ği kazanmıştır. • 

FRED MAC MURY - ANN SHERİDJ\ 
ın yarattığı bu eser bütün Amerika Pol 
teşkilatını seferber eden bin bir esrar do· 

büyük Ava ntürdür. 
Programa ilaveten : Son gelen BRİTİŞ P ABAMUNT JURNAL TÜRKÇE. SEANSI.AB 

ÖLÜM YARIŞI Saat: 2 5 8,30 da 

giydirdiğimiz oldu. Laboratuarı
mız da enter~sandır; senelik va. 
satl 62,700,000 metre uzunluğun
da !ilm develope etmekteyiz. E
lektrik santralımız 25,000 den 
fazla nüfuslu bir şehrin ihtiya. 
cını kolaylıkla karşılıyabilir. Te
lefon merkezimizin stüdyo dahi· 
!inde 1200 tane ayrı ufak san. 
tral var ve ızünde uzun mesafe
lerden vasati 50,000 telefon gel
mekte.,. Stüdyoda figür3nlar ve 
ufak roller alan artistlerden baş.. 
ka muntazaman 4.000 kişi çalış
maktadır. Bir de ufak fabrikamız 
var ki, gayet enteresandır, bir 
lokomotiften mikroskop gibi en : 
ince bir alete kadar her şeyi _ken- ı 
dimiz yapmaktayız. Artık ınşa. ,_ 
allah gelecek ziyaretinizde... 1 

AŞK UYANIRKEN Saat: 3,30 6130 9,45 de_. 

- Hani "açım,, diyordun. Beni beklerken mı-
sırları pişirmeden mi yedin? 

- Lafa bak, doydum işte! .. 
- Tütünü nerede buldun? 
- Tütün değil, mısır püskülü. 

GOL iiN$J\NI.A. Rl 
- Şuraya yatarsın, ben bir cigara daha 

ğim. 

Üst üste üç cigara içti. 
Ateş ağır ağıı· sönüyordu. 

içece- B U L M A c 
1 2 3 4 ş 6 1 8 

:_ Daha pişireyim mi? Cigara içersen canin çe-
ker öyle ya ... 

- Istemez, gerisi de yarına kalır. 
Sultan boynunu büktü: 
- Şurada, biraz soluk alalım. 
- Olur. 

Bekir, gözlerinin üstiyle Sultana bakıyordu. 
Ateşe bir tutam çalı attı: 

- Sultan! 
- Buyur. 
- Eskiden ... Cocukken, gelin • kadın oynardık 

zeninle. 
- Sahi! 
- Taşları dizer, ev yapardık. 
- Yapardık! 

- Sen hamur açardın, ne güzel. 
Biraz durup bekledi: 
- Aklında mı hamur açtığın? 
- Aklımda. 

- İnadına laf etmezdin kız ... Çercidcn boncnk, 
.oku alırım derdim de inadına söylemezdin. 

Sultan, eliyle ağzını örterek güldüğünü sak!adı 

- Bir vaz, samanlıkta oynarken anam üstümü
ze geldiydi' A~lında mı? Kapıyı kspadıydı, har
man deliğinden çıktıktı. 

Somurtarak sustu. Gelin - kadın oynaChkları 
ııı.. -..ı. yaz ı:;ur. ::ınu ne zaman düşünse, Çavu-

Yazan: Cemalettın Mahır 
I şun Sıtkıyı, marangoz Halili hatırlıyordu. Ciga
rayı hiddetli hiddetli içti. Gece o kadar sessizdi 
ki parmak kadar suyun şırıltısı işitilivordu. 

- Sultan sana bir sualim var? 
- Buyur! 
- Şu marangoz Halil işini soracağım. 
- Nesini soracaksın? Geçti, gitti. 
- Geçti, gitti. Doğru ... Lakin nasıl oldiydi. Ha-

cer teyze mi girdi fikrine? Halil mutlaka: '·A-
lırım, gelsin., demiştir. 

Sultan, ellerini örtüsünün altından çıkardı: 
- O işte Hacerin günahı yok. 
- Ya, neden oldu? 

- Sıtkıdan sonra hafız Murat bana gün mü 
gösterdi. Isınmadım herife ... Eve girdim miydi do
muz görmüşe dönerdim. Ölmedi bir vakit... Ce
hennem olup gurbete de gitmedi. 

Bekir, yüzüne çarpan ışığın içinde kıpkırmızı 
güldü: 

- Lfıfı bırak. .. Halil alçağı da Murattan baba
yiğit değildir. Zebunlukta ikisi bir boyunduruga 
koşulur. 

- Orası öyle ... Dinle bak. .. 

Sultan ateşe yavaş yavaş çırpı atarak anlatti: 

No: 37 
:__ Halil arkama düştü bir defa ... Suya gider;m, 

tarlaya giderim, dolaşır gelir. Bıktım nihayetin
de ... Usandım. O gün pazardı. Akşama kadar ça
pa çapaladıydım. Sabah erken çapaya giderken 
Halil yolumu kesti. Muradın pazara indiğini kol
lamış. "Akşam bahçede beni bekle. Sana bir çift 
lafım var.,, dedi. Akşam eve inadına erken gittim 
Anam olacak "Haydi hamur yuğur. ekmek pi~ır,. 
dedi. "Çapada belimin kökü kırıldı ana!., dedim. 
"Sıtkı ipsizi olslydı laf etmez uğraşırdın,, dedi. 
Nasılsa ağzımdan çıkmış. "Çapayı bahçede unut -
muşum,, diyiverdim. Döudüm bahçeye ... Halil ora 
!arda beklıyormuş. 

- Daha evvel, samanlıkta, tarlada bir iş olma
dı mıydı?. 

- Olmadı! 

- Sonra ... Harri Murat seni ağaca sarır •r;v. 
dü. Arkasından Halille buluşmadınız mı? 

- Kanaat olsun buluşmadık. 

Bekir, yeniden çalı toplamağa kalktı. Kay:ı.nın 
gölgesinden sordu: 

- Gece vakti yola çıkalım mı? 
Sen bilirsin. 

- Benim bileceğim, hava ışırken gideriz. 
- Olur. 
Çırpıları yere attı: 

Agzı bir hoş olmuş, boğazı kurumuştu. Öksü
rüp tükürdü. 

Sultan uyku arasında içini çekti. Kolunun bi
rini başının altına alm'.ş, ö_te~ID.i bacaklarının ara· 
sına uzatmıştı. Bir dızı bukulu duruyor, kırın~zı 
şal varını iyice geriyordu. 

Bekir, Çankırı mahpushanesinde. Sıtkının, nem 
ziye söylediklerini yüreğı çarparak hatırladı: 
"Sultan için bana üç sene gün verdiler ya ... P.azı
yım ... Karıda bir baldırlar var... Kar yağmış 

gibi... Kaymak ... ,, .. .. .. _. . 
Sanki bir şey duşunmuş degıl de, bır fenalık 

yapmış gibi utandı. Yüksek sesle: 

_ Tövbe, tövbe! dedi. Bize iltica etti karı ... 
Karnı aç fı.karanın ... Yol yorgunu ... Tövbe! 

Sultanın yanına arka üstü uzanarak gözlerini 
sım sıkı yumdu. 
üşüyerek uyandığı zaman, daha her taraf ka

ranlıktı. Simsiyah gökte yalnız bir tane kocaman 
yıldız parlıyordu. Rüzgar soğuduğu için Sultan! 
uyku arasında kendine sokulmuştu.. Memelerı 
sert sert göğsüne değiyordu. Be kır, bır muddet, 
hiç kımıldamadan Sultana baktı. Kendisini zap
tetmese, "Konuş kız!.. Konuş artik!,, diyecekti. 
Dizleri tttriyerek biraz daha bekledi. Sonra ya
vaş yavaş elini uzattı. kadının gergin kalçasını 
ağır ağır, ba6tıra bastıra okşadı. Yüreği, solugunu 
tıkıyacak kadar hızlı vuruyordu. 

~Arkası Vaı: ' 

Soldan Sağa: 1 - Gelme~ 
fail-bir nehir 2-Kudretsizl.il< 
car bedeli 3-yüz kuruş-Mcr• 
4 - Bir komşu devlet - Yıl 5 
Deniz vasıtası . 6 - Bır hayı 
Kasapta bulunur 7 -Proble 
ler 8 - Ters okunursa: Had 
Bir ot 9 - Bir çiftçi aleti. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Ust 
Emmek 2 - Ucretle çalışan • 
misli 3 - Yüz kuruş . Sinir J 
Namazı bildirir - Bir m 
ki faslı 5 - Bir harfi deği;1 

Sene manasına G - içine 
kona.:.1 bır vası~-· Kas~ 
bulunur 7 - Tasavvur, 
sapta bulunur 7 - Tasavvur. 
sit . Cemı edatı 8 - Cera~ 
Ters okunursa: Ciğer 9 - 'l~ 
Ters okunursa: llılusibct, kan' 
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Yun nistanda Amerikada Yugoslavyada Libya Cephesi Fransada . 

GRA 

İnce' 
Kon 
Saııt 
Kırı 

Şarld 
Ract 
:zet 

;ocu 
Sloven Uikfıycsi 

1 i 
r ve i iy rı 

Jvan Cankn~~an i 

Başı 1 incide 
dırlar. Bu mahfillere nazaran 
henuz büyük taarruz hakkında 
hiç bir emare mevcut değildir. 

Londra 16 (A.A.) - Salahiyet
tar mahafilden haber alındığına 
göre, Yunanıstanda bulunan In
giliz ve Yunan kuvvetleri, Yu
naistanda Olımpos dağından Go
rice istikametinde şimali ı:arbi
ye doğru Herlıyen bır hattı tut
maktadırlar. Umuıni~·et uzere 
denilebilir ki, Yunanlılar Arna
vutluktan geri gelmekte ve ım
paratorluk kuvvetleriyle bu kuv 
vetleıin solunda iltisak peyda et
mektedirler. Maamafih va:?ıyct 
biraz müteharriktir. Haber alın
dığına göre düşmanın muttPfik 
kuvvetlerin hatları uzerine yap
makta olduğu tazyik artmaktn -
dır. Oldukça kuvvem bir kaç Al
man taarruzu vukua gelmiştir. 
Fakat Almanların miıttcfiklerın 
hatları içine girdiklerine llaır 
haberler tamamen asılsızdır. Brı
tanya kuvvetlerinin Yunanistanı 
tahliye etmekte olduklnrına dn
ir düşman mc>nabiinden çıkan 
haberler şiddetle reddedilmek -
tedir. 

Gazeteler 
Harbe GirHmesini 

Başı l incide 
Alman ı·csmi tebliği 

Başı 1 incide 

kısmı Alınanların bu kadar uzun Af f 
bir muvasala hattını muhafaza man arın Berlin, 16 (A.A.) - .'Tebliğ,. Sırp etmek hususunda ne dereceye ka-

ordusunun bakiyeleri tamamlyle im- dar muvaffak olabilecekleridir. Yerine italyanlar 
ha edilmek uzeredır. Motörlü Alman Umumiyet uzcre Mısır için he-

1üı: 

Pinl 
c'tler 
Kor 

ad1 
i-esı.rl 
Habt 
Daıt$ 

Ka~ 

;....i 

ÖV. 

Çeviren: Ha - Ça : ···································•···•····· ................. : 
"1van Canknr, son asır Yugoslav muhnrrirlcıimu ctı mcşhurla
rıntlandır. 1919 da olmiıştlir. En meşhur esen; h..ıy .. tmııı sonla
rına doğru 1917 de yazdığı RUYA lıAYALETLE.Hl adıncıakı ro
mandır, Bu hıkAye ıştc o romandan alırım~tır.,, 

1 er gece yatmadan evvel, çocuk- sından yumuşak, mce sesıyle sordu: 
l<ll' oturup çene çalarlardı. Gc- - Hanp ne bıç m ı;eycıırt Ani t.s -

kağın ikı ynnlarmdakı sedırlere nn Matış, h, ydı, ne oıur, b.zc bu hı
rler ve akıllarına gclenı söyler- kfiycyı anlat! 
• Odaya, pencereden, uykulu Matış: 
:rle akşamın alaca Jrnranlıgı do- - bıı. şiarla bırbırlcrıııc gır sirler, 
• Her y ndan scssız golgelcr hort- kılı~·larla ı:ııroırlcrını 1.1.: cılcr, tufek
•e pc~ıerındcn acaıp masallar sü- lw·ıe .Kurşuıılaı ataı lar. • c k d.ır çok 
~lcrd öldurebllffsen, o .ıuıcıar ıy.dır, S na 
:ıııarm~ geleni söylerlerdi; fakat bunun ıçın kımse bır şey soylemez. 
tık ruz;ıllarına gelen, gtın(!Sin ve/ lşte harp boyı:edır! aıye u:ah cıtı. 
havanın scvgı ve ümit dolu hi- Hep.sı de sustular ... 
erıyd.. Onlar ıçln bütun istıK- Bıraz sonra Nıatış, Kcndını top a -
~alnızca uzun ve ışıklı bir tntl.l- ınış gıbı, belki de yalnıLC:a uzcr ıen
baretli Adeta mırıldanılıyor ve 1 ne çoKen scss zhgı yırm."K ıı.ııı: 
ulanl ; iyice anlaşılmıyordu. / - Ben de harbe gıaıyorum, dcdı. 

l.r hıkdyenın ne başı, ne sonu I Dilşmana kar:ıı ... 
1. Ne de belli b<ışlı bir şekli. Bırdenbıre ~ulka nm ince, cılız sesı 
~an dort çocuk hep bır agızdan yükscldı: 
ur foknt hiçbıri diğerini şaşırt- - Duşman neye benzer? Boynuz-

lı ' lan \'ar mıdır'? 
rdti de birbirlerine o kadar çok Tonçck kendındcn cmm, cıddl \'C 

İstiy r 
Nevyork 16 (A.A.) - Ncvyork 

Sun gazetesi Amerikanın AtJan
tik muharebesine ıştiraki için 
daha ameli tedbirler alınması la
zım geldiğini yazmakta, bu hu -
sustaki yazısında şöyle demekte
dir: 

"Şarki Avrupadaki harekatın 
inkişafına rağmen esaslı muhare
benin Atlantik muharcbc:>sı oldu
ğuna şüphe yoktur. Başlıca A
merikan menfaatlerinin bu mu
harebe neticesine bağlı oldugunu 
unutmamak lazımdır. Groenlund 
hakkında alınan karar istikbal 
için çok büyük bir mana ifade 
eden ilk adımdır. 

kıtaları Saraybosnn'yn kadar ilerli- men çekinilecek bir tehlike mev- G • •ı• 
yerek bu şehri işgal etmişlerdir. Bin- e ırı ıyor 

cut olmadığı kanaati vardır. lerce Sırp sllfıhlnrmı teslim <'tmiştir. d ld 
Alman esirlerin ve harp 'malzemesi- Taarruz dur uru u Londra 16 (AA.) - Hür Fran-
nin miktım saatten santc de •ismek- Kahıre, 16 (A. A.) - Kahirenin sız kuvvetlerine mensup bir zat 
tcdır iyi mah1mat alan mahfillerıi Lib- radyoda söylediği bir nutukta ez 

Alman hava kuvvetleri Cenubi yadaki vaziyetin dort gündenberi cümle demiştir ki: 
Hersek'dc dC'ıniryollao:-ını ve asken durgun oldu~unu bHdiriy~!la~: 1 "l\~~v~r, ask.eri .~uvvctlerınin 
üslerl \e keza Adriy. t kte bir denız Sadece bu istıkrar dahi bu~unku tcvzıı ışınde bır koşe kapmaca 
usstınü bombardıman et'llişlcrdır. vaziyette memnuniyet verici te- oynamaktadır. Italyanlann ezil
Stukalar silühlı bü:vuk bir nakliye lakkı edilmekt~dir. Mısır hududu diği yere hemen Alman ask~rle
gemısine ta'll i~ betler kaydetmişler- üzerindeki Sollum bölgesinde ri gönderilmekte ve şerefsiz fa. 
dir. Bu nakliye gemisi taarruzdan devriye faaliyeti devam etmekle kat ayni zamanda tehlikesiz gös
sonra hareı<:etsiz kaJmıs ve yana y1t- beraber fasılalı bir surette şid- terişler yapılabilecek yerlere de 
mıştır. Brazzo adası civarında diğer 1 detli muhar~beler d~. cereyan e~- Almanların yerine Italyanlar yol 
büyük bir tkaret vapuru d:ı ıığır ha- mektedır. Duşman yuzlerce zayı- !anmaktadır. 
sara uğratılmış ve bir torpil tayyn- at vermiştir. 'Almanların ileri kı- Bir çok Fransız şehirlerinde 
resi mitralyöz atcsiyll' t hrip edil - talarının mevcudiyetini arttır- Alman çizmesinin yerini şimdi · 
ınistir. dıklarını gösterir hiç bir emare den Jtalyan çarıkları almış bu -

ital11aıı ı·esmi tebliği yoktur. lunuyor. Bir kaç gün evvel bil-
1Jona11manm faaliyeti dirildiği gibi, faşist ordularının 

Yormrdı ki, nlacakarnnlıkta, en kızmış gıoı. 

>lerı, dört yaşmdakı Tonçek'i, 'ı - Taou var ya! Yoks<.ı, nasıl duş-
üyuklcri, on ya:ımdaki Loizka'- man olur? 
ayırmak kabil olamıyordu. Hep-

1 
Ve artık şımdı Matı blle, n l ce-

/(ıtaat geri almmıyor 
Londra 16 (A.A.) - Rcuteı"in 

askeri muhabiri yazıyor: 
Alman ve Italyan propaganda 

Biz Ingıltereye gönderilecek 
malzemeyı Amerikan gemileri i
le gönderip göndermemek mese
lesini münakaşa etmek suretiyle 
kıymetli zamanlar kaybedcı·ken 
Hitler yeniden bazı masum de
mokrasilerı istila ile meşguldür. 
Amerika gönderdiğı malzemeyi 
sadece sevk ile iktifa etmemeli, 
daha ziyade bunların yerlerine 
varmasını tc:>min etmelidir. Ar
tık gevezeliğı ve havaiyatı bıra
kalım ve Atlantikle meşgul ola
lım. 

Roma, 16 (A.A.) - "Tebliğ., : Yu
goslavynda ikinci ordunun motörlO 
kolları düşmanın mukavcm<'tini kır
dıktan sonra Spalato'yu is~al etmiş
lerdir, Burası bu krtalarm hareket 
ettikleri hududa 400 kilometrelik bir 
mesafede bulunmaktadır. Kraliyet 
donanmasına mensup mOCrczcler. mü 
ı;eJUlh mufrezelcr ve sıyah göml('k
lilerle birlikte Zara ad:ılannın şima
linde D:ılmaçya takım :ıdalnrının iş
galine devam etmektedirler. 

Londra, 16 (A. A.) -Amirallik 
dairesinden tebliğ edilmiştir: Ak 
denız filosu başkumandanı, düş
manın Libya sahilindeki hareka
tının İngiliz harp gemileri tara
fından yapılan bombardımanlar
la mütemadiyen işkal ve iz'aç e
dildi,i!inı bildirmektedir. Sollum'
un garbindeki sarp yol üzerindeki 
duşman nakliye kolları bombardı
man edilerek hassaten iyi neti
celer elde edilmiştir. Tobruk'un 
ı?arbindeki ~!gazala hava meyda
nı da şiddetle denizden bombar
dıman edilmiştir, Bu hava mey
danında yerde en az 5 düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

uğradığı hezimetlerden kurtarıltı
bilcn 40 bin kişi Paris'i işgale 
gitmektedir. Bunlar birinci müs
tevlinin heniız yağma etmeğe va
kit bulamadığı ailelerimizin bır 
parça ekmeğıni de yemeğe gidi· 
yorlar. 

dc ınce, dar bir yuzleri ve ala- \'np \'erccc ... nı oılcır .yoı<tu. --------(]ı--------

~ıne açılın~ gibi ırı gözlen vnr- 1.creddut ıçın<le l1..ıra11.1ıy I k. 
oruşturucu gözler .. , - Zannetmem m, ooynuı.ıaıı oı.sun! 

mekanizmaları, Ingilz ve lmpa
ratorluk kıtalarının Yunanistan 
dan geri çekildiği yalan ha
berim sıkılmadan neşretmek ga 
rabetinde bulunmuşlardır. • 

' 
L. HaHfax Diyor ki: 

* * dedi. 1 akşam hiç bilinmedik bir yer- Loızka pek memnun gorunmuyor-
Radyo gazetesine göre 

Başı l incide 
Yunanistana ve Yugoslavyaya 

yardım için, bile bile Şimali Af
rikadaki kuvvetlerimizi azalttık. 
Bunun risklerini pek iyi biliyor
duk. Fakat bu şeci müttefikle
ri yardımsız bırakmamağa az
metmiş bulunuyorduk. Binneti
ce, Libyada yeni mevzilere çe
k ilmek icabetti. Bu hareketi ya
parken kayıplar kaydetmekle be
raber, diışmana da ileri hareke
tini pahalıya mal ettik . 

du: 
K 

den gelen, hiç bilınmcaik oır 
iaddar clıni içc.rı uuıttı ve bu
o ısıklı ta tillcre, hikayelere ve 
ılarn merhametsizce .Kıydı: Pos
tb.ımın, lUılyıın topraguıda ~cnıt 
ıgu habenni gotırmışu, Gözıeı·ı
bnunc, bugune kadar hcnuz hiç 
lcduderı, onlar ıçın tnmomıyle 
• tam ... mıyle yabancı bir heyfilfı, 
?nı§tı. Koskocaman, ipırıydı, .fn
ı c yuı.u ne gözu, ne de agu vaı·
)nu .tı.ı.:' tanunnnuşlardı. .Ne <Ci
ı.!ll onundckı kalııoalık yolda, ne 
başı alacakarnnlıgıncın, ne de 
lllarda 

- Nasıl boynuz! rı olur! diye iti Selfıhiycttar Londra askerı 
mahfılleri, bu garip şayialarda en 
ufak hakikat şemmcsi ?lam~ya
cağını bıldirmektedir. Fılhakıka, 
Atina'da bildirilmiş olduğu vcç
hile Yunanistanda bulunan kıtn
ları takviye için yeni Jngiliz kıta
ları gönderilmiştir. • . . , 

Kanaatimizce bugün muhtaç 
olduğumuz canlı hareketlere an- Ankara, 16 (Radyo gazet<'sil
cak sarahaten harp ilan etmek Yugoslavyanın ağır bir askcrl 
suretiyle tevessül edebiliriz.,, mağlubiyete uğradığı artık hem nd• 

h• 

raz ettı. O da bıum gıbı ııı::.an .. 
Sonra biraz cıu~unut..I ve ııave etti. 
- Yalnız onun "ruhu., yoktur. 
Uzunca bır SLıKUtt.:ın soıu·u lonçek Ncvyok Herald Tribune şu mü- Yugoslavya, hem lngi1tere tara-

taleayı ileri sürmektedir: fından da teslim edilmektedır. /11giliz resmi tebliği tekra.r sordu: da 
e 
an~ 

- Peki, harpte ınsan nn ıl §ehıt "Hadiseleri olduğu gibi görme Yugoslavyanın eski rejim znma 
liyiz. Bizim için yapacak şry nında maddeten ve manen kafi 
gemileri yükleyip yola çıkarını:.k derecede hazırlanamamış olma-
tan ibaret değildir. Bu gemilerin sı ve yeni hükumetin mühım ha 
daha az tehlikelere maruz kala- zırlıklara girışmesinden itibaren 
rak yerlerine gitmelerini temin sekiz on gün geçer geçmez Al -
için bunları donanmamızın hıma- manyanın yıldırım harbine haş -
ycsi altında kafileler halinde laması bu akibeti - d_oğ.ur~u~tur. 
tanzim etmeliyiz. Eğer bu ha- ~ugoslavyanın. maglubıy.etı uze -
reket Almanya ile harbe girmek 1 rınc memlekctın muhtelü kısım -

Kahire, 16 (A. A.) - .. Tebliğ": 

hiç neŞcıı değildi, fakat öyle pek 
ı hazın de dcgıldı; çunku cansız-

nçek düşünceli: 

.1::\ et ıımma.. diye sordu, o ne 
an cionecek? 
ı.zka bıraı. kız.gın, onu dirseğıyle 
UJtlcdl: 
Şehıt duştüyse nnsıl dönebilir? 

.psı sustular, •. 
X rrıan, 1>1yuh bir duvnrın önün
.uruyor gıoıydıler; arkasını gô -
•Yor L:ırdı. 

rf iç beklenilmedik bir sırada, 

l yedi yaşıııdakı Matiı, ışın çı

l)lr yolunu bulm~ glbl, birden
ılave etti: 

düşer? Şoylc ark y..ı doğru mu? 
Ve arkaya dogru du~ıu. 
.Mattş gayet ~..ıkın cc\•ap verdı: 
- Kc;,erler! 
- Baba bana orndan bır tüfek ge-

tireccğıni soylcınıştı, 
LoızKa sert: 
- Şeh.t duştilyse nasıl tu!ck ge~

rcbilir, diye çıkı~tı. 
- O halde on..ı kcs4!cr mı'I 
- Kestıler. 
Alabildığıne açılmış çocuk gözleri 

içinde scssızlık ve keder, knran.ı.ı.ı, 
kalbın ve aklın kavl'lynınrıdıoı meç
hul oir şeye dogru dıküınl;,;U. 

O arada, nineyle dede, kulube-

• Ben de harbe gidıyorum! 
t>rt yaşındakı Tonçck kalın 
ıurtuyu andırır bir sesle: 

nın onunackı bır 6Jrada oturu
yor, guneşın son ışıkları bahçenın 

kuytu yaprakl rı ar smdıın s1.&zulı.ı

yordu. Akşam sessızdı . .r..ıra!ta, aııır
dan gelen, cinha şımdidcn ı ı mış, u
zun ve boguk bır hıçkırıktan baııka, 

bir ııey duyulmuyordu. Bu, her hal
de oraya hayvanl..ıra baknı.ık ıçın 

ve gıden genç ananın !cryadıydı. 

• Sen dahn çocuksun! dedi. 
n~ck hen;.ıı. kız elbıscsı gıyiyor-

Ik! ihtiyar, bcllcrı biraz daha bu
kliı.t, bırbırlerinc bırnz duhu sokul -
mu;ı, oturuyorlar ve uzun yılların u
hşkanlıgiyle blrbırlerinın ellcrmı tu-

l D nasının büyuk atkısına sarınmış tu~orlardı .. Y~::~1:ı~~~r~ı;ı~;~1~~~~= Yılcu akcıınc benz1ycn en cılıı nun, guneşın . _ 
Yoku Pp.ıKeune benzıyen en cılız fi! kızıUıgma d.knıı~lcrdı, hır; Konu~ 

~~z~u~y~ı!~ıa~r~ı~~~1il~k~a~,dg~ö~lg~e~ler~in~n~r.~n-=•~m;;:u;yo;~;1;ar~d~ı.~.===-:::=;====:=:====== 

Ş. İri "'ndaya Hava Sovyet Rusya 

Çin'e Yardıma 

beyam Edecek 
Başı ı mcidc 

Yle.ıniştir. Söylendiğine göre, 
B l>onya, Avustralyaya ve Asya-

! il adalarına karşı alakasını 
ıı•Jstermiş, buna mukabıl Hindis
o) il l~in Rus nüfuzunu tanımıs-
0 r. nus siyasetı, çok defa, pnkt-

~l' akdi ile, karşı tarafın harbe 
tınesini kolaylaştırmayı veya-
~t karşı tarafı harbe sokmayı 
<ı?nıştır. 
ltus _ Mncar hadisesi, BerJinde 

'lt \rahim olarak telakki edilme
e~tedır. Bunda, Bulgar hadise
tııtı bir tekerrürü göriilmekte-
lr. Bu hususta hiç bir resmi va
}'et alınm.ıımıştır. 
Diğer bir tefsir dalıa 

:&erıın, 16 (A. A.) - Bir husu
llluhabir bildiriyor: Bir Alman 

cltsiyeti, Rus _ Japon paktını 
le tefsir etmiştir: 

l - Üçlü paktın tabii bir ne-
~i ve Alman - Sovyet paktının 
l' ınütemmımidir. 
2 - Bu paktla Sovyetler Birli
llçlü paktın üç devleti tarafm
İl açılan yeni saha siyasetınde 

, t Vazife kabul etmiş oluyor. 
a - Her üc devlet de şimdi 
er paktla Rusyaya ba~lanmış 
Unu.-orlar. 

't - Bu pakt, bilhassa İn~ilte
e Vaki Amerikan yardımına 

s: ~eı olmnyı istihdaf etmekte
;, l' 

\ Japoll sözciisü11e göre 
d 'tokyo, 16 (A. A.) - ·:ofi.": 

tıvYet _ Japon paktının ımzası 
'lkü ,gazeteciler toplantısında 
l:ok suallerin sorulmasına se-

4 b olmuştur. Hukumct namına 
~ <ınatta bulunmaya mezun za
lltuavinı İşii, gazetecilerin bir 

it suallerine maruz kalmış ve 
r-iısinden bir bitaraflık pnktı 
1>ır Ademi tecavüz paktı ara-
.! ne gıbı ince farklar olduğu 
t hı- ur. 1sii, ameli olarak 

k.o;ının de ayni sev oldııi'!unu 
C:ni paktın mühım hır nokta

•rı Sovvet hukümeti tarafın-

Hücumu Yaplldı 
.Başı ı mcidc 

ve İngilterede geniş bir saha~ı 
ıstihdat etmıştir. In_gilterenin bır 
cok kısımlan üzerıne bombalar 
atılmış, fakat hiç bir mıntakaya 
ağır bir hucum yapılmamıştır. 
Bir kaç mıntakada, magazal~rda 
ve evlerde hasar vukun gelmış ve 
bir kaç noktada da endüstri bi~n
larına bazı hasar yapılmıştır. Bır
birinden çok uzak bi?: ~ok mıntn
kndn pek az mikdar olu ."!e yaralı 
vardır. Zayiat mikdarı yuksek de
ğildir. G'ece, dört düşman tayya
resi tahrip edilmiştir. 

Alma11ya üzerinde 
Bcrlin 16 (A. A.) - "D. N. 

B." ajan~ına verilen bir haber~ 
_göre, dün gece İngilız tan:arel~rı 
şimali Almanya üzerine bır mık
dar infilak ve yangın bombala~ı 
atarak müteaddit mahallerde bı
nalann yıkılmasına sebebiyet ver 
miştir. Iki ölü ve bir çok yaralı 
vardır. 

Kiel'e hücum 
Londra, 16 (A. A.) - Bu gece, 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri, Kiel 
denız üsr.;üne hücumlar yapmış-

tır. I . . k .... 
Bfr ngılız ~rm:azoru 

battı 

Londra, 16 (A. A.) - '"Tebliğ": 
Bonaventure kruvazörü bir kafi
leye refakat ederken torpillenmiş 
ve batmıştır. Kaybolanların ya
kın aileleri keyfiyetten haberdar 
edilmiştir. 

Dido sınıfından olan Bonaven
ture 5450 tonluktu ve iki sene 
evvel denize indirilmişti. 

=== 
dan Mançukuo'nun zımnen tanın-
mış olması ve en mühhn noktası
nın iki tarafın bitaraf kalmayı ta
ahhüt etmiş bulunması fikrinde 
bulunduğunu söylemiştir. 

* Tokyo, 16 {A. A.) - İngiltere 
büyiik ele-isi Craigie bugun JaPon 
hariciyf' nazır mur ini ziyaret 
ederek yarım saat "'adar konus
muştur. 

Akdenizdcki umumı vazıyet 
ciddi teliıklo edilmekle beraber, 
vahim görünmcmcınektc ve ba~ 
şayanı mcmıuıniyet safhnlar aı-

Trablusgarpte Tobruk mıntaka
sındaki vaziyette değişiklik yok
tur. Sollum mıntakasında devriye 
kollarunızın şiddetli faaliyeti 
düşmanı yeniden insan ve zırhlı 
otomobil ızayiatına ujtratmıştır. 
Bir mikdar esir alınmıştır. 

Bugünkü vaziyet endişeden 
hali olmamakla beraber, vaziye
tın tutulamıyacağını sanmak için 
hiç bir sebep mevcut leğikiir. 
Insan ve malzeme takviyeleri, 
dalgalar bnlinde, durmadan bu 
harp sahnesine gitmektedir. Kı
zıldenizi Amerikan gemilerine a
çan Roosevelt'in son hareketi, 
bittabi buna yardım etmiştir. 

zey lem ektedir. • 
Cevhede so11 l'azıyet 

Atına 16 (A.A.) - At;na rad
yosu dün akşam, hara~at . hak
kında matbuat nezaretının hır be
yanatını okumuşll;ll': Bu bey~n~t: 
tn Şımali Yunanıstan ve Aı na 
v~tluk cephesinde Jtalyanlar ve 
Almanlar tarafından yapılan ha
rekat esnasında Yunanlılnrın 
dört subay ile 100 esir aldıktarı 
bildirilmektedir. 

Matbuat nezaretı sözcüsü, Al: 
man zırhlı kıtalarının pazartesı 
günu Sclanik körfeziyle Arn -
vutluk hududunun yarı yolunda 
bulunan Kozani'ye doğr~ ıl~rl7-
diklerini ve Kozani'nin yırm~ ~ı
lometre kadar cenubu garhısın
de Sintista geçidinin g~rp kısı;ı:ıı
na vardıklarını söylem~ş ve duş
man kuvvetlerinin aynı ~untaka
da Klissura geçidini de ışgal et
tiklerini ilave etmiştir. • .... 

ru11a11 resmi leblıgı 
Atina 16 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Arnavuiıuk cephesinde, ltalyan 
kıtalarının mahalli taarruz hare
ketleri, Italyanlara ciddi .ka~ıp
lar kaydettirilerek tardedılmış -
tir. Garbi Makedonyada, kıta
larımızın yeni mevzilere . do.ğru 
emir mucibince hareketlen . ıcra 
edilmiştir. Bugün, hova dafı ba
taryalan tarafından ve hava .. m~ 
harebeleri esnasında, .?n .. duş 
man tayyaresi düşürülmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 16 (A.A.) - Alınan tebli-

ği: Yunnnlstnnda sllrntlc ilerliyen kı
talarımız, Olimpos dağı ile ~u dağın 
garbındakl dağlar istikametinde çe
kilmekte olnn İngiliz ve Yunan te -
şekküllerini hnrbe icbar etmişlerdir. 
Yunan cephesinde savaş tayyareleri 
ve stuka tesckkülleri Servia'nın ce
nubuna çekilmekte olan düsmana a
ğır zayiat verdlrmlşlerdir. Hava mu
harebelerinde üç İngiliz tayyaresi dü
şilrülmüştür. Yunan tayyare meydan
larında yangınlnr çıkarılmıştır. 

/talyall resmi tebliği 
. Roma, 16 (A,A.) - "Tcllliğ., Yu
nnn C<'phcsinde Goller ile Vojutza n
rasmdaki mıntakada kıtalnrımız iler
lemiye dcvum etmektedirler. Şiddetli 

muhıırebelerden sonra Erzcke işgal 

edilmiş ve geride bırakılmıslır. Hava 
kuvvetlerimiz yollardaki teslsatn, 
makineli kollara ve yiirllyils halin -
deki kıtalara kar:ıı taarruz hareket
lerinde bulunmuşlardır. Hnva muha
rebcll:'ri C.'llasında dcirt dü man tay
yaresi düsürulmü,tı.lr, Pik(' bombar
dıman tayynrckrlmlzdcn biri ussunc 
dönmemiştir. 

15 Nisan gecesi Alman hava kuv
vetlerine mensup tayyareler mik~
bnnta ve Venc1Ja hava meydanlariy
le La Valettc t('zgdhlarına 1.'ıarnız e
derek tesis:ıta, uçu5 pi tlerlne ve 
toncu mevzilerine iımb0tıC'r kaydet -
ml!ilerdlr. Ayni gece diğer Alman 
hn,•a tl'şckkülkri Yunnnlstnndıı kliin 
Ebusis hava mC'ydanmn ve bu koyda 
demirli bulunan gemilere taatTUz c
lerl'k tesisatı hnsııra uğratmışlar, 

6000 tonluk bir vapura tam babct kay 
detmişler ve ayni tonajda iki vapuru 
h:ıııarn uğratmı:;:lardır. 

Şnrki Akdenb:de hava blrllklerlmb: 
kafile haJinde ~yredcn dusmon ffl'
m ilerine tnarruz etmlsl('rdir. ı •rnoo 
topluk büyük bir 'apur torplllcrin 
ı betivle batmı~tır. Di 'CT \'npurlnr 
da bo~bıılarl:ı ııi!ır .,n rn u ı atıl-

demekse varsın olsun. ları Alma.n,, It?lya~ ve Macar 
R, f ., l . l . si kuvvctlennın ışgalı altına (!CÇ -

Habeşistanda İtalyanların baş
lıca yolda yaptıkları büyük tah
ribata rağmen kıtalarımız şimal
den ve cenuptan Dcssie'ye doğru 
mütemadiyen ilerlemektedirler . 
Daha cenupta düşmanın takibine 
devam olunmaktadır. Esir edil
diğı daha önce bildirilmiş olan 
General Santini'den başka son 
bir knç _gun zarfında bir liva ku
mandanı ile 40 subay ve 200 İtal
yan askeri esir aldık... Ayrıca 
1600 yerli asker esir edilmiştir. 

a le erı11 ıımaye miştir. Macarlar, şimalde Alman 
Vaşinj!ton, 16 CA.A.) - Roo- ya tarafından kendilerine terke -

sevelt dünkü gazekcilcr toplan- dildiği anlaşılan Banat mınta -
tısında beyanatta bulunarak A - kasının işgalini tamamlamıştır. 
merikanın bitaraflık kanunu hü- Italyanlar Adriyatik sahilin -
kümleriyle memnu mmtaka ol.a- de ılerlemekte, Alman kuvvcllc
rak tavin edilen mıntakalara gır_ ri Yugoslavya dahilinde münfc -
memc>k c:artivle nereye gıderler- rit halde bulunan Yugoslav or -
se J?itsinler. Amerikan ticaret va- dularının son mukavemetlerini 
nurlarını himaye edeceğini bil- bertaraf etmiye çalışmaktadır -
dirmiş ve 'bunun bir siyaset me- lor. 
selesi olmayıp bir kanun mesele- Yugoslavyanın bu hale gelme-
si oldu_ğunu ilave etmiştir. siyle mihverciler artık bu keli-

Roosevelt Groenland hakkın- meyi agızlarına almamakta, tcb-
da da şunu sövlemistir: liğlerinde bile yalnız Sırp keli -

Groenland cebir altında bulu- mesini kullanmaktadırlar. Çtin -
nan l:rir Danimarka hükiımeti~e kü mihvercilere göre, Yugoslav
değil, fnkat istiklaline kavu"tı'.<1u ya tarihe karışmıştir. Halbuki u
zaman Danimarkava iade edıle- mumi harpte de Sırbistan bn§ -
cc>ktir. Bu terlbir Lima ve Hava- tan başa istila edilmış, fakat son 
na Pnnamerikan konferansları- radan müttefiklerinin yardımiy -
nm mukarreratına da uvgundur. le eskisinden daha zinde daha 
F.sasen bu muknrreratla Garp büyük bir Yugoslavya yaratıl -
Yarım Küresinde bulu'nan müs- mıştı. Şimdi Yugoslavlar mukad 
tPmlekelerden hiçbirinin Ame - deratlarını Amerika ve Ingilte -
rikada bulunmıvan bir devlet. ta- reye bağladıklarına göre, bu se
rafmdan yine Amerikada hulun- fer de böyle olmıyacağını kimse 
mıvan bir devlPte devredilmesi- temin edemez. 
nin önüne gecilmiştir. Alınanlar Hırvat devletinin ku 

Roosevelt. Çin tarafındnn tev- rulmasına yardım ediyorlar. Hır 
eli edilen ihtivac listesinin tetkik vatistanın başına Kral Aleksan
Pdilmekte oİduğunu sövlemiş, drı Marsilyada katledenler geti-
fakat t ... rc:i1M ~rr>rmı:>nı;c:Hr. rilmiştir. 

Deniz k11ruefleri Makedonyaya gelince, bunun 
arttırılıyor hakkında nasıl bir muamele ya

pılacağı henüz bilinmemektedir. 
Vaşin~t.on, 16 <A.A.) - :Avan Berlinden gelen bir haberde şöy

Meclisi. dün Amerikan donan - le denilmektedir: "Alman Hari
masının insanca mevcudunun ciye Nezaretinde Makedony:mın 
?32 bin subay ve deniz el"ine c1. tanzimi işi bugünün meselesi ol 
'kanlmasına ait kanun proiesini madığı ka~dedilmektedir.,, An
tasdik etmiş ve Beyaz Saraya lasılan Almanlar, Makedonyayı 

:.: göndermiştir. Bu~arlara vermiye razı olacak: 
Proicnin ihtiva ettiği bir hük- Fakat tıpkı Macarlar gibi, Bul

me t?Öre. ReisiC'ümhur milli mü- garların harbe girmesi şartiyle. 
rfafaa için 200.000 tonilıltoluk Filhakika bugün Sofyadan 
vard1mcı t!erni satın alabilecek Bulgaristanın Yugo~l~vya ıl~ .si
ve diledii!i takdirde don::ınmamn yasi münasebctlerını kestığıne 
insan<'A mev<'ıuhınn ~00.000 ki- dair bir haber gelmiştir ki, Ber -
~·c.e ib\5;ı; cCIPhilP<'Pktir. linın yukarıki mütalcasiyle bu 
mıstrr. 

Bombardıman edilen 
şelıirler 

Atina, 16 (A.A.) - Atina radyo
su dün akşam umumi emniyet 
nezareti tarafından neşredilen a
şağıdaki tebliği okumuştur: 

haber arasında bir münasebet \'ar 
dır. 

Halbuki Bulgaristanın, siyasi 
münasebetleri kesmek için orta
ya attığı sebeplerin hepsi birer 
bahaneden ibarettir. Bunlar ha
kik;ıt de olsa, l 6 gün evvel olmuş 
tur. Sofyanın 16 gün bekleyi~ d.e 
simdi bunu ortaya atması ınnnı
dardır. Bazı mahfiller bu :ıare -
keti Bulgarların harbe girmde
ri iÇın bir adım ol?rak t?lakkı e
diyorlarsa da henuz vazıyet sa
rih değildir. 

Kat'i mulıarebe blersa 
IJ! atrulı'ta ı·crilecek 

Londra, 16 (A. A.) - Daily 
Maıl gazetesinin Kahire muhabi
ri Libyadaki harekattan bahsede
rek diyor ki 

"General W avell yapacağı mu
harebenin yerini tayin etmiştir. 
Bu yer Mersa Matruhtur. Birse
ne evvel Mısırı İtalyanların taar
ruzuna karşı müdafaa etmek için 
Generalin seçtiği hat da Y.Jll! bu
rası idi. Şimdi bu müdafaa hattı 
ıslah edilmiştir. Burada ta o za
mandanberi tanklara karşı bütün 
müdafaa tedbirleri alınmış bu
lunmaktadır. Maniler, çukurlar 
ve tank dafi topları, hepsi hazır
dır. Düşmanın çarpışmaya mec
bur kalacağı bu mahalde bir dev
ler muhaberesi cereyan edecektir. 
Mersa Matruh hattını geçmek 
mevzuu bahis bile olamaz • Çün
kü burada yapılacak manevra 
harbi için icabeden bütün tedbir 
ler en küçük teferrüatına kadar 
alınmıştır. Alınanlar burada ken
dileri için azamı derecede gayri 
müsait şurtlar içinde harbedecek
lerdir. Almanların iaşe üsleri tiı 
TrabJusgarp şehrinde bulunmak
tadır. Çünkü Bingazi ve Sollum 
limanlarından istüade etmelerine 
imkan yoktur. Almanlar su ile 
benzin nakli için tayyare kullan
mak mecburiyetindedirler. Eğer 
ileri gitmeye muvafak olamaz -
larsa ricat etmeye de imkan bu
Jamıyacaklardır.,, 

1'1 üthi§ haı·a baskın/an 
Kahire, 16 {A.A.) - "Tebliğ,, 

Sirenaik'te: Dün Eladem, Tob4 

ruk ve Bardia bölgelerinde Bri_ 
tanya ve Avustralya hava kuv
vetleri mütemadi faaliyet netice
sinde düşman kıtaat tecemmüle
rinde ve motörlü nakliyatında 
çok mühim hasarlar ve dağınık. 
!ıklar vukubulmuştur. Düşmana 
pek az istirahat verilmiştir. Bom 
bardıman tayyarelerimiz bıitün 
gün baskınlar yapmış, avcı dev
riye tayyarelerimiz her fusattan 
istifade ederek mitralyözle ta-* arruzlarda bulunmuşlardır. A-

Sofya, 16 {A.A.) - "Stefani,: vustralya avcıları Capuzzo üze_ 
Bulgar makamları bütün hususı rinde dört tane "Junker 52., ön
otomobillcri müsadere etmekte- !emiş ve birini derhal düşür -
dirler. müşlerdir. Bunun üzerine diğer 

/:'>uıııcııl"r Ballal'ı ;~galc üç tayyare alelacele yere inmeğc 
ı " ~ çalışmıs, fakat inerken düşmüş-
hazırlamyol"larnıış! terdir. Bu tayyareler yerde mit. 

Bükreş, 16 (A.A.)_ -. "Ste.fa _ ralyöz ateşiyle tamamen tahrip 
t d k B edilmişfordir. 

Hitler, lejyonlarıru, elde ede
bilecekleri muvaffakıyetler her 
ne olursa olsun, harbi kazandı
rabilecek yegane zafer olan İn
giltere yerine zaferi alamıyacağı 
mıntakalara göndermek mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Harp hazırlıkları bahsinde In
giltcre aleyhine muvazene, an
cak şimdi düzelmeğe başlam:ıştr. 
Ingiliz hava kuvvetleri, bundan 
hatta bir kaç ay evvelki ile kı
yas cdilemiyecek kudretli bir a
lettir. Ve sizlerin yardımınızla, 
Hitler'e yaptıklarını hatta fazla
sı ile iade edecek hale gelmek
tedir.,, 

Lord Halifax, bugünleri "dün 
yanın gördüğü en karanlık gün
ler,, olrırak tavsif ettikten sonra 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"Amerikalıların dünyada hür
riyetin ölmemesini temin için a
zimkar bir tarzda bizim tarafı .. 
nuzda yer alımş olduğu hakkın
daki yeni emareleri, Ingiliz mil
letinin nasıl bir hissiyatla gör
mekte olduğunu sizlere anlata
bilmek isterdim.,, 

Kral Boris, Türk 
Ataşemiliterini Kabul Etti 

Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar A
jansı bildiriyor: Kral Boris, dün 
öğleden sonra, kendisine arzı ve 
da eyliyen Türk ataşemiliteri bin 
başı llter'i !kabul etmiştir. ~ 

Hindistanda Müslüman 
Müstakil Devletleri 

Madras 16 (A.A.) - Hint müs
lüman kongresi, müslümanların 
ekseriyet teşkil ettikleri yerlerde 
tamamiyle müstakil devletler 
kurmalarını kabul etmiş ve bu 
tadili ana yasaya koymuştur. 

ttalyan hava teşekkülleri m~s
tnhkem mevki ve limandaki duş-
man gemilerini dövmiye devam 
etmektedirler. Cereyan eden ha
va muharebeleri esnasında Hur
ricane tipinde beş tayyare dü -
şiirülmüştı.ir. Tayyare~er!mizden 
ikisi üslerine dönmemıştır. 
Dük d' Aosle'i11 mümessili 
Kahire, 16 (A.A.) - Kahire. 

nin iyi malfımat alan mahfilleri, 
Dük d'Aoste tarafından gönde -
rilcn bir mümessilin Doğu Afrj. 
kası Başkumandanı General 
Cunningham'ın karargahına mu. 
vasalat ettiğini bildiriyorlar. Ka 
hiredeki askeri mahfiller, bu mü
messilin vazifesi hakkında ketı'.'ım 
davranmaktadır. 

De Gaulle Hartum'da 

Birbiri ardından dalgalar ha
linde ~elen Alman tayyareleri, Pi 
re mıntakasında ve Sclaniğın ce
nubu garbisinde muhtelif nok -
taları bombardıman etmişler ve 
mitralyöz ateşine tutmuşlarsa da 
maddi hasar ve insanca zayiat ol. 
mamıştır. Alman tayyareleri Pi
re sahilleri boyunca 'muhtelif nok 
talara bombalar ve miknutıslı 
maynlar atmışlarsa da bunların 
düştükleri yerler alakadar ma
kamlar tarafından tPsbit edilmiş 
tir Alman tayyareleri dalgnlor ha 
linde gelerek Tırhala şehrim 
bombardıman etmişlerdir. Sivil 
halk arasında 30 ölü ve 50 yaralı 
vardır. 15 ev yıkılmış diğer bazı 
evler de hasarn uğramıştır. 

Yine dalgalar halinde .{elen 
Alman tayyareleri son zamanlar
da zelzele felaketine uğrıynn La
nsa şehrini bütün gün . bomlıa~
dıman etmislerdir. Zayıata mt 

~ . . 
heniız bir haber gclmcmıştır. 

ni,, Yugoslav hakimıye ın e ı a j talyan tebli'ft.i 
nat ayaletinin Rumen kıtaları ta- .,. 
rafından işgali hususunda ısrarla Roma, l 6 {A.A.) - "Tebliğ., 
yapılan talepler üzerine Romnn- Şimali Afrikada Sollum civa -
yanın mezkur mıntakadaki Ru - rında harekat ve düşmanın de -
menlerin hayatlarını ve m:ılla - niz birliklerinin ~iı:tayesinde ş.i.d 
rını muhafaza etmek ÜzC're hu n- ~"q<' müdııfa:ı.~ttığı Tobruk mus 
yalcte girmesi ilıtımalı kuv·, et - ı Lahkl m mcvkıın<' k~rşı taarruz
lcnmiştir. Itır nPv:ım ctmektedır. Alman ve 

Kahire, 16 (A.A.) - Hür Fran 
sız kuvvetleri Başkumandanı 
General de Gaulle bugün tayva. 
re ile Kahireden Hartum'a harr
ket etmiştir. General dr r.aullc>'c 
C)ark Fransız kuvw·tkri k'ı -ı.ın
d:mı Grncral Ca~roı.:.x ı c.::::<rt c•. 
mekledir 



==• 
SATILIK KONAK 
İstanbul Sultanahmet Binblrdl
rek mahallesinin Çeşme ve Su
teratlsi sokağındaki mahallen 
19, 21, 23 kapı numaralı 960 
metre munıbbamda bahçeli 
muhteşem konak, Sultanahmet 
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ı Birinci Sulh Hukuk mahkemesi 

Hastahane Hemşiresi · Aranıyor 
Zonguldak Kömür Havzası Saahk 

Komisyonu Başkanlığından 
" Zonguldak sağlık tcşkilatmın, tam teşekküllü merkez hastanesi için j 

(iO) ıer lira aylık ücretli üç hemşire alınacaktır. 
Talip olanlann sıhhat sicil numarasını havi kısa tercümeihal vara

!kaslyle birlikte bir kıt'a vesika fotoğrafını ve bonservislerini 25/4/941 
cuma günü aksamına kadar Zonguld akta sağlık komlsyinu başkanlığına 
göndermeleri il.An olunur. ( 2911) 

l"-·-IC:ml .............................. , 
Hariciye Vekaletinden 

Romanyada Emlaki ve Alacaaı 

Bulunanlara 
Romanynda ahiren ne$redilen bir kararname mucibince, ecnebilerin 

:ırnli Jktısat Nçzaretinden verilmişbir müsaade olmadıkça Romanyn
Jakl emlfık, hukuk ve mena!Une ait tasarruf muamelelerinde bulu
nıımıyacaklar: böyle bir müsaade istihsal edilmeksizin yapılacak ta
sarruf muameleleri ile normal id!lre muameleleri ve bankalarda mev
du kıymetlere müteallik tasarrur muamelelerinin hukukan batıl adde
dileceği; Romanyada ikamet etmemekle beraber orada bu gibi emltık. 
hukuk ve mena!ie malik bulunan ecnebilerin ise, Romanya arazisin
de tedavüle çıkartılmış bulunan bih1mum tahvillerle nama muhar
rer olmıyan kıymetli senetleri hlımll oldukları takdirde bunlar hak
kında Nisan 1941 nihayetine kadar, Romanya Sefaret! ile Kotısolos

luklarma bir beyanname vermekle mükelle.f oldukları; ayni mükel
le!iveUn bu gibi esham, tahvllAt ve senetleri mevduat olarak kabul 
etmiş bulunan bankalara da şamil olduğu Ankaradak.i Romanya Se
fareti tnra!ından bildirilmiştir. 

Keyfiyet altıkadar Türk vatnndnslannm itt.lltıma vazolunur. 

"-~------------' Tıp Fakültesi Dekanhğından 
Tıp Fakilıtesl Dekanlık kalemi için (50) Ura ücretli bir daktilo a -

lınacaktır. SernlU öğrenmek iı;in Dekanlığa muracnaUarı. (3008) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT B AN K AS l 
Kuruluş Ta rih i : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Tür k Lira.;;:1 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Z irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Lire 

iKRAMiYE VERiYOR 
Clrut Banka11nda kumbara lı ve lhbar11z t asarr uf hesaplarında en u 50 
lraa buluna nlara aencde 4 defa çekilece k kur'a ile aıaOıdakl pllna g lS-

re ikramiye daOıblacaktır. • 
4 Adl:l l.OOU 14iralı~ 4.000 Lira 
4 " 500 • 2.001'\ • 
4 .. 250 .. 1.000 • 

40 .. 100 .. 4.000 • 
100 .. 50 .. 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 .. 20 .. 3.200 • 

D 1 K K AT: Hesaplarmdakl paralar bfr sene içinde 50 liradan aşağı dOşml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlaslylc verılecckt!r. Kur'alar 
5enede 4 defa, 11 Eylöl, 11 Blrinciklinun. 11 Mart ve ı 1 HaLiran 
,.... tarihlerinde çekilecektir. 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

1o· k" "A fl . . • k k k ) ıyor ı: z mas:a a 1y 1 1ş.yapma , para azanma 
) istiyorsanız, "IDEAL BURO" yu okuyunuz.,. 
( .~ntı yeri: T AN • l slanbul 
1 Fiatı 50 Ku:-uş. 

marifetiyle 25/4/941 Cuma günü 

1 
saat 14 de müzayede ile satıla
caktır. -

ISA TILIK ViLLA 

1 
Göztepcde etrarı duvarlı 4,5 d6-
nüm çam, meyva, sebze bahçesi 
ortasında 7 oda, 1 hol. 1 salon, 
banyo, garaj v .s. bahçe içinde 

....__ ayrıca 3 odalı kösk te• vardrr .. ~ 
~ Tel : 52 - 232 veya 40825 4 .. 

, --
Bahçe Merakhları 
Mavi envaı çamlar büyük boy
larda, Kaplar içinde süs fidan
lan, Avrupa bodur ve yüksek 
güller, vesaire. Ortaköy Ankara 
bahçesinde bulabflirslniz VASIL -
6fm----~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 23 Nisan 1941 Bayramına Malisus 
Fevkalôde Piyango Planı 

Kre 

Başlık maktu olart.~~ 750 
ikramiye adedl ikra miye miktarı i kramiye tutarı 

Lira Lira 

1 inci sayfa santimi 500 

2 ,, ,, n 300 

ı 50.000 50.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 

' " " 
100 6 5.000 30.000 
75 

50 
...................... 

5 ,, ,, 
" 30 2.000 60.000 

/lan sayfasında ,, 30 1.000 30.000 
60 500 30.000 

300 100 30.000 , ~ 3.000 10 30.000 
Doktor Hafız Cemal 30.000 2 60.000 --Dahiliye Mütehassısı 33.430 --- Y ekim - • 360.000 

Pazardan buka her S!ÜD saat 
(2 - 6) ya katlar fdanbul 

Divanyolu No. 104. 
Tam Bilet 2 Lira, Yarım Bilet 1 Lira 

, 
1 

Tel : 22:l98 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 
Açık Eksiltme Usuliylc İnşaat :Malzemesi Alınacak 

Muhammeı Muvakkat temi-
Mnlzemenin, bedeli nat mlkdnrı 

Nev'i MikdaM Lira Kl Lira Kr. İhale gOnl bı::ıb saatl 

Kiremit ( 35000 2880 00 216 00 21 Nisan 1941 Pazar tesi. 15 
Mahya ( 1000 I 
Ruberolt 30 kiloluk 190 top 3990 00 299 25 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 
Pik boru ( 8200 Kilo 2662 40 199 68 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 
P ik dirsek ( 120 
Gruvanlze saç 8- 10 numara 3500 K1l11 3500 00 262 50 21 Nisnn 1941 Pazartesi. 15 

l - Ankarada Hamaml5n0nde Tıp Fakilltesf m0şt('?Tlfll\tından Doğum ve Nisaiye Kllnllf blnasmda ema
neten yapılacak ikmal insaatı için nevileri, mlkdarları. muhammen bedelleri, muvakkat teminat mJkdarları yu
karıda yazılı 6 nevi inşaat malı.emesi açık eksiltme usullyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Nisan 19.U tarihlnde Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Ve
klıletinde teskil olunacak hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait şartnameyi Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vektıletl lçtlma! Muavenet Dairesinde 
ve lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat mlkdnrlan ner malzemenin ismi hizasında gbsterllmlştlr. 
5 - Temin ıt olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrnk komisyonca kabul etlllmlytteğl için bu kabil 

teminat vermek isteyenler daha evvel Vektılete müracaatla bunları alfıkalı malsandıklarma vat.ımuı.lar1 v• lto-
misyona makbuzlarını tevdi etmeleri lAzımdır. (2421) 

~PARA ~ \ HA YAT TARIŞININ' 
DİREKSİVONUDUR 

ioARuiNTBfuN ıs eANac"AsrNoA 
iKRAMİYELl .HESAF!.. .ACAR 

r T. iş Bankası "'ı 
Küçük Tasarruf n 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Kcsidclcr 4 Subat. 2 Mayıs, 1 Atus
toı, 3 İkincitesrin tıırihl•ri11de ya-
pılır. , .., 

1941 rkramıyeleri 

l adet 2000 Lfralık =2000.-Lira 
' .. 1000 .. =3000.- • 
2 .. 750 • = 1500.- .. 
4 .. 500 • =2000.- • 
8 .. 250 • =2000. .. 

35 .. 100 • =3500.- .. 
80 .. 50 • =4000.- • 

: 300 .. 20 • =6000.- .. 

················································· 

Eczacı Aranıyor 

Zonguldak Kömür Havzası Sağhk 

Komisyonu Başkanhğından 
Zonguldak sağlık teşkillltı, Zonguldak mıntakası merkez ve kauı dl!ı

panserlerinln ( 120) Ura aylık ücretli eczacıhklnrı münhfıldir. Talip olan 
diplomalı eczacıların kısa tecrümeihal varakasiyle diploma suretlerini ve 
bir kıt'a vesika fotogranarını 21/4/941 pazartesi günü akşamına kadar 
Zoruruldakh salilık komlı:vonu m.~ır ... ,,ı.ıhn• '"""(!ermeleri iltın olunur. 

(2913) - --- - _ ___...__ _________________ __ 
Belt diye Sular idaresinden 

İdaremizde kullanılnn muhtelif kuturda Frajer su sayaçlan için 
d5ktürülecek müş'ir tiji, piston disk, adi tlj piston, !Anten, manson, so
mun, ayaklı kılavuz açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 21.4.941 pnzartesl gtlnü saat (10) da Taksimde Sıraservi
lerdeki idare merkezinde yapıl::ıcaktır. 

Eksiltmeye girmek lstiyenlcr merk<'zde levazım servisine müracaatla 
sartnamcyi alabilir ve numuneleri görebilirler. (2036) 

...6-. L 

' 

NEVROZlN . . . . 

ı_'Ba" Dif, Nezle, Grip, Bom&tiimi 
Wenalji, ~ınkbk •e Bfltllo AAnlannııı Derhal K~ 

1cabınchı fODde ' kaşe ahnabilir T AKllTI.ERfNOEN SAKIN!Ntı 
- HER YERDE . PULLU KUTULA~! ISRARLA rsrevtNIZL 

Operatör 
Zonguldak 

ve Doktor Aranıyo 
Kömür Havzası Sağl~k 

Komisyonu Başkanlığından 

Zonguldak sağlık t~kfllltmın, tam tcşekkilllü h:ıstanesJnln (300) lir"' 
Qcretli operatör veya ortopedi mütehassıslığı ile (225) lira ücretli KozlU 
dispanseri ikinci hekimi münMıldlr. 

Talip olanların, sıhhat sicil numaralarını havi kısa tecrOmellıal vıı
rakasiyle birlikte bir kıt'a vesika fotografmı 21/4/941 pauırtesi gilnil 
akşamına kadar Zonguldakta sağlık komJsyonu ba~kanlığına gön~ın;J 
leri illin olunur. _ _ • • (2910) -
~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gtl88on diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanab öğretiyorum.-

Fiatı 50 Kuruş, 

Sıhhat Memuru Aranıyor 
Zonguldak Kömür Havzası Sağhk 

Komisyonu Başkanhğından 
Zonguldak sağlık teşkilatı, Zonguldak mıntaknsı merkez ve kaza aıs

panserlerlnin (60) ıle (80) Ura aylık Ocretll sıhhat memurlukları miln
hA!dlr. 

Talip olanlnnn, sıhhat sicil numarasını havi kısa tercümeihal vara
kaslyle birlikte bir kıt'a vesika fotograrmı ve bonservislerini 24/4/941 
perşembe günü akşamına kadar Zonguldak sağlık komisyonu başkanlı:ı-
na göndermeleri ilfın olunur. s (2912) 

~ahip ve Neşriyat müdürü : Emin Uzman. Gazetecilik. ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN l\latbaası 


