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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Sükutun Altın Olduğu Devir Bugündür; 

Susmasını Bilmek Vatanına Hizmet Etmektir! 
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1 lst.anbuldan l . . . . 

1 Ayrılacaklar 1 

! İçin Tebliğ 1 

i VilCiyet, Karadeniz Havalisine Gidecek 1 

l Beyannameye T cibi Yolcuların Hareket 1 
: : 

i Edecekleri Gün ve Saatleri Bi;djriyor ! . . 
Amer1kn l:Sahrı:ve Nazın 

Albay Knox 

AMERİKA 

Kararlar 
Arifesinde 

Malzeme 

Gemiler 

Nakleden 

Filonun 

Himayesine Veriliyor 

Ayrıca Karakol 

Gemileri Konacak 
Hükumetin gösterdiği kolaylıktan istifade ederek Ana

aoluya gidecek vatandaşların listeleri tamamlanmış, Kara
deniz iskele ve istasyonlarına gidecekler için de vapurlar 
hazırlanmıştır. Bu vapurların hareket gün ve saatleri hak
kında vilayetçe bir tebliğ neşrolunmuştur. İlk sevkiyat, 1 
mayısta Tırhan vapuru ile yapılacak, ayni gün Aksu vapu
ru da diğer bir kafile ile yola çıkacaktır. Müteakıp gün
lerde sevkiyata devam olunacaktır. 

M ·ııA ş f-;-ı 
1 1 e in Bahriye Nazırı "Aksi 

Mukabil Halde Biz de Mağlup Cebelitarıkta toplu bir halde bulunan İngiliz harp gt>mi !erinin tayyareden görünüşü 

İngilizlerin 
Ak denizde 

1 Vilayetin tebliği 
1 İstanbul Vilayetinden tebliğ e. 
dilmiştir: 

Müdafaa 
l""azırhkları 

İngilizler, Almanyanm önümüzdeki 
aylar zarfında Akdenizde yapaca
ğı tahmin edilen taarruz hareket
lerine karşı müdafaa tedbirlerini 
almakta bir an vakit kaybetme
mektedir. Filhakika İngiltere, vak
tiyle Fransız donanmasına kar~ı 

oldutu gibi, bu defa da Fransa ":e 
İspanyaya karfl kat'i ve seri bır 
teşebbüı-te bulunmıya mecburdur. 
Jngihz matbuatı da eimdiden Ak
deniz meselesiyle- me-şaul olmıya 

b lanııştır ve hükumeti hiç ol
mazsa bu Abada teıebbtb hamle
sini Alınan.yaya terketmemeye da
vet etmektedir, 

111. Zekeriya SERTEL 

B alkan harbi Akdenize· inti
kal etmek üzeredir. Ev • 

velki giın Almanların Akdenız
de askeri bir taarruza geo;m<>k 
için yaptıkları hazırlıkları an -
latmıya çalışmıştım. Garbi Akd"" 
nizde bir siyasi taarruz halinde 
tezahür eden bu faaliyet süratle 
inkişaf etmektedir. 

Şimali Afrikadaki Fransız üs • 
krini ve Akdenizdeki Fransız 
donanmasını elde etmek için Vi • 
chy hükümeti ile cereyan eden 
miızakerelerin hayli ilerledigi ha
ber veriliyor, Vichy hükümetinı.n 
üç büyük arzusu vardır ki, Al • 

1 - Karadeniz iskele ve istas
yonlarına ıı:idecek beyannameve 
tabi yolculardan ilk kafileye da· 
hil olanların hareket l(ünleri ile 
saatleri ve binecekleri rıhtımla 
inecekleri iskeleler aşağıya yazıl. 
mıstır: 

2 - Nakliyata 1 Mavıs 941 
Persembe l(ünü baslanacaktır. 

1 Mavıs saat 18 de 11Aksu'' va
puru Galata rıhtımından. 45 tc-., 
444 (dahil) No. va kador !ZonRul. 
dağa). Filyos. Karabük. İsmetpa. 
şa, Eskipazar. Deniz yolu. 

ı Mavıs sa1t 14 te "Tırhan" 
vapuru Galata rıhhmından. 1121 
den 1421 ldahil) Na. ya kadar 
(İneboluya l . 

(Devamı Sa. 5 Sü. 7) 

Tebrikleri 
Ankara 25 (A.A.) - Riyaseti 

Cümhur umumi katipliğinden: 
Milli hakimiyet bayramı ve 

çocuk haftası münasebetiyle asil 
ve necip duyııuları havi olarak 
yurdun her tarafından aldıkları 
tebriklerden mütehassıs olan Re
isicümhur İsmet İnönü, tesekkür 
ve karşılık tebriklerinin ibl5ğı
na Anadolu ajansını tavsit et
miş]e,.rlir. 

lllareşal Çakmak'm 
teşekkürleri 

Ankara 25 ( A.A. \ - Genel 
kurmav baskanı Maresal Fevzi 
Çakmak ulusal ee:emenlik bav. 
ramı münasebetivle almıs olduk
ları tebrik telgraflarına ve bu ve
sile ile ordu ve şahısları hakkın
da izhar edilmis olan ivi temen. 
nilere karsı tesekkürlerinin ib
liılrına Anadolu Ajansını tavsit 
ev lerrıi<lerdir. 

manya bunları yerine getirmek d it ı J d 
Habe•ı'standa Mega kalesinin zaptı sırasın a a yan ar an vadiyle Vichy hükumetini kan • • 

iğtinam edilen tnnhtr dırmıya çalışmaktadır. Vichy'nin, 
birinci derdi açlıktır. Amerika 
ve Ingiltere Fransaya kafi dere.· 
cede erzak veremiyorlar. Berlın 

Akdenizde AFRtKA CEPHESi 
isgal altında olmıyan Fransız B y 1 o 
halkın· açlıktan kurtarmayı vaa:

1 
azı er ere Lı·byada 20 

dedıyor. Fransanın ikıncı derdı 

Alman üsera kamplarında bu!u • I D h M • 
nan iki .mily~n Fr~nsızın .~vlerı -ı a a ayın e·ın M·ıhver 
ne ve aılelerıne donmeletını te • 
min etmektır. Almanya bunların D • • k • • ı k 
miıhim kısmını. tahliye edecegi - o u ece A 5 k e r·ı Var 
ni söylemektedır. Fransanın u • 
çüncü arzusu da işgal altınd~ bu
lunan Fransa ile normal muna • 
sebetler tcsısidir. Almanya lıunu Amir allığın Tebliği 
da temin edeceğıne söz vermeı< • Londra 25 ( A.A. - Amirallik 
tedir. Gerek Darlan'ı, gerek M" • dairesi. Akdenizde ....,.risefain i
reşal Petain 'i Berline ~a~şı yu : 1 cin tehlikeli mıntakanın ııenisl.e. 
muşatan, ve Vichy hükumetını tilmiş olduğunu bildirmektedır. 
Alman taleplerini bir dereceye Seyrisefain için tehlikeli mınta
kadar tatmın etmiye sevkedeo b.u ka: şimdi, Libya ve Mısır ~·
üç iımil, Almanyanın Vichy hu- hilinde yeni mıntakaları ve Tür· 
kümetine karşı kı.:llanmakt~. ol.: kiye, Yunanist&n. Arna:-utı~k. 
duğu uç buyllk sılahtır. Vı~~ıy hu Yuııoslavya ve ltalva sahıllerı a
kümeti henuz Alman tekltilerını cıklarında bazı muavven mınta. 
kabul etmemıştır. Fakat muza · kaları ihtiva e·'Ilektedir. 
kerekrın haylı ilerlediğine şüphe * 
yoktur. . Londra 25 (A.A. l - Akdeniz-

Berlin, Ispaııya üzerinde sıya- de seyrisefaine tehlikeli mıntalca
si tazyik ıcra edıldiği hakkuııla- nın ııenisletilmis olduğunu bıldı
ki haberleri tekzıp ediyor. Fakat ren Amirallik tebliiii ile alakadar 
Almanyanın, Franco hükün;etı • olarak. bunun tebliğde bahıs 
nin iştirakı ile veya iştırakı ol · mevzuu edilen büyük mıntnkanın 
maksızın Cebelitarığa inmek ıs· bir mayin tarlasına inkilan. et
ted iğine şiıphe yoktur. lh;ımal tiği demek olmad!ğı kaydedıl 
kı Ispanya fiilen mihvere •Lıhak mektedir. Bu malumat, sulh h~
etmiyecek veya Almanya fln>n- !inde bulun_an memlekeUe~ın 
da yer almıyacaktır. Fakat ~~lıp harp har.ekatı t.ehlıkelerı ıle 
bir ihtimale göre Alma•• asker • ıy.rs•lasabı leceklerı. bu. mıntaka
Jerinin kendi topraklarından l(PÇ· va-ıifn>.bilecek e:emılerı hah(>rrtar 
mcsıne müsaade edecektır .. ~ .itmek iCi'l,~nt~rnasvonal hukuk 
h sta Madrıtle Berlın arasın · mucibince rılmektedır. Daha 
d~s~üzakereler cereyan ettigi~e evvel baska bir haber .verilm: 
d.c şi.ıphe yoktur. den bu mmt:taya mayınler do-

l Arkası Sa. 4 Sü. 1 de) külebilecektır . 

• 

Habeşistanda Dessie 

Mıntakasında Son 

Mukavemet Kırıldı 
Londra, 25 (A.A. l - Vwhy'd~ 

neşredilen bazı raporlara rı.•za -
ran Libyadakı Alman ve Italyaıı 
ordusunun mevcudu 200.000 ki
şiden ibartttir, Mevcut iki 11rhlı 
fırka ile 1 .200 tayyarP de bu kuv 
vetlere dahil bulıınmaktac1ır Al • 
manlar evvela 60 ono ki~!:ık lıir 
ordu nakletmi~J,•rdır . Foka' .,aho 
Fonra hava yo1u ile nlİi~1in1 tak· 
vive kıtaları almdardır Tank · 
laİfa kamyonlar, pazarte5ı günü 
filo tarafından şiddetle bl)m:Jar
dıman edilen Trablusgarp lima • 
nına vapurla gc:tirilmi~tir. 

J ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 25 CA.A.l - "Teblığ., 

Libyada düşman . dün. To!Jruk'•ı.n 
dış müdafaalarına karş.~ yrnı bır 
hücum yapmıştır. Bu hucııın. duş 
ınana ağır kayıplar veıd;r,Jcrek 
püskiır,ülmüş ,.e bir miktarı Al • 

(Dernmı Sa. 5 Sil. 41 

Oluruz .. Diyor 
Vasinıı:ton 25 (A.A.) - İyi ha

ber alan Vaşinııton mahfellerin
de dün aksam söylendiğine ııö
re Roosevelt. "Amerika imalat. 
hanesinden, tnıı:iliz ateş hattına,, 
gönderilen harp malzemesinin 
himayesi hakkında bir karar ver
miştir.Bu hususta fazla malumat 
alınamamakla beraber Roosevelt. 
in harp malzemesi nakleden va
purları Atlantikte Groenland'a 
veya İzlanda'ya kadar belki de 
ilk 1.000 mil mesafede Ameri -
kan harp ııemilerinin himayesi 
altına almak niyetinde olduğu 
zannedilmektedir. Reisicümhu • 
run yakınları az zaman icinde 
çok şeylere intizar edilmesi liızım 
2eldiğini söylemişlerdir( 

r························· ................. , 
Ribbentrop BtR iNGiLIZ Berlin' in 

Vichy·ye 
Teklifleri 

istişarede FİLOSU 

(Devamı Sa. 5 Siı 3) 

YUNANiSTAN 'da 

Almanlar 
Limni'yi Dün 
işgal Etti 

Adadaki Elen Küçük 

4 Garnizonu 

Mukavemet Gösterdi 

Saat 

Balkan Harekcitında 

Verdiği 

45 - 50 

Almanların 

Zayiat 

Bin Tahmin Ediliyor 
Atina 25 (A.A.) - Alman kı· 

talan. bu sabah saat 5 de, Ça
nakkalenin yakınında bulunan ve 
sevkulceyş ehemmiyeti olan Yu
nanlıların Limni adasına cıkmış. 
tır. Piyade ve Pol:sten mürek
kep olan kücük Yunan ııarnizo
nu müstevlilere karşı dört sa· 
atten fazla harbetmistir. Daha 
evvelce Semendire adasını isgal 
etmiş olan Alman kuvvetleri 
Limniye taarr\l>; etmeden evvel 
bir ültimatom vermislerdir. Se
mendire adası Limninin 30 mil 
şimali sarkisindedir. 

Bu mesele hakkında nesrolu. 
nan resmi Yunan deklarasyo
nunda denilivor ki: 

Bulunuyor 

Reuter, Schulenburg 

ile Papen'in Seyahati 

Hakkında Diyor ki : 
r-·--· 
· Bu Temaslar Şarkta Siyasi 
1 Bir Taarruzla Alakalı Ola
' bilir. Fakat Rusya Müsta· 

kil Bir Siyaset Takibine 
Devam Edecektir. 

'---·- --· _ .,/ 

Alınanvanıb 1\toskova Büyük 
Elçi~i Von Schulenburıı: 

Londra 25 (A.A.) - Reuter a
jansının diplomatik muhabiri 
bildiriyor: 
Almanyanın yakında garpta 

yapmak istediği hareketleri tayin 
ve tesbite yaraması muhtemel 
olan bir takım müzakereler Pa
ris'te cereyan ettiği bir sırada 
Von Ribbentrop Sarktaki siyasi 
ve belki de askeri taarruz hak
kında Almanyanın Moskova ve 
Ankara büyük elçileri Von 
Schulenburıı ve Von Paı:ıen ile 
istişarelerde bulunmaktadır. Sov 
yetler Birliğinin tutacağı yolun 
Alman planları üzerinde son de
rece müessir olacağında süohe 
yoktur. Bu itibarla Moskova'nın 
takip etmesi en zivade muhte • 
mel olan siyasi hareket hattı
nı anlıyabilmek için Sovyetlerin 
son zamanlarda yaptıkları res
m beyanat ile bazı hareketleri 
gözden ııeçirmek lazımdır. 

Sovyetler Birliğinin Almanya 
ile akdettiği ademi tecavüz pak
tından sonra yaptığı en manidar 

(Devamı S•. 5 Sü 51 
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(Devnmr Sa. 5 Sü. 6) 
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Bugün TAN Sütunlarında 
~~~~~~~~-

8 ü yük Satış 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha - Ça 

B gün neşre başladığımız bu tefrikada, genr bir satıcı kızın 
h:yatını bulocak'1nız. Öyle bir hayat ki, baştan başa fırtına, 
ve ihtiraslarla doludur. 

* * "B'' ··k safıc'' ask ve hevecanla örülüdiir. Ve sizi sonuna uyu < ' • d.. .. f 
kadar zevkle sürükliyecektir. Lii.tfen dör uncu say amızı 

ceviriniz. •-.... -..,. • ..,. • ..,-._. .... _-,.,..,.,,..,. • .,,_ :cPflı"Unu..,.......,............. •• a<s- .... - .... ~ -
1, 

Dün Cebelitarıktan 

Akdenize Doğru 

Hareket Etti 
La Linea, 25 (A.A.) - Ofi: 

Jngilterenin "Ark Roy1l,, \e 
"Argus., tayyare gemileriyle 
''Renown,, zırh'ısı , "Sheffil"ld,, 
kruvazörü, diğer bir kruva- • 
zör bir torpito filotillası ve 
üç ' denizaltı Cebelitarık'tan 
Akdeniz istikametinde hare 
ke·t etmiştir. . 

Diğer taraftan C.,bclıtarık
ta muayene için bulunmal<!a 
olan ispanyanın Uroja ve Ma
ria Victoria vapurları da de
nize açılmı~lardır. ~~n • Se • 
bastien \'apuru Ine-ılız maka· 
mnt1 tarafından ahkouulnıu'j

tur. ··----·--,-----
Kısım Yugoslav \Bir 

1 Tayyareci ve 

Kıtaları Orta Şarkta 
Kahire 25 ( A.A,l Yue:oslav kı

taları ve tayyareleri mihvere kar 
şı mücadelede diğer müttefik knv 
vetlere iltihak etmek üzere cırta 
şarka gelmiştir. Bunlar halk ve 
müttefik kıtaat tarafından hara -
retle karşılanmıştır. 

Yunanistandan tahliye 
edilen sivil /ngilizler 

Jskenderiye, 25 (A.A.l - Yu
nanistandan tahlıye edilen sivil 
lngilizler Selilnikten Iskenderi 
yeye muvasalat etmişlerdir. 

(-GÜNLER 

Her İşte Bir 

Fransa lngiltereye 

Karşı Vaziyetini Tasrih 

Ettiği Takdirde 

Müsaadekarlıklarda 

Bulunulabilecekmiş ! 
Londra, 25 (A. A.) - Fransız 

hududunda bulunan mnstakil 
Fransız ajansı muhabiri bildiri· 
yor: 
Almanların bul(Unlerde yap· 

makta oldukları tazyik n~tlcesin. 
de Vichy hükumetinde değisik
lik yapılması ihtimali vardır. 
Dikkate sayan olan nokta Serii
nin bu isle hic alakadar de~ilmiş 
ıı:ibi ııörünerek bu husustaki mii. 
cadeleyi Fransız ııazeteleri ile 
Lava! taraftarlarına bırakmış ol
masıdır. Almanlar. Laval'in sah
siveti etrafında Fransada hiılii 
cok dedikodu yapılmakta oldu. 
ğunu ve bu sebeple tekrar iş ba· 
şına getirilmesi icin zamanın he· 
nüz müsait olmadığını takdlr e. 
diyorlar. Simdi Almanlar Fran· 
sa· hariciye nazırlığına de Bri· 
non'un ııetirilmesi lehinde ııay. 
ret sarfetmektedirler. Laval'e ı· 
!erde daha büyük vazifeler veril
mPk istenecei!ine süphe voktur. 

İvi haber alan mahfillerde Ma. 
resal Petain'in Alman tazyikine 
mutavaat etmiverek hariciye n~
'aretine me<lekten vetisme b'r 
diplomat getirecel:i t.ahmin olun
maktadır. 

(Devamı Sa. 5 Sü. 1) 

GECERK.E_N ) 

Hikmet Varmış 

Yazan: Refik Halid 

Bir tokınt acaip '\'e mantığa, insafa , adalete sığmaz görü
nen vakalar karşısında insanı ezeli hikınete inandırıp 

ovalan;ıva ralısnn derviı;oane :yahut softa<'& fıkralan -ne derece 
u~ta('a tertip edilmi~ olursa olsun- pek o kadar se·vment. se,-
nıenı anıa yine de büshütün unutamadığım ırihi ba"itm pek sı. 
kıstığı za.;,~n hatırlaınakt.n ve hatırlovınea da hafif bir teselli 
du"vmaktan geri kalmam. Mesela, kü~üklüğümde -bir yaşlı ka. 
dı~. bir hıifı7 efendi veya bir hacıbey mi, şimdi kestircmiyomm
biri bana öyle bir hikaye nakletmişti: 

Vaktivle, da~ basına cekilip ömriinii nAnlaz Ye niyaz ile ge· 
ciren bir derviş hir gün bakmı~ ki, öniindeki dere kenarına bir 
süvari inmis; yıkanmış. fRkat iri altın dolu kemerini otla~ 
arasında unutup g-itmi~. Arkasından gelen bir baska atlı. a~·nı 
)'erd(' su İ("mf'k it;in durmus, kenıeri hulmus. sevine~ek beline 
takmıs ve vo]una devam etmiş. Bir miidtiPt sonra bır oduncu 
escğini kakarak gelmis, dinlenmek m~ksarlivJe biraz uzanatağı 
sırada kemE-ri kavbeden suvari pürtelfis dönmüş. A1'anmı$, ta
ranmıs. nihavet oduncudan süohelennıis: fa1la tahkika !Uzum 
görmeden köyliinün bir kılıcta hasını ucurmus! 

Vakaları uıaktan se:vreden dervİ$, hRks11l11!a kArsı tlayann. 
manıı!i;: "Allahını, den1i . 'adaletin bu m1ufur? Bir adama kemeri
ni unutturur bir basknsına bulrlnrur. hir 1'Ahahafcı;İ7İn ise boy
nunu vnrd~rsun!', Derhal hatiften hir nida gelmiş: ''Ya ku
lum! Aklının ermrdij!i işlere kan,ma! Zira kemeri kaybeılen sii
varinin babası vaktiylf" o kemeri bulan adamın babasından al
tın dolu bir kemer asırmıstı. hte, çalınan paravı oğluna iade et. 
tim Rns1 kesilen kövlüve J!"elince, yirmi su kadar senP ev,,·et at
bnı~ babasını gizlic~ öldürmüştü: ona da eczasını verdim!" 

Bu sözleri İ!iiten derviş. hemen serdeye kapanmış ve ~rrrı
nı bilmediği işler hakkında bir .. daha hüki!m vil~.iit'?':'P~İ'~~ ahtü 
pC~·rnnn etmiş. Araba biz de. dunya ahvalınde S?ordu2umu~ ar.n~ 
ip safhalara acınıp itira7.da acele etmesPk, her olan seyde hır gız
Ji hikmet sezerek nihai adaletin tecellisini mi bekl°'ek? 
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Sümer Bank 
Müdürlerinin 
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l'azan: ULUNAY No: 54 

hmet ağa Parisin mezat da- niformasını giydirdiler, nişnnla-
iresini hiç görmemişti. Ha. rını taktılar, büyük yaldızlı kol

nımının dostlarından biri bir ya- tuğa oturttular. Ondan sonra hn
tak takımı almak için birj?Ün Ah- rem ağaları doktorların önilne 
met ağayı beraberinde götürdü. düştüler. Kapının önünde bir ağa 
Main doymıyan bu aç milyoner geldi, irade getirdi "Efendimiz 
ayn ayrı salonları gezdi. Obüson nazardan korkuyor. Doktorların 
halılarını, kıymetli vazoları, hey- hepsi maşallah desinler!,, dedi. 
kelleri,Venedik kadifesi kaplı oda - Hepsi dediler mi?? 
takımlarını görünce büsbütün de- - Dediler ya. Yalnız bizunki-
li oldu. Kendi kendine: ler değil içlerinde iki tane frenk 

- Bu ne servet! Diyordu. Bu doktoru vardı. Onlar bile "Mas
bir iki milyonluk eşya bir günde salla! Masalla!,, diye bağırışıyor -
saulıyor. Burada hergün mezat lardı. Harem ağaları, başları ör
var. Demek hergün milyonlar tülü kalfalar, ağalar hepimiz siir
dönüyor. Ben de bizim sarayları re alayı götürı.ir gibi maşallah di
bir şey zı.nnederdim... ye diye koridordan yürüdük, li . 

Feshane Fabrikasmda 

Bir .içtima Yapılacak , 

Ondnn sonra artık mezat kona- monlukta papağanlar vardı. On
ğının müdavimi oldu. Öğle yeme- lar da (Maşallah) diye bağırışmı
ğini verdikten sonra hemen oto- ya başlndılar. Bir yandan da Bu
büse atlıyor. Satılmadan evvel hurdanlıklarda nazar tütsüleıi va 
teşhir edilen salonları geziyor. kıyorlardı. Ben dışarıda kaldıin. 
Nadide mallara nişan koyuyordu. Bütün doktorlar içeri girdiler. 
Pale Ruvayyal'daki odası tıklım On dakika geçti. Ortalık karıştı. 
tıklım dolduğu için ayni katta bir Koşuşmalar oldu. Harem ağala!'ı 
başka oda daha tuttu; o da kafi dışarıya çıkıyorlar. Kalfalar sular 
.gelmeyince odasına civar sokak- koşturuyorlardı. Hepimiz- "Aca
lardan birinde bir başka yer da· ba ne oldu?,, diye merak ettik. 
ha edindi. Mesele anlaşıldı. Doktorların içın 

Ankara, 25 (TAN) - Sümer 
Bank yünlü müessesesi fabrika· 
]arından Bünyan, Feshane . .Me
rinos ve Hereke fabrlkalan mü
dürleri umum müdür Burhan 
Zihninin reisliğinde önümüzdeki 
hafta icinde 1stanbulda Feshane 
fabrikasında bir toplantı yapa. 
caklardır. Bu toplantıda ~ecen· 
lerde Kayseride pamuklu mües
sesesine bağlı fabrikalara ait gö
rüşülen esaslar dahilinde miiıa
kereler yapılacaktır. 1941 senesi. 
nin ilk iic ayı icinde yünlü mües
sesesinin faaliveti ve kendisine 
mevdu iş proııramt '!Özden ı?eci
rilerek icap eden tedbirlerin bir 
an evvel alınması temin oluna· 
caktır. 

Diin Fatihte yapılan h ava tehlikesine karşı korunma tecriihesin. 
den bir görünüş 

Depo haline koyduğu bu oda- de kıvırcık sakallı, patlak gözlü, 
larda masalar, büfeler, iskemle- dişlek çirkin bir frenk doktoru 
ler, raflar. avizeler, tunç heykel- vardı. Efeı'ıdi Hazretlerine yalda
ler karmakarışık birbirlerinin üs- şınca masum korkmuş, ağlam:ya 
tüne yığılmışlardı. başlamış. Hemen haznadar ust.1 -

Bu toplantıların fabrikalarda 
vapılmasının sebebi fabrika mü
dürlerinin toplantının yapıldığı 
fabrikanın teknik islerini tetkik 
ederek bir otokritik yapmak im· 
kanını temin etmektir. 

Umum müdür vanında umum 
işletme müdü.rü Bülent Büktaş, 
atelyeler bakım işleri şefi Ömer 
Alakavrk olduğu halde pazartesi 
günü 1stanbula hareket edecek 
ve toplantı üç ~iin kadar süre -
CC'ktir. 

Vatan Hizmet inde 
Vazife Alacak 
Kadınlarımız 

Bazan esyayn meraklı tanıdık- ya haber gitti. O da geldi. Dadı
larından birisi ufak bir geridon sı, kalfalar şehzadeye: 
istiyor o zaman Ahmet ai?a me- - Aslanım! Sen kos koca bir 
zatta 300 franga aldığı bir malı müşirsin. Korkma velinimet za -

Adanada yapılan tetkikat 

Sevenler Cemiyetinin lstanbul 

de Faaliyete Geçiyor 

Yardım 

.Şubesi 

1000 franga satıyordu. dem! Korkma ... 
Pazar günleri herkes yarışlara. Diye teselli ediyorlardı. Fakat 

sinemalara, tiyatrolara, eğlence ne mümkün. Şehzadeyi sustur -
ıere giderken, o, bugün için ba- mak kabil değildi. Müşir Hı:ızret
şına yağlı bir bere geçirir, sırtı- leri küçücük parmağını frengc 
na dirsekleri yamalı bir ceket gi- doğru uzatıp uzatıp 
yer, patlak papuçlannı sürükliye - Ocü! Umacı ... Diye ba~rı -

sürükliye Parisin haricinde Glin- yo~~~·bu telaşta iken irade \is • 
yankur kapısındaki bit pazarına tüne irade geliyordu. FTenk dok
giderdi. torunu dışarı çıkarmayınca Ef~n-

Burada yavaş yavaş bütün sa- di Hazretleri sükunet bulmadı. 
tıcılarla dost oldu. Yahudilere 
Türk yahudisi olduğunu söylüyor 
arapları Şamlı yahut Mısırlı ol
duğuna inandırıyordu. Bütün 
bunları, ne yayıp ne yapıp alına
cak malın iizerinden bir kac frank 
kırpabilmek için yapıyordu. 

Bir gün bit pazarında bir Fran
sızca "Binbir gece" buldu, satın 
aldı. Bu kitap ona eski saray ha
yatını hatırlatıyordu. Sarayda 
kahve ocağında toplanan ağalar, 
ekseriya (Ahmetliye), (Muham
mediye) okurlar. biraz romanımsı 
eserlere merak edenler de "binbir 
gece" hikiiyelerini okuturlar. 
dinlerlerdi. 
Düşkünlerden iyi Fransızca bi. 

len birine rica etti: 
- Sana her akşam beş frank 

vereyim. Şu kitabı bana oku ve 
terciime et. Ayrıca kahve paranı 
da veririm. Bu sayede artık Sind
bad hindinin menakibini, Alitet
tinin fenerini doya doya dinli
yordu. 

Bin bir gece hikAyelerini din 
lerken gözlerini kapıyor kendini 
eski saray hayatını yaşıyor zan -
nediyordu. 

Kitabı okuyup tercüme eden 
Ahmet ağanın uyuduğunu zanne
derek sustuğu znman gözlerini a
çıyor ve soruyor: 

** 
M adam Elvar'ın en meşhur 

artistlerle ahbaplığı vardı. 
Bunların içind·~ Ahmet ağanın en 
çok hoşuna giden Mistenget ol
muştu. Sahne üzerinde olduJu ka 
dar hususi hayatında da en 
galiz küfürleri kullanmadan lfi • 
kırdı etmiycn bu kadını Ahmet 
ağa sanki antika bir parça SCfl"e
diyormuş gibi hayret ve U\kclir 1-
le tetkik etti. ' 

Sahnede yirmi yaşında nev ci
van görünen kocakarı bu muydu? 

Ne zaman apartımana gelse en 
rahat koltuğa oturtuluyor, a1·ka
sına, koltuklarının altına yastık -
lar sıkıştırılıyor. Ayaklarının al
tına üsti.ı kumaş kaplı ufak bır 
iskemle konuluyor. Ekseriya di
zine de bir battaniye alıyordu. Di 
ğer misafirler ona bir kraliçe gı
bi hitap ediyorlardı. Baznn ciddi 
bir muhaverenin içinde (Mis) ın 
- o bütfın Parisin bayıldığı • 'Çat
lak sesi en galiz bir cümle salı
veriyor, bütün salondakileri gül
dürüyordu. · 

Ahmet ağa o karmakarısık 
fransızcasiyle Mistcn imzalı lıır 
resmini istedi. Mistenget: 

(Arkası v.ırJ 

Sümer Bank umum müdürHi
ğü, öniimiizdeki mevsimde doğ
rudan doğruya müstahsilden pa
muk mübayaasının daha verimli 
olmasını temin maksadiyle Ada. 
na mıntakasında tetkikler yap -
tınnakt.adır. 

Kendir haı~uzlarınm islalıı 

Kastamonuda mevcut kendir 
l ravuzlannın ıslah edilerek köy
lünün daha kolay ve daha sıhhi 
esaslar dahilind'e işlerini ızörme
sini temin maksadiyle Sümer 
Bankın yaptırmıs olduğu tetkik
ler bitmiştir. Yakında havuzla. 
rın ıslahına başlanacaktır. 

Çocuk Haftasının 

Üçüncü Günü 
Çocuk haftasının üçüncü _günü 

dün de şenlikler ve gezintilerle 
~eçrnistir. Eminönü Halkevinde 
beş yüzden fazla çocuğa karaJ!ÖZ. 
cü İrfan tarafından karagöz oy
natılmıştır. Yeni açılan cocuk 
bahceleri günün her saatinde ço. 
cuklarla dolup bosalmış, sinema. 
tarda e:östprilen kültürel ve ko
medi filimler. cocuklar tarafın
dan zevkle seyredilmistir. 

Cocuklar kendi mıntakaların. 
daki acık hava eğlence yerlerin
de eğlcnmisler, bir kısım cocuk
lıır da öl?retmenleri ile beraber 
adalara kadar sevahat etmisler. 
"lir. Halke 1C'ri salonlarında top-
1sınan cocuklar evvelce tesbit e
dilen oroszram dahilinde eğlen. 
~elPr tertip etmislerdir. 

TAN'IN 

Vatan müdafaasında hizmet e
decek kadınların pazartesi giinü 
öğleden sonra yapacakları top -
lantıda ''yardım sevenler ce
miveti .. nin İstanbulda bir şu
besi acılacaktır. Bütün Halkev. 
lerinin sosyal yardım şubeleri 
mümessilleri pazartesi ı?iinü va
pılacak kon{!rede hazır buluna
caklardır. Mümessiller konız· 
rede alınan kararları mensuo 
oldukları Halkevlerinin idare 
heyetinde izah edecekler ve konu 
re esaslan dairesinde tali ka· 
rarlar vereceklerdir. Biitiin Hal
kevlerinin sosval vardım suhc
teri faaliyetlerini kon~re karar. 
Jan üzerincf P. t.Pkc:lf PnPrekler
dir 

Diğer taraftan bütün hnvır ce-ı 
miyetleri ve teskküllcri kendi 
elemanlan ve kadrolarivle Ba· 
van fnönünün beyannamesinde i 
sa~t edilen mev~ular üzerinde 
C'alısmak ıicin tertibat almakta ve 
haz(rlrklar yapmaktadırlar. Ü· 
niversitede okuyan talebelerin 
bir kısmı kadın asistanlarivle ve 
kadın docentlerivle bir toolantı 
yapmıslar ve imtihanlarınn rağ. 
men kendilerine düsen vatan 
hizmetini yao::ıcakların1 bildir -
mislerdir. Simdilik Üniversite 
de okuyan kızlar namına bir he
yet pazartesi günü yapılacak 

vardım severıJer cemiyeti kong
resinde hazır bulunacak ve ken
dilerine dilsen vazifenin prog. 
ramını öğrenecek, buna göre 
kendi aralar.ında yapacakları hu
susi komitelerle cemiyete yar
dım edeceklerdir. Bütün hayır 

OKUYUCULARINA 

cemiyetleri, Halkevleri. halk o
daları. Üniversite komitı>leri var· 
dım sevenler cemivetinin fs. 
tanbul subesinin acılmasını ve 
faaliyet :::eklinin izahını bekle-
mekte ve her hizmete hazır bir 
vazivette bulunmaktadırlar. ü
niversiteli kızlar gönüllü hasta 
bakıcı kurslarına da iştirak et • 
mek icin imtihnnlannın bitme· 
sını beklemektedirler. Bunlar 
konrrrede verilecek kararJarı ö{!. 
rendikten sonra İstanbulu ter
kedecek olsalar dahi szidecekleri 
verlerde faalivetlerine dC'vam 
edeceklerdir. 

imtihanlar Devam 

Ediyor 
Üniversite ile lise, orta ve ilk 

okulların son sınıflarında imtı
hanlara devam edilmektedir. Dün 
Üniversitede iktisat fakültesinin 
eleme imtihanları yapılmış, lise 
son sınıflarında da bitirme imti. 
hanlarına devam edilmiş, devlet 
orta okul imtihanına girenler de 
"Tabiat bilgisi" dersinden imti
han vermislerdir. Üniversite ele
me imtihanları Pazartesi. lise bi. 
tirme imtihanlan da 6 Mayıs Sa· 
lı akşamı sona erecek, Pasartesi 
sabahı da orta okul eleme imti
hanlan neticeleri tebliğ edilecek. 
tir. Ö{!retmen okullarının mes
leki sınıflarında imtihanlara dün 
başlanmıştır. Bu imtihanlar 10 
Mayıs cumartesi ~iinü ikmal e
dilecektir. 

HiZMETi J I 

- Ey sonra ne olmuş? Okusa
na ... Yoksa yoruldun mu? ister -
sen bir kahve daha iç. 

Akil Doktorlarının 

Dünkü Toplantısı 

'--------~----------~- ·---------·.,) 
Okuyucusu kahvesini içerken 

konuşuyorlar: 
- Ahmet ağa ... Sen hiç Sultan 

Hamidi gördün mü? 
- Yüz yüze bir defa gördi.im, 

Ramazandı. Sahurdan bir tavuk 
budu saklamıştım. Iç bahçede yük 
sek tafianlı yolda hem yürüyor, 
hem de gizli gizli tıkıştırıyordum. 
Yolun dönemeç yerinde tam lok
mayı ısırırken karşıma çıkımısın 
mı? Dilim, dişim durdu. Ağzım -
daki lokmayı ne yutabildim, ne 
de çıkarabildim. Bir elimde <:k
mek, bir elimde ynnsı yenmi~ ta
vuk budu. Oyle kala kaldım ... 

- O ne yaptı? 
- Ne bileyim ben. Yüzüne ba-

kamadım ki. Yalnız kulağım:.ı şu 
söz geldi: "Sen oruç tutmuyor 
musun?,, Cevap vermedim. Gali
ba güldii, yanımdan siyah bir göl 
ge gibi geçti!.. 

- Nasıl adamdı? 
- Nasıl adam olacak. Senin be 

nim gibi bir adam. Ilmi filan da 
~oktu. Asıl işi çeviren Arap izzet 
paşa idi. Oyle kurnaz Arap dim -
yaya gelmemiştir. Sultan Hamjd 
gayet eski kafalı idi. Hacıya hoca
) a inanır, büyüye tiıtsüye ehem· 
mıyct verirdi. Sana bir vaka an-
1.:ı tayım: 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyetinin 
yıllık kongresi, dün, saat on ye. 
dide. Etibba odası salonunda, 
Profesör doktor Fahrettin Ke
rim'in başkanlığında toplan -
mıştır. 

Şimendüfer Ucret 
Tarif esini Veriyoruz 

Doktor Fahrettin Kerim Gö -
kay. idare heyeti adına nzavı se. Haydarpaşa .. Adana ~ :Mardin Hattı 
lamlamış ve diinvanın bJgünkü 
vaziyeti karşısında sinir ve ira- İstasyonlar 
de kuvvetinin ehemmiyetini te-

lfırinci 
m evki 

İkinc i 
mevki 

barüz ettiren şayanı dikkat bir 
konuşma yapmış bu arada, ge- Hayda.rpaşadan Afyona 1298 922 
çen sene, Maarif Vekaletine ya. Akşehıre 1616 114.8 
pılan hayırlı bir temenninin Ma· Ilgına 1764 1252 
arif Vekaletince kabul edildiği- Kadınhamna 182:> 1295 
ne ve İstanbul Üniversitesinde Kon yaya 2035 1445 
bir mektep hıfzıssıhhası müesse· Karama na 2272 1613 
sesinin kurulmak üzere bulundu. Ulukışlaya 2580 1836 
ğuna işaret etmiştir. Bundan Niğdeye 2668 1893 
sonra doktor Baki Tiregöl akıl Ad an aya 2757 1957 
hastalıkları tarihinde tedavinin Payasa 2895 2055 
yerini ve ruhi tedavinin ebem- İskenderuna 2918 2072 
miyetini mevzuubahs eden rapo- Ceyh ana 2812 1917 
runu okumuştur. Müteakiben, Toprakkaleye 2848 2022 
nrofesör doktor Fahrettin Kerim Osm aniyeyc 2860 2030 
sıkıntılar iizerinde Psiko • Fizyo Mersine 2780 197 4 
patalojik araştırmalarını anlat • Yeniceye 2730 1939 
mıs ve sıkıntıların ruhi neticeleri H ekimhana 3039 2157 
ve sebepleriyle bunlara karsı ya i\fardine 4671 3332 
pılması laz.ım gelen tedaviler ü Haydarpaşa. /zmir, Havalisi Hattı 
zerindeki raporunu okumus. ce-

Uçiincii 
aınki 

582 
723 
788 
815 
910 

1015 
1156 
1192 
1233 
129 1 
1:;01 
1257 
1271 
1278 
1243 
122 1 
1359 
2070 

Aydına 2275 
Sök e ye 2396 
Eğirdire 1854 

Haydarpaşa - Samsu11 Hattı 

Haydarpaşadaı 
Amasyaya 3085 
Havzaya 3140 
Samsuna 3323 
Samsundan - Swas Hattı 

Samsundan Ltıdike 182 
Havzaya 244 
ilacı Bnyr&ntı\ 283 
Boğuzköyc 340 
Aınasyaya 375 
Kaya ha DD 409 
Turhala 551 
Zilcyo 604 
Siliso 682 
Çamlı bele 889 
Yildızcline 973 
S iva!\a 11 27 
Bandırma - l zmir Hattı 

Bandırmadan Susığırhğa 163 
Balıkcsiro 289 

518 

1615 1016 
1701 1070 
1316 82:) 

2190 137!) 
2230 J.to ı 
2288 1140 

129 82 
173 1011 
201 127 
240 t :il 
267 lfi7 
290 182 
391 215 
428 2G9 
484 :rn ı 
632 :rnrı 

690 .ı:ı:ı 
799 501 

116 73 
205 129 
367 231 

Dün 
Bir 
.y 

Fatihte 
Deneme 
lldı 

I 

Hakiki Bomba Atıldı 

Ve Yangm Ç!karıldı 
Dün Fatihte hava tehlikesine 

karŞJ pasif korunma denemeleri 
yapılmıştır. DenemelC'r cok mu· 
vaffakıletli olmuş. bütiin ekipler 
vazifelerini hic noksansız basar
ınıslardır. 

Saat 14,50 de ikaz. 15 te de a
larm isareti verilmic;tir Her yer
de olduğu aibi halk s1ibn:ıldara 
ctirmis nakil vasıtaları voleu la
nnı indirmislerdir. On dakika 
'>onra emniyet fımirlH!i karsısına 
"li.istülW farzE'dilf'n bir t:ıhrip 
hombasımn tahribatı ve Fevzi 
oasa tramvav c:-ıddesinde ve Kı. 
zılav binası civarında kopan e· 
IC>k1rik telleri siiratle tamir cdil
mistir. 

Bu esnada Bozdof!an kemerleri 
iizerinden geren su boruları oat. 
latılmıı:; ve sular bir selale hnlin
de caddeve akmıva bashımıstır. 
Kaymak:ım lık binası öniine dii
sen iperit bombasının zehirlediği 
f:ırzedilen bevl!irler tedavi edil
dikten sonra hayvan hastahane. 
c;ine ı?Önderilmiı:;, cadde temizlen
mistir. 

Sarachane basında bir enkaz 
vığınına ates vcrilmis ve 5 daki
ka sonra el tnlumhaları ile a;e. 
l('n maha lir itfaivesi ekipleri i1e 
muvazzaf itfaiye ateşi söndiirmüc: 
tür. 

Fatih nostahancsi önüne niiscn 
bir bombadan postahane hinası
nın hasara uğradıi'1ı fnrzedilmis. 
oosta mPmul'ları fıl:lt ve edPvat
larını itfafve sıeınai?ına E!ötürüp 
veniden kurmuslıır ve muhabere
vi tRsis etmislerdir. 

Denemelerde zararsız neviden 
hes bomba patlatılmıstır. Bun
lardan birisi Fatih camii öniine 
ıiüsmüş ve patlamamıştır. Bu 
bomba vaziferlar ekinlPı' tarafın
<lan derhal kaldırılmıştır. 

Tehlike gecti isareti saat 15.30 
da verilmis ise de denemeler 16 
ve kadar devam etmistir. 

Salih Bozok 
Vefat Etti 

l\lePlıum Salih Bozok 

Bilecik mebusu Salih Botok 
dün sabah saat 5,30 da Suadiye· 
deki evinde havli zamandır muz 
tarip olduğu anjin dö poatrin
den miiteessiren vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün trenle Anka· 
raya götürülece~ ve orada ccna. 
ze merasimi yapıldıktan sonra 
gömülecektir. 

Bilecik mebusu Salih Bozok 
1881 de Selanikte do{!muştur. 
Harbiyeden cıktıktan sonra bir 
müddet orduda hizmet etmiş ve 
Atatürk milli mücadeleye başla
yınca kendisine yaver ve 1923 te 
de mebus olmuştur. 

Salih Bozok Ebedi Sef Büyük 
Atatürk'ün bütün inkılap faali -
yetinde kendisinden hic avrıl
mıyan simalardan biri idi. Hat
ta Ebedi Şef öldüi?ü zaman 
ona karşı duyduğu sevgiyi ken. 
di hayatını feda edecek kadar 
ileriye vardırmıstır. 

Salih Bozok'a rahmet diler ve 
kederli ailesinin elemini paylaşı-
rız. 

lngiliz Profesörünün 

Konferansı Bugün 

2G. 4 . rnn 

Yazan: Naci Sadullah 

Pankreas giircşindcn at yan 
şma, hoks maçından he 

roz döğfü~iinc. halat çekişmesir 
den, tnhamnıül ko usuna k, 
dar her tiirlii ıniicndelenin de 
ğ'isnıiyen şartı, çarpı an hasım 
ların kuvvetleri arasında miiva 
zene bulunmasıdır. Bu knid( 
faraza bir Çoban l\lehmetle bi 
Kliçük Yaşım giire tinnez, biı 
,·iik heygeriylc, halis kan Araı 
atını yarıstırmaz, lögem horo 
ziyle Hint horozunu döğii tiir 
mcz, Zenci ''h•cns'le Aksaray] 
l{nsını'ı varıştırmaz. Ve bu ka 
ide, kuvvetten maharetten ziya 
de şaıısn dnynnnn bir altmış alt 
\'Cya bir tn' in oyununda bile 
hir acemi ile bir ustavı karc;ı kar 
ıyıı getiren, ,.e hu suretle bi 

nıiicadelenin mfınasına da şek 
line de adilane olınavısın cirkin 
liğ'ini katan nisbctsizliklcrc mfı. 
nidir. 

l<iiçiikle biiyiik, zayıfla kuv 
vetli, fakirle zengin, ustayla n 
c·emi carprşırsa kiiciik1er. za~·ıf 
lar, fakirler, ve acemiler haksı 
bile olsalar • ekseriya • seyircile· 
rin vicdanları lchlerindedir. Vt 
cesur bir kiiçük, her hangi bir 
sahnda fıdil bir hiiyiikle ~arpış.. 
ınıya talip olursa, miicadele 
prensipleri diiriist bir biiyiiğe 
rlii en erefli vazife, rakihinc bir 
ut yarışında handikap, bir halat 
cckişmesindc ıwantaj bir tahanı· 
miil koşusunda avans, hatta bir 
tnvl'I oyununda sa~·ı bnfrı lamnk· 
tır. Ve eğer mesela bir boks 
nıiisahnkasında, bir tüy siklet 
snmı>iyonu, bir ağır siklet şaıu
Piyonumın giille ~ibi yumrukla· 
rı karşısında dört ravunt avak
ta kalabilirse. peşin yapılm;s ıi· 
dilllne bir anlaşma, onun hey. 
lıctli rakibine resmen galip sa· 
vılmasını hile miimkiin kılabilir: 
Ciinkii o kiiciik şampiyon, gös• 
terdii{i harikulade mukavemetle,. 
aleyhinde olan hiitiin şartları 
:vcnınis demektir. Her hangi bir 
miicadclenin bu ezeli seref şart
larını bilenler icin, küçiik Yu· 
nnnistan, biiyiik hasımlarına 
muzafferdir. Eğer buafin, onun 
yaralı ve şerefli basrna parlak bir 
zafer tacı gecirilmiyorsa, bunun 
yegane sehehi. biitiin dün;vanın 
seyrettiği hu kavganın seyircileri 
nrasmda söziinü dinlctcbilecdk 
kud rette bir hakem bulunmama• 
srndnn ibarettir. 

Fakat Yunanlılar, bu hakemin 
yokluğundaıı asla miiteessir de .. 
ğildirlcr. Çiinh"ii bu kavgada za. 
fer tacını Elen milletinin başı· 
na layık giircnler, ycryiizünii 
tlolıtu"rnn insanların tam bir ek
seriyetini teşkil ediyorlar. Ve 
insanların tam bir ekserivetin 
den ancnk hakiki Jrnltrama~lara 
bczloh*an samimi saygıyı gör. 
ıııek, Yunnn milletine halis bir 
7.afcr ka7.anınıuıın gururunu \'e 
7.Cvkini duyunnaya hol hol kafi 
geliyor. Yunanistnnm bu a ikar 
hakkını ancak onu kıskananlar 
İ!lkôr edebilir: Çiinldi cüssesin· 
den cok bii~·iik bir mil1et olduğu 
mı biitiin diiıı~·aya bir defa daha 
isbııt eden erkek Yunanistanın 
biitiin bir insnnlıi:rın kalbinde ka
zandığı yer. en az bir vatan ka
dar kıymetlidir. 
Şu anda Yunan vntnnmm mü

him bir kısım. diic;man istilası 
altındadır. Fııkat Yunan milleti 
i~·i bilir ki, dii<mıan istilası bila
i fisnıı her milletin zaman zaman 
maruz lmldığı bir m1ısihettir. 
Fakat ·ine şu anda, bütün in
<;anlıi:>'ln hcyecanlo okuduğu Yu
nan destamnın benzeri, ender 
mifletlerin tarihlPrine şeref ver
mi tir: Hangi zafer. bu şerefi 
ka7nnmnkfı:ın hiiviik olnhilir? 

POLİSTE: 

Beşiktaş Cinayeti 

HCila Anlaşılamadı 
lleşiktaşta bulunan kesik kol 

ve bacaklar hakkındı:ıki tahkikn. 
ta dün de devam <'dilmiştir. Ci 
'1ayetin faili oldu,'!u tahmin edi 
len Kazımla knnsı Avse dün ye 
ni ifsantta bulunmuşlardır. 
Bunların iddiasına göre, Beşik

•asta oturan ve amelelik vapar 
Bir kaç konferans vermek üze. T)ivrikli Resit adında bir; de bt· 

re şehrimize geldiğini vaıdıihmı; iste kendilerine yar..t•.., etmiştir 
Londra Üniversitesi profesörle- qcşit sorguya çeV <' de bövlr 
rinden H. R. Hamley ilk konfe· ~ir sevden h:ıb,.. .ııadığını söy 
ransını bugün Emmönü Hal· 'Pmistir ı • 
kevinde verecektir. KazP , velkı ~ün vaotı~ı gir 

İngiliz dili ve ingilizce ile iş- ıiiin a nemurlarla beraber Br 
tigal edenlere mahsus olan bu c;iktas !İdip bir cok vf'rleri krı 7 
konferansların ikincisi 28 ve ü. dırm• fakat maktul Mahmudt• 
cuncüsü de 23 nisanda verilecek- ne f ne de ııövdcsi bulunmu• 
tir. •ur. Tahkikata devam edilmekte 

Bir gün şehzadelerden biri lıas 
talandı. Doktor perhiz koymuş, 
Sultan Hamid perhizin aleyhinde 
idi "Bu doktorlar insanı aç bıra
kırhr, halden düşürürler oyle öl 
c1 urler!,, derdi. Şehzadeye su 
l orC'gıyle turşu yedirmişler. Büs
butun hastalanmış. irade çıktı. 
Butun doktorlar konsoltoya ge!
dıler. 

- Sehzade kaç yaşında !di? 
- Altı yaşında. Doktorların 

geleceği gün şehzadeye mü~ır ü~ 

miyete intibak edememek \'C fi. Haydarpaşadan 
kir yorgunlu~u gibi sebeplerden 1 K iitah yaya 
doğan sıkıntılarla bu sıkıntılar l\fanisaya 
üzerinde müessir olan dünya Ralıkesirc 
edebiyatındaki şahsiyetleri tah- · f tmirc 
lil etmiştir. f ;partaya 

Kongre iki saat kadar d~vam Burdura 
etmiş, Cümhur Reisimiz İsmet Çivrile 
İnönüne ve biiyüklerimize ta. Denizliye 
zim telgrafları çekilmiştir. Nazilliye 

1105 
2228 
1785 
23SS 
1811 
JROO 
1818 
20H 
2168 

785 
1582 
1272 
1691 
1285 
1279 
1290 
H30 
1539 

491 
996 
796 
or;;; 
81\~l 
30') 
Rl 2 
901 
969 

Somaya 
Kırkağ'aca 

Akhisııra 
Kayışlara 
Karaıığa~lıyo 
l\Janisaya 
Men emen e 
İz mire 

551 391 
635 450 
674 478 
745 527 
778 552 
879 623 
962 682 

245 
282 
299 
:ı:n 

34ti 
:m ı 
-128 

Beynelmilel büyük bir söhreti iir· 
haiz olan profesör Hamley smı Ha lnndı - Üsküdarda CalT' 
ile Mclbrun, Bombay, Kolombi <;okağında oturan Necmiye adır 
va Üniversitelerinde profesör daki kadın mangalda kaynıyaı 
lük etm;.,tir. Profesörün terbi kazana düşerek muhtelif verle .. 
ve etrafında yazdıl!ı eserlerin 

1 

rinden hac:lnnmıc:tır. Necmiy,. 
ekserisi bir çok dünya dillerine Nümune hns\ahanesine kaldırıl-
tercüme edilmtştir. mıştır. 
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muharririn bu meseleye ait ikinci makalenini de bugün yazıyoruz: Kahramanhk 

Kad1n 

ve 

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

l - Almanyanm Balkanlarda ve 
şimall Afrikada.ki muva!fakıyct
lerının, Amerika Bırleşik devletle
rını harekete $?eürcceği göriıluyor. 
Butun hareketler, Amer!kanın harp 
arıfcsinde bulunduğu bissını ve
riyor. 
2 - İspanyanın bur.ün değilse ya
rın mıh\•er grupumı iltıhakı çok 
muhtemeldir. 
3 - Topraklarının üçte ikisi işga! 
• ltındn bulunan ma{ılup Fransa, bu 
gun yalnız kendinın değil, bütun 
harbin mukadderatı üzer:nde çok 
muhim ve tarihi bir rol oynıyaeak, 
kuvvetli bir vaziyette bulunuyor. 

Amerikada: 

Almanyanın Balkanlarda \'e 
şimnli Afrikadnki mu· 

''affnkıyetlerinin, Amerika Bir. 
lesik clevletlerini harekete ge
tirdiği görliliiyor. Hariciye na
::.o:ırı Hull ile hahri:rn na7ırı 
Knox'un. esaslı noktalarını a a. 
ğıya der<'ettii:oimiz hr.vnnnflan 
bunun bir tez.ahiir ''e ifadesi
dir: • 

"İngilterenin miidafansı, A· 
merkanın miidafaasının temeli. 
dir. Yantığımız yardımın :ıs~ari 
:r.amanda, ııznmi mikdardn ,·e 
('mniyctle f n(Tiltcrr:vc \•nrm:ıc:ını 
temin ctm,.k rnechuriv<'tinde
yİ7:. Atlantikte harn mabPmc i 
nakleden ı.remilcrin batırılması. 
na müsaade rtm,.k. hhı:im de 
mah\·ımı7.ı tevlit cdet". Her tiir· 
Hi tehlikt>:\"İ gö:re alnrnk harp 
ınnl:rcmr<:hıin ,·nlıhı ksıvholması 
na mani olar.ak terlbirleri ı>lmıık 
:r:arurctindeyiz. Ru hareketin, 
lıitarnflıi?n muhalif olun olmn
dığını miinı>knşa edecek bir za
nı:•nda değiliz.,, 

Amerikanın, \'07.İyrHtt ,·ahn
meti karsı,.ınıtn snn ı?iinlcr<l,. nl. 
dıi'ı pıııhtclif tedhirlrr \'Ardır: 

İnı?ilterevc verf'r.erri 100 tnr· 
pitodan 20 tarırsini hir kaç giin 
cv,·rl tc,.Jim ctmi<:fir. 

Vaşinır{onda. milli miirfofan 
jlıfivarlnnnı karsılnmayı. harn 
i tihsaliıtının ilci mic:lit'c r.ılrnrıl. 
ım:ı<:ını, iki milvonluk hir Ame. 
Tikan oriln.,11nun tanı"n1:,.1,.. tes
]ih \'e tcchİ7İt'Iİ \'O 1n[!iltert>YC 
«lalın qenic: mikyastn vsırclırrıı is
tihdaf ecl"n t.!l mih'"''" r1olnra 
ınal olacak yeni bir plan ha7.ır. 
)anmıstır. 

Di1Ter rilır:f4,..n . /l "'<'rikn '7İra. 
nt nazırının siivlPıliği nnfı•k ta 
bu cndic:eyi akc:c-tH,.mr1d"ıti1': 

?"" .. .,., .. lıu nutkunda. diinvanın 
lmı?iinkii ''n7ivefin vnJu>nırti
Jıi {Rhnrih t>ffi,....,is, ,A,.,.,,.,.ikanın 
l1ih·iik hir millet nlı»·nk vnc:n. 
makin ıl"''anı edehi1m,..<:İ irin 
hiiyiik hir millnt rihi hnrrkct 
ct~P<:i lnzım urldi1Tini, d""" lnı. 
~u gihi 'f, ....... krt eden "'';11,.u .. r 
:irin mağll'ıhivctin muknrldl'l' nl
dıı~ırHı. AmerHqı zirırntinin 
1nukadıferııhnın in.,.ilt",.f'nin 7a • f r,.ine hıı<'•h hııl ıınrl11ihın11 ,.,. 
mihver dc,·lc-tleri rrnlip .,.,.lcfii'i 
tııkdirı'e, Amr,.iknmn ihracat 
'ili Yasa ln1"1"a ''""" rtm,.Jc "'"C. 
bı;,.h•etinde kalacağını hildir
tni,.tir. 

Bütiin bu be~·anat ve nutuk
lar \'e alman tedbirler, Aıncri. 
kanın harbin arifc~inde bulun
duğu hissini vermektedir. 

l\Jister Roo<;e\'eltin hugiin ga· 
7..ateriler i<:timnında Groenlan
danın bir kı.,mının miln·e'" kll\'
' dleri tarafından isgal rdildiği_ 
ni haber ,·crmt>si. \ ' e i"tikhalde 
hu gibi krn,·ii7.lcre miis:rnd(' e
dilınivercuini ht',van rtnı,..,i dt!, 
hu hissi takviye etmektedir. 

İspanyada: 

G iiniin en miihiın mMf'le
Jcrindcn biri, Ccbelit:ırı

kın \'e biitün garbi Akdcıı;zin 
mukadderatı iizerindc mühim 
ve knt 'i bir rol o,ynamıya nam
zet bulunan Fransa ve l:spauya
nın vaziyetleridır. 

Uçler Paktına iltihakı frin 
Almanyanın ispanya iiıcrimle 
~iddetli bir ta7.yik yaptığı ha • 
beri Bertin mahafili tarafından 
fekzip edilmektedir. Fakat hu
giin değilse ynrın, lsı>anyaııın 
mih\'er grupuna iltihakı f<lk 
nıuhtcnıcJdir. Almanların Cc . . ' hclıtnnka kar~ı yapmayı tasar -
laclıkları taarruz için, Jspan~ a
da hazırlıklanna başlamı~ olma 
lan çok nıiiınkiindiir. 

fiuna rağmen lngiliz mahufi
Jinin, ispanya ile lngiJterc \'e 
Amerika arasmdııki miinasclwt
lerin normal olduğu kanaatini 
izhar etmeleri garip görüaınck
tedir. 

En son bir habere göre, ev
nlce Fransadaki lngiliz ordu
~unun ba~kumandanı \'e Duıı
kerque ric'atini ınuvaffakı~ et
le idare eden Gcnc•ral Gord, Ce
helitıırık kun·etleri ba~kumnn
dnnlığına tayin edilmiştir. 

Bu keyfiyet, bu bölgede alın
makta bulunan biitiiıı müdafaa 
tedbirlerine ilfwc, edildiği tak
dirde, Iııgiltercnin biitiin zalıi -
ri nikhinliğine rağmen, gaflet 
içinde olmadıjııu göstermekle -
dit. 

F ransanın ''aziyeti, müı>
heıniyctini muhafaza et

mektedir. Alman taz~·iki knl'şı • 
sında Vichy hiıkuıııctinin hattı 
harckc·ti hakkında hirhirini tut
mıyan haberler gelmektedir: 

Amiral Darhın. kendine rakip 
gördiiğü General Veyganrlı .<\1-
r;kadan çekmek için tertibat al
maktadır. Bu lwreket, Alnıan
yanın arzusuna uyeundur. 

I.aval ve Brinon'un Vichy 
hükl'ımetine alınmaları mev<ı:uu
bahistir: 

l\Tnre al Petain, Amiral Dar. 
lan'ın kendi haberi \'C ınUsaa
clcsi olmaksızın lngiltere alcy -
Jıine olarak yaptığı işlerden gay 
ri memnunclur , .e hundan rlo
layı Amiralin alahiyetleriıulcn 
bir kısmını elinden alacııktır. 

Almanya, Fransanın miistem
Jekcleri hakkında Vidıv lıükft
metinc teminat vermiştir. 

Amerika büyiik elçisi. La\'ul 
kabineye girdiği takdirde, :si • 
yasi münasebetleri keserek Vi
chy'yi terkcdeceğini bildirmiş -
tir. 
Şimdiye kadar, hiitiin taz~·ik 

\'C tehditlere rağmen, miilare
ke ahkamına ıniigayir t.aahhiit
ler altına girmemekte ve lngil
terc ile nıiisellah ihtilfıf haline 
gelecek hareketleri yapınaınak
ta ısrar eden l\lareşal l'ctain 
\'e bu siyasetine a:rkırı hareket
lerinden dolayı La\'al'i kahine-

(Baş tnrafı 3 üncüde) 
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HASTALIKTAN BAŞ DÖNMESİ 
Baş dönmesi, kulağın irerisin

dcki bir sinirin ıstırabı demek oL 
duğundan ona en ziyndc sehep o· 
lan kulak hastalıklarıdır. Fakat 
kulak hastalıklarından gelen ha 
dönmesini anlatmayı ha ka bir 
giinc bırakarak, bugün kulağa u
zak olan yerlerden baş diinıncsi. 
ne sebep olan hastalıkları kısacn 
sövlivec<'ğim. 

İ\ltde bozukluğundan baş diin
mesi geldiğini herkes hilir. Ku
laktan sonra. başı en ziyade dön 
diiren midedir derler. Fakat mi. 
deden gelen ha diinmc inde rll• 
vine iit ile nımurtnnın, çikola
tanın \ 'C balıkların ndı hatıra gt•· 
lir. Bazıları hu y<'mcklerc taham 
miil cderrıl'zlcr. onlardan mide. 
leri bozuld ıığu \•akit baş dönme
sine tutulurlar ... 

Karaciğer işine kifayetsiz olun
ca mide ve harsaklar karında a. 
şağıya doğru düsiince. bac:ı~~ me
meleri pcvdn olunca ha donme
sine tutulanlar ,·nrdır... Alkol 
l'nkca icilince has dönmesi ver. 
tlif!ini de. onu iı:eıı1<'r pek iyi ~~: 
lirler. An<'11k alkoliin verdıgı 
lll\l'\azcne izliğe pek de ıstırap 
dcnilcmt>z. ı;iinkii alkolden mu -
'"aıenesini kn) heden hu hnle kc. 
~ if der... De\ mnlı surette başı 

dönenlerden bazıları kall\'edcn 
yahut tiitiinden \'az ge~ince ha 
dönnwsindcn de kurtulurlar. ne. 
mek cıhırnr ki, kah\•c ile tiitiiıı 
de has dönmesin(• sehep olurlar .. 
Bazı ilfıclar da bas döJ11ncsi \'C • 
rirlcr: l\lc ela kinin ... İyi yan -
mamış kömiirden. yahut hir ta
rafı delik <;obalardan cıknn kar
bon oksidi ba dönmesi getirir. 

Kan damarlarında tansiyon 
artınca )'ahut liİ7.unwndan az o. 
hınca has diinmrsi gelir. Onun 
trihi k:ılh hastalıkları dn ... Fakat 
kadınlığ'ın onhalıar mev•mnınr 
eri mis BnvrınJn .. ın sık sık has 
dönme.,iııc- tutulmaları kan cla
m:ıTlnrrnılaki f.ı>nsiyonun artma· 
..,ından mı. vokc;a hnl'monlnl'ın 
ho:rnlına<:ııufı•n mı ileri geldiği 
•n<'e nyırıl""ilmek Hlzımihr .. 
Riihrek hastalıkları da ılnmarlnr. 
.faki tnnsiyonu al'ffırdıkhırtndan 
\ın<: dönm,.siııe seht-n olurlal'. 

Gnz ,·ak1ııc1an vnh11f uzaktan 
h·i !!'ÖrernP''İJH'C hnc: .tönm,.c:i e:c
tiril', miinasip gözHik takıncı> 
l<avhnlur. 

Ateo;li ha<:talıklıll'ln da hirco
~u hns rliinmesi~·lc hnslarlnr. 
Onlardan bazıları da ateş bittik
ten ı-:flnra. neknlıet :rnıııanında 
ha cliinmcsi getirirler. 

o o o 
Düşmanı He tek başma ka 

NtüılflYJ~ Ve Harrp 
dıi:ı zaman mliste,·li 

toprağından siiriiı> çıkaran Y 
nnnlılnra hiitiin diinya zafer n 
i<f.eleri söyliiyor. 

istila gol:radına "hak. hürr 
Yet ve istiklal .. sar>aniyle sa 
dıran hu virıninci asrın knhr. 

~ikayet ettiği halde, memleket·! man Davud'unun ba<ana ınıçılıı 
te toplu kuvvet bulundurıııak o;eref ~keklerine bugün bir y 
için hıcretı tahdit etti, ekono - '!İsini iliive edivorum. 

H arbin klasik tarifi "DeY
!etler ara:;ında sılahlı an

laşmazlık., olduğuna, hı.ikumet
ler de, harbı nuı usları ıçın ve 
nufusları ıle yaptıklarına göre, 
harbın ııuıus meselelenyıe pek 
çok ve pek yakın alakalı olma· 
Sı tabııdll. 

Taııııı ve terkip neticcsi.1de 
harbın nufusıa munase~etı iı~ 
esasa ayrılabıliyor: 

1 - N uf usun harbe tesirı; 
2 - Nufusun harp potentiel'ı 

yanı harp kuvvctı sayılması; 
3 - .liarbın nüfusa tesil'i. 
Bu esaslar, Prof. G. llou· 

thoul'un "'Cihanda nüfus,, adlı 
kıtabı da tetkık edilerek mı.ıs· 
takıl uç ayrı maka!cdc auitalca 
edilmiştir. 

* * M althus'e göre harp, nüfu-
sun karmakarış artma

sına karşı, tabiatın koyduğu 
zecri engellerden biri idi. Eski 
zamanlarda bir kabilenin ço -
ğalmıya başlaması, komşu eli -
ğer bir kabilenin, ya avlanma, 
ya sürülerinin otlama, yahut 
da ekim ve geçim yerlerine, ya
ni bugünün fazla maruf tabiriy
le "hayat sahasına,, teeav:.ıze 
sebep olabilecek bir tehlike idi. 
Ya nüfusu çoğalan kabıle az 
nüfuslu komşusuna hücum c -
der, yerlermi zaptederdi, yahut 
da, komşusunun nüfusunun ço
ğaldığını ve bu yüzden kuvve -
tinin arttığını gören kabile tcca· 
vı.ize uğramak korkusu ıle, da
ha önce taarruza geçer ve ona 
bir "önleme harbi,, açardı. 
Şammer ve Aneze aşiretleri

nin Irak ve Şam çöllerinde bit
mek tükenmek bilmiyen ·'gaz
veleri,, bu savaşların gündellk 
misalleridir. 

Göçebe ve aşiretlerde bu 
böyledır. Cemiyetler, medeni -
yet merhalelerinde ilerledikçe 
hnrp sebepleri bu basitliği kay
beder. Fakat nüfusun harbe ve
sile olması, hala devam eden bir 
hakikattir. 

Nüfusun çok veya az olması, 
artması veya eksilmesi, bir ta
raftan istila hırslarını, diğer ta
raf tan istilaya uğramak ;corku· 

sunu uyandırdığı için birç0k 
harplere sebep ve vesile oi -
muştur. 

Bugunkü harp badiresiniı;t ~e 
asıl sebebi nüfus meselesıdır. 
Nüfuz ve tahakküm nüfusa da-
yanır. * .•. 
D emographie (nüfus) ı:ok

tasından iddia m:ıll!m: 
Nüfus artmıştır, artmaktadır, 
memlekette medeniyet, irfan ve 
hayat şartları yükselmiştir, i~
tiyaçlar çoğalmıştır, teknığın 

Roberto Paraçi 

İtalyanlara Esir Düştü 

Roberto Paraçi ~yi~i~yada 
doğmuş, .gençlıı:?ınt 1-
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ılerlemesıne, halkın çalışkanlı
ğına rağmen, eldekı toprakıaı 
mılletın yaşamasına, ve yaşaına 
sevıyesını yukscıtebilmesınc ye 
tı;;mıyor. Bu mıllet ırk ve kabı
liyet ıtıbarıyıe ciığerlerınden lıs· 
tundi.ır, daha kolay, daha ra -
hat yaşamıya ıayıktır. Duaya 
ehlıyetsızJcr elmue taksım cdıl· 
miş bulunuyor, yakın veya u -
zak ta ahalısı az toprağı ool ve 
verımtı, ışletılmıyen ve ışıetil -
mesı bılınmıyen ulkeler, ı<ıtalar 
vardır. Oraların yerlı naıkıııın 
yaşamak hakkı olsa bile medeni 
hayata ıstidatları azdır. Oralara 
hakım olanlarının da mukave -
met ve mi.ıdafaa kabiliyet ve 
vasıtaları eksiktır. Dostça anla
şarak olmazsa, zorla oralara ta~ 
mak bu mıllet için bir zaruret
tir, mukadder bir haktır. 

Bu ıddıa önceleri dm, nhlilk, 
hak, adalet, insaniyet hisleriyle 
süslenir, teeavi.ızler, istilalar ıne 
denileştirmek perdesiyle gizle
nirdı. Sonraları buna da tuzum 
görı.ilrnedi. Milletlerin ·•muk~d
des hodg~mlığı,, nazarıycsıne 

ve bilhassa kuvvete dayanılarak 
daha açık sözlerle "güneş altıııda 
bir yer,, , "hayat sahası,, demldi. 

Cihan efkarı, hususiyle kcn -
dileıini tehlikede görmıyen dı
yarların alimlerı, politikacıları 
bu davaya ısındı, hak venniye 
alıştı, taşılacak yerlerı göst(>ri
vermiye bile çalıştı. Bu yüzden 
bazı memleketlerin üzerine 
"Boştur!,, damgası yapıştH'ıldı. 
Kuvvetliler, yani istilacı cmper 
yalistler arasındaki müvazene 
bozulmasın diye zayıfların aııa
vatanları nüfuz sahalarına ayrı
larak arada taksim edildi ve kıs 
men de icraata girişildi. 

Bir devletin nüfusunun mik
tarı, senelik artışı, toprağına ya
yılma nisbeti ne olmalıdır ki, o 
memlekete çok ve sık, bu mem
lekete de az ve seyrek nüfuslu 
denilebilsin? 

Kabını patlatarak dışarıya ta
şacak ve behemehal istıla har -
bini zaruri kılacak nüfus kcsa· 
!eti, tazyikinin ve nüfus azlığı
nın gevşekliğini gösteren bır 
barometre, objektıf bir ölçı.i v&r 
mıdır? 

* * .. D emographie, nüfusun mik 
tarına, artışına, eksili~i -

ne, her kilometre murabbaına 
nekadar insan isabet ettiğine da· 

ir sahih rakamıar verır. l<'akat, 
harbe sebep olacak kesdıt>Lın 
ölçusunu veremez. Zaten oôyle 
bir ölçu de yoktur. 

Bır memleketın halkını o 
cr.emleketın coğrafi sathına mü
savi surette serilmiş farzc<1e -
rek, kılometre murabbaı oaşına 
di.ışen mıktarla nüfus ke.;aft:tı 
hesap olunur. Fakat arazıyc ı.is 
betı her yerde bır olmak iktu:a 
etmez. Hatta kesafetın her yer
de bır olmak ımkanı olmadığı 
gibi, iklımin, toprağın fizik şart 
ları ıtibarıyle bir olmıya temel -
yül ve ıstıdadı da tasavvur olu
namaz. Her memleketm, ha'..ta 
aynı memleketın nüfus kes.udi 
bile yer yer değişir. I talyaııın 
şimalinde nüfus, cenubuna na
zaran sık fakat biıtün !talya 
nüfusu Belçikadaki kesafete 
göre seyrektir. .. 

O halde, bir memlekette nu· 
fusun optımum noktasına, ta -
şacak kadar işba haline geldıği 
nereden anlaşılır? .Mühacerctle 
mi? 

Cebri mühaceretlerin nüfllS 
kesafetıyle asla alakası yok~ur. 
O daimi kuraklık, toprak sar~ın 
tısı veya kayması gibi tabti a -
!etler, yahut da müstevlinin zu 
lüm ve tazyikı neticesinde olur. 

Amerikaya olan mühaceret
ler mifus kesafetinin tazyikıy
le değil, daha iyi hayat ~art -
!arına kavuşmak için ve biraz 
da vapur ve nakliye kumpan -
yalarının, çalışacak kol bulamı
yan iş adamlarının propaç:mda
ları yüzünden başlamış bır ce -
reyandır. Sebep yalnız nüfus ke 
safeti olsaydı Çinle Hindistanın 
yarı yarıya boşalması lazım ge
lirdi. Nüfusun tazyikine işsiz -
lik (şomaj) da bir delil gösteri
lemez. Çünkü, toprağına nis~t 
le nüfusu az, iş sahası gcııış 
memleketlerde, mesela Amcri • 
kada, işsizliğe daha sık tesadüf 

olunuyor. Şomaj'ın sebepleri de
mografik olmaktan ziyade eko
nomiktir. 

* * 
A razinin darlığı, toprağın 

verimsizlığı, yalnız Laşı· 
na nüfus sıkışıklığını gösterıni· 
ye bir delil olamıyacağı gibi, 
başkalarının toprağına tecavü
zü de mazur gösterecek bir se
bep teşkil edemez. Mesela Ital
ya nüfus sıkışıklığından muzta· 
rip olduğundan mütemadıyen 

talyada Jıecmisti. 
~, Umumi harl?te. İn- Yazan: 

" ~";\- ~ilizlerle bırlıkte W Almanlara karşı 
· döğfü::müs ve son

ra e-idin yeni ümit 
ve arzular pesinde fnsıiltere~e 
yerlesmisti. Burada rahat bır 
hayat ynşıyordu. 

İki sene evvel yeniden harp 
çıkınca. harn eörmüs her insan 
gibi Roberto'nun da ici sızla
mıştı. Bu ic sızıntısı İtalyanın 
mihver tarafnda harbe ı;?irme -
siyle biisbütiin artmıstı. Ro
berto İtalyanın tuttuğu yolu 
beğenmiyor. Almanyayla itti
fak yapan hiikumete son de
rc>rf' kı7.ıvordu. 

İn2ilizler eihi mihver pren
siplerine muhalif olan Roberto, 
vasının 40 ı ePcmis olmasına 
ravmf'n İrıoilizlerle birlikte Fa· 
sisth~rle. döl'!ümıek istivor ve 
İn_giliz tavvare kuvvetlerine mü 
rncaat ediyor. 

İngilizler. milliveti clolavi -
sivle evvela RobPrtn'r!an siinhe
lenivorlarsa cin tnhkikat netice
sinde bu arzusunda sammimi 
oldueu.nu .anlıvor ve kendisini 
f neiliz tavvare kuvvetlerine ka. 
hııl edivorlar. 

Roberto memnunivetle veni 
vazifesine baslıvnr. Bir cok de
falar dÜ!=man üslerini bombalı
vorlar. Bir eün bPva kuvvetle
ri tavvare kar~rt!ahma bir e
mir j!elİvor. Kumandan bunu 
tavvarecilere okuyor: 

lelerinden Cenubi İtalva ve 
Sicil va ana !arı iizerine inecek 
l!onüllıi paraşiitçü seçilec(!ktir. 

Bütün tayyareciler bu vazifeye 
canı gönülden atılıyorlar. Ara
larından en be*endiklerini seç
mek vazifesi kumandana düşü. 
yor. 

Roberto, belki de beni de se
çer diye bir müddet bekliyor, 
fakat kumandanın ,gencleri ter
cih etti~ini görünce artık daya
namıyor, onun yanına giderek, 
selam çakıyor ve: 

- Komutanım. diyor, görü
yorum ki talip olan gönüllüler 
arasından en genç ve yakışıklıla 
rı seçiyorsunuz. Fakat, ben Si
cilyalıyım ve bütün gençli~im 
Sicilyada geçmistir. Oraları çok 
iyi bÜirim. Yere indikten son. 
ra yol ,göstermekte çok yardı
mım dokunabilir. Rica ederim 
beni de gönderin. 

Roberto'nun bu teklifini ku· 
mandan münasip görüyor. Ve o
nu da diğerleriyle birlikte yol
ltıyor. Bu ,gönüllü paraşütçü
ler alayı vazife uğrunda yola 
çıkıyor ve Cenubi İtaly.ıı ile 
Sicilya topraklarına iniyorlar. 
Sicilyada bilhassa Robertonun 
rehberliği sayesinde vazifelerini 
muvaffakıyetle yapıyorlar. Fa
kat kurtuluş yolu olmadıShndan 
hepsi düşmanın eline esir düşü· 
yorlar. 

Roberto'nun bir İtalyan oldu
ğu anlaşılınca kendisini vatana 
hiyanet suçiyle divanı harbe 
\'eriyorlar. Son dakikalarının 
nasıl olsa ,geldiğini bilen Rober-

\ 

to burada gayet kısa bir müda
faa ya.oarak icini bosaltıyor. Ev
vela karar okunuyor: 

- Roberto Paraçi, düşman 
kuvvetleriyle birlikte calışarak 
vatana hiyanet sucundan ida
ma mahkum edilmiştir. 

Ve sonra reis soruyor: 
- Roberto Paraçi, bir söyle

yeceğin var mı? 

- Evet, diyor. Size sunu 
söylemek istiyorum ki. ben bir 
vatan haini ddilim. Ben mil
letimin selametini faşizmin yı
kılmasmda görüyorum. Onun 
ıcın fasirmin diismanlariyle 
birlikte çalıştım. Ben İtalyan1n 
dostu Fasizmin düsmanıvım . 

Ertesi sabah karanlıkta Ro
berto'yu kurşuna dizmişler. 

di. 

* * İtalyan Esirleri 

Bu harpte olup bitenleri 13-
vikiyle görebilmek bii-

hassa harp vaka -
viini munta7aman 
takip edebilmek 
icin Amerikalı ,:ta. 
zeteci1erin burım
lı:mnı ~rıkmadık

ları yer :vok. Bu arada basla
rına bir~ c-ok acayip vak'alar da 
gelmektedir. 

Ed Kenedy Amerikamn meş
hur .ııazetecilerinden blridir. 
Kendisi son zamanlarda ACrika
daki İtalyan • İngiliz harbini bir 

mik otarşı yaptı, ve "Bugday Yunnnistnnın tarihine kayde 
muharebesi sayesinde halkını tii!;. mıııı71nm c;el'f"fin en hiiyü 
pek guzeJ b~sledi. ''Buğda; mu hisse i Yunanlı analarındır. 
harebesı,, faşıst tarihinde şerci- Bu ere! te olara ha tan b. 
1ı bır zafer nı.ifus taşkınlığı da- sa bir fazılct destanı olan b 
vasında , netıcesı şüpheli, te!ııı- ,•iik ma:.•ilcrinden miras kalını 
kelı maceralara gırmıye miım tır. 
bir tecrübe ve sulhperver bır Plütark eski Yunan kadını 
eserdir. bi7e öyle aı\latır: 

Bır milletin yaşamasını ko - Harbe J!İtn,ek iizere hazırl 
laylaştırmak, yaşayış ayaı·mı nan bir genç, .•rnasına şikayet 
yükseltmek emellerı, hükumet- diyor: 
ler içın asil bir programdır. Fa - Anne! Tol t,"{am, mızrağı 
kat Durkheım'ın dediği gibı kalkanım miikcmnıel. Fakat k 
''bır adamı tamamıyle talının hcım kısn! ... 
edebilecek Jüksün nevi ve mik - - Zarar yok evladım! flcriv 
tarını tayine kımse muvalfak bir adım fazla ntarsan bunu te 
olmıyacaktır,,. !afi edersin .. 

Bundan başka bazı milletler Evin bir t! o:ıu harbe gidi 
vardır kı, yabancı başka hır vor. Ann"ı kalkanı uzatıyor: 
millet kolay ve rahat yaşasın _ Oii:lum. Rn l<nlkı:ını 11 ''il nl 
veyahut daha yüksek seviyl'de tında, ya iicHlnrl .. gelmelisin! 
bir hayata layıktır diye, vatanı- ..\' ..\' 
nı peşkeş çekerek, hayatını ''e istilacılnr sclırin kenanna kn 
istiklalıni, çetin muharebelere dar eelmisler. Schrin ynnın~ 
girişmeden kolay kolay feda e - hiiviik bir haro olnvor. Biitii 
demez · ı\tina kadınları harbin netice~i 

Arttığı muhakkak olsa da, nu ni öğrenmek için srhirden dwı 
fus sıkışıklığını, ve kovandan "''a cıkmı..:1nr heklivorlnr! .. Il<' 
ayrılan arı ovulları gibi, başka oğlunu birden harhe J!Öndere 
yerlere taşacağını gösteren de> - hir ana da orada merakla bek 
mografik bir criterium, bir kıs- liyor. 
tas yoktur · Rir köle ko~a koc;a be~ cvlfı 

* * anasına doi'~r11 geliyor. 

K endini nüfusça sıkışık sa
yarak hudutları a§m::ık 

zaruretini görmek sübjektü bır 
duygudur. Daha doğrusu fetih 
ve zafer emellerini gizliyen bir 
harp vesilesidir. 

Demografinin masum rakam
ları, emperyalist politikacıların 
elinde tecavüz ve istila beratı 
gibi kullanılıyor. Hatta memle • 
ketlerinin bir an evvel nüfın.u
nun artmasını istiyen bazı \ a
tanperverlerin iyi niyete yap -
tıklan telfışlı neşriyat ve mü -
essir olsun diye doğum ve ö • 
lüm hakkında neşrettikleri ıf-

ratlı tefritli rakamlar aleyhte kul 
!anılıyor. 

Nüfus istatistiksizliği memlc 
ket için, devlet için bir zarar
dı. Memleketin nüfusu, rnkip 
muhitlerde 5 milyona kadar m 
dirildi. Nüfus sayımındakı eıd -
diyet ve rakamların kontroltin· 
deki hassasıyet ve isabet bu t.a
in masalları susturdu. 

Istatistik umum miıdürF.iğii -
nün kontrolünden geçmiyen ra 
kamların milli davalarda sakat 
neticeler verebileceğini ve ma
kus tesirler yapacağını dauna 
hatırlamak lazım. 

(YEDIGU~)den. 

harp muhbiri sıfatiyle takip 
etmekteydi. İngiliz kuvvetle 
riyle birlikte bulunan Misteı 
Kenedy çöl sıcal?ına dayana -
bilmek için onlar ~ibi kısa bir 

pantalon güneşe mukavim sey
yah şapkası giymekteydi. 

Gazetecinin kıyafeti bu se
bepten dolayı İnJ?iliz askerleri
nin çöl üniformalarına bir de 
receye kadar benzemekte idiy· 
se de dikkat edilirse Kenedy'n 
kıyafetinin değişik olduj!u far· 
kedilebilirdi. 

Gel ,görelim bu yüzden Mis
ter Kenedv'nin başına tuhaf bir 
vak'a gelmiştir. İnJ?iliz kuvvet
lerinin bir hücumundan sonra 
cölün dört bir köşesinden çıkan 
İtalyan zabit ve neferleri ge. 
lip İngilizlere teslim olmakta
dır. 

Bu arada bir 2ün Mister Ke
nedy on - on iki kadar İtalya
nın kendisine doi?ru kostukları· 
nı ve teslim makamında elleri. 
ni kaldtrdıklannı ,J!Örmüştür 
Evvela afalhyan Mister Kcnedv 
vaziyeti çabuk kavramıştır. İ
talyanlar onu da İngiliz asker· 
sandıklarından teslim oluyor · 
)ardı. 

Mister Kenedy'nin vaziyeti 
tuhaftır. Bitaraf bir memleke • 
tin J?azetecisi sıfativle esir tes

- Ne hnhcr? 
- Rrs oi'rlnn dn Cildiiltt. 
- Budala! Sana hunu sonnn-

vorıım. Harbi kim kaz:ındı? O. 
nu sih•le. 

- Bi7.imkiler knzandı. 
- C'flk <:iikfü·! O<rnHnrnn•t'I ii-

1iinıiinü memnuniyetle haber 
ttldım. 

** Dü,.mnnn esir olan oi!l•ınnn fi. 
rar ettiğini h:ılırr alan bfr ana 
oğluna su mckt11hu vnzmış: 

" ..... SPnin hnkkında f~a bir 
ri"a"et <'ıktı. Biiyle ise hu na
mussu7.lııktnn kanınla yıkana
rak 1emizlen! ... ., 

** Tarih bu hih·iikliik ef'lenrd-
ne u kınmzı çiçeği de ili tlrmis
tir: 

Damatrin isminde bir kadın 
haroten knrm e\'C c:elen oi!lunun 
l<alhine eli'\'IP. bir hanrcr sanla • 
mı"! Bu harekf'tinin sehf'hini so
ranlara· "11 cewıhı \'ermi~: 

- J{pndime "hainin anası,. de
iiremem! 

Takuimr.i 

Amca Hüseyin 
Paşa Y ahsının 
istimlaki 

o 

Belediyece Umumi 

Menfaat Kararı Almdı 
Belediye tarihi kıymeti haiz bi. 

naların imar ve korunmasına de
vam etmektedir. Bebek • İstinyC' 
volu üzerindeki Köçeoğlu yalısı. 
nın dahili tezvinatı söktürülmü 
ve müzeler idaresine verilmiştir 
Dahili tezvinatı alınan bina, yo
lun tevsii icin vıktınlmıştır. Ana
doluhisardaki Amca Hüseyin Pa· 
ı;a yalısının istimlaki icin menafı 
umumiye kararı alınmıştır. Mah· 
mutpasa ceşmesinin harabiden 
kurtarılması icin de müzeler i. 
daresine müracaat edilmiş ve bu 
esmenin yolun eerisine cekilme. 

si lüzumu bildirilmistir. Yereb::ı. 
tan sarayının üstünde yeşil sah::ı 
vücude .getirilmesinin burasının 
tarihi kıymeti üzerinde bir tesir 
yapmıyacağı neticesine varılmış.. 
tır. 
Di~er taraftan sehrin iman i

"'in hazırlanan planların tetkiki 
lsine ehimmivct verilmistir. Şe. 
~ir mc>clisi nafia encümeni 'Oskü
tiar. Eyüp ve BC'ykozun nazım 
olanlarını tetkik ve avnen kabul 
oderek meclise SC'Vketmis ir. En
rümen şimdi Camlıcanın imarı 
~anı üzerinde calısmaktadır. 

YERLERiNiN 
lim almak salahiyetini haiz de
i!ildir. Yine bitaraf bir t?azete- 1 Ş 
ci sıfativle ffalvan askerlerinin 
bulundul!u yeri İneilizlere ha-
ber vermesi de doi!ru de(;ildir. Mürakabe ve Teftişi 
O bu i~in icinrlen nas1l cıkaca-
iını düsünür. ftalvanlar da hav Ankara. 25 (TAN) - Devlet. 
ret l.c'inde ona bakarlarkPn A 1- vilayet veya bclPdivelerce doi!ru
lahtan o esnada o tarafa bir~ lan doj!ruva isletilen müPc;"""t'
kaç İngiliz zabiti gelmis ve erle memleket müdafansivle il
bövlece mesele kendilimnnP,.. ?ili iş verlrinin mürakabe ve 
hallolmuş. Amerikalı gazeteci •.eftişine dair nizamname bueiin 
de büyük bir dertten kurtul - J ıeşredilmistir. Yarın tatbikme 
muştur. ı ,geçilecektir. 
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lngilizlerinAkdenizde 

Müdafaa Hazırlıkları 
(Başı ı incide) 

Almanların sarki Akdenicdeki 
vaziyetleri ise İnalümdur. Yunan 
harbi bittikten sonra Ma~aban 
burnuna inecek olan Alman ha' a 
\" c dE!niz kuvvetlerinin şarki Ak· 
denizde Ingiliz donanmasını ra • 
hatsız etmek istiyeceğine ••iphe 
yoktur. Mısırda da Alman kuv • 
vetlerinin lskenderiyeye yürü -
mek için hazırlanmakta olduJ;la
nna Londra emin görünmekte· 
dir. 

' .• 
ASKERİ VAZIYET 1 _, 

Yunan!sfanda Cenup Kuvvetleri 
Henüz Şiddetle Dayanıyor 

(As.ke~i Muharririn1iz yazıyor) 1 de cephe~.i .. ~armıya 111uvaffak olama
Epırdeıtt Yunan ordusunun tesli- mı.ş ve butun Alınan hücumları püa

minden sonra Yunanistandakl askeri kürtülmüşttir. 
v~ziyet cok müphem bir safhaya gir- Ev\•elce de yazdığımız gibi, mtittc
mıştlr .. İtalyan radyosunun Eplr or- tlk ve Yunan kuvvetlerinin, ~imal or
dUC'W'ıu takiben diğer kU\'vetlerin ınu- du~unun te~limine ra,tn1en mukaveme 
h:o.s·ımata nihayet verdigi hakkındaki tc de\·am etmek aznlinde oldukları 
1.tet"riyatiyle Almanların, tngiliı.lerin anlaşılmaktadır. * * rl>erisan bir halde kacmakta oldukla- Ancak bu kuv\'etlerln şimal ordu-

A lman;·anın önümüzJt .. kJ rına ait verdik!eri haberler teeyyüt I sunun Akıbetine uğ'ramaması için bir 
aylar zarf nd Akd · ,.ı 1 etmemiştir. BilJlcis, ..<\.tinanın sukutu-

1 

kaç defa tekrarladığımız. gibi sürat-
1 a enlZue na ·ı b. h be l -..1·-· .. 1 ta b' 

)'apa~ağ t h · d' l b t . aı ır a r ge mcuıgıne gore, e rnun · zam ır m~nevra yaparak 
ruz 1 

a m~ e 1 en u .. ?_.Aı - Almanların Termopili aldıktan sonra ·müdafaaya Morada devam etmeleri 
hareketlerıne. kar~ı _In~·.ıı.zler dahi esaslı muka\•eınetle karşılaştık- l~zımdır. 

de ı:nudafaa. tedbırlerını B .«nt-tk - larına hi.lkrnetm~k l~zım gelir. Bu da şi MALI AFR J KADA: Buradaki ha
ta bırnn vakıt kaybetmem.ektetlir. İnızil:z.lerin \·e onlarla birlikte hare- rek8t tevakkuf devre~lndedir r..'!ih
Cebelitarığa her gün biı.~ok va - kAta devam etmekte olan bir kısnn \·erciler henüz Tobruğu alam;mıştır. 
pttrlarla yeni harp malzem.-"'si Yunan kuvvetlerinin ricatlerine mun İngilizler de Alınan ve İtalyan kuv
gelmcktedir. Cebelitr,rığın kara- ta~n1 olar .. k de\'~m etti~lerini ve \•etlerini ]\.fısırda bulundukları mevzi ... 
dan işgaline mani o'a:nak için w düşmana karşı hllla muannıdane mu- lerden çıkartacak bir harekete geç
çılan kanaldan mar.d 'b ~ kavemette bulunduklarını gö:iterir. memiştir. Bununla beraber İngilizle
cok mi.idaf t rt• r, ~, arrıca .. Jr Son gelen haberlere göre, Alman rirr bu cephedeki harekiltında tedrici 
İn iliz d aa e ',a 1 a ın~.ı~t.zr. kuvvetleri. Termopilden sonra ye'li bir sertleşme görülmektedir. 

. g ' onan~.asının muhım mevzi alan İngiliz \'e Yunan ku\'- İngiH:ller, her şeyden önce Habe-
bır .kısrn~ CebeJ· .. tarıkta bekleınek vetlerine kat'i bir darbe indtrmiye slstan harbine nihayet vermiye çalış
tedır. BınaeruıJeyh burada /\l - utraımakta ve bunun için çok büyük makta ve bir taraftan da Mısırdaki 
manlarn Ingi.J:izleri bir sürpriz gayretler sarfetmcktedir. Bu arada. kuvvetlerini tanzim etmektedir. Al
karşısında lıtrakmaları ihtirnctli tipçu \'e piyade birlikleri müttefikle- manlarm da bir taarruz hazırhğmda 
)tok gıbidit... rin müdafae1 hatlarını çok fiddetli hü- bulundukları sanılmaktadır. l\iihverin 

i\Iısırda da Ingilizler tehlik~yi cumlarda bulunmuştur. Fakat son ge- altmış bini Alman olmak üzere şimali 
sezmişlcrdir Tobruk ve Sollu - len İngiliz teblit:inden öğrendığim:ze Afrikadaki kuvvetlerinin 200 bin kişi 
dakl. ku.•h• ti. r· Al l ın göre, düıman bu hücumları neticesin- olduğu tahmin edilmektedir 

vve e ın man arı lnPŞ - . 
gul etmesinden istifade <Xlerek 
Mısıra yeni kuvvetler gönderıl - MÜTEFERRİK: 
mektedir. Eritrede Italyanları 
mr.ğlüp eden Ingiliz kuvvetleri 
l\lısıra sevkedilmektectir. Habe - Narhtan Fazlaya Un 
~istanda da harp bitmek üzeredir. 
Burada dağlara çekilen Uük 
D'Aost kuvetleri temizlendiktım 
sonra serbest kalacak olan J ngi
lız kuvvetleri de Mısırın müdafa
asına koşacaklardır. 

Bir taraftan da Yugoslavya ve 
Yunanistana mühimmat getir • 
mek üzere yola çıkan Amerikan 
gemileri Kızıldeniz yoluyla Sü -
veyşe geçecek ve Mısırdaki mü
dafaa kuvvetlerine harp levazımı 
yetlştireceklerdir. 

lngiliz matbuatı şimdiden Ak
deniz meselesiyle meşgul olınıya 
başlamıştır ve hükümeti hiç ol -
mazsa bu sahada teşebbüs ham • 
lesini Almanyaya terketmeıniyc 
davet etmektedir. Bunun için 
Fransa ve ispanya daha Alm:ın
ya tarafına geçme kararıni ver • 
meden Ingilterenin harekete geç 
mesini, Akdenizde enerjik ve mü 
teşebbis bir hareket hattı takıp e· 
dilmesini talep etmcktedir:er. 
Bilhassa News Chronicle 'lazete
si iki gün evvel çıkan bir yazısın· 
da diyor ki: 

Satılmıyor muş 

Toprak mahsulleri ofisi bazı 
esnafın un ihtiyacını karşılamak 
için belediye memurlar koopera· 
tüine hergün bir mikdar un ver
miye başlamış ve kooperatif de 
Laz hanında actığı bir büro ile 
esnafın ihtiyaçlarını karsılamak 
için tertibat almıştır. Fakat un 
satışlarında narhtan fazla para 
alındığı şeklinde dedikodular ya. 
pılmış ve esnafa fatura verilme
diği de söylenmi~J;ir. Bunun ü
zerine malümatına müracaat et. 
tiğimiz kooperatif müdürü un 
tevziatının mükemmel bir şekil· 
de yapıldı~ını, esnaftan bir cuval 
un için 14 lira 18 kuruş alındı
ğını ve mukabilinde fatura ve. 
rildiğini söyl~miş, narhtan fazla 
satış yapılmasına imkan olmadı· 
ğını ilave etmiştir. 

Ev Kiralarını Arttıranlar -
Ev kiralarını arttıranların polise 
ihbar edilmesi alakadarlara teb
liğ edilnıistir. Kira ihtikarı ya. 
panlar Milli Korunma Kanunu
na muhalefet sucundan adliyeye 
teslim edileceklerdir. 

li, ve neticeleri kat'i) yen he.ap 
etmeksizin b ütün m illctlf'rin 
nlenfaatler i olan menfaatle·rin,izi 
gözetmeliyiz.,, 

PİYASADA: 

Peynir Tüccarları 

Zam istiyorlar 

Peynir tacirleri, dün fiyatları 
mürakabe bürosuna müracaat e. 
derek evvelce komisyon tarafın· 
dan tesbit edilen peynir fiyatları
na göre peynir satmı-.:,a imkan ol 
madıj!ını. yeni sene peynir mah. 
sulüniin daha pahalı şartlar al
tında temin edildiğini ileri sür
mektedirler. Fiyatları mürakabe 
bürosu bu meseleler hakkında 
yeniden tetkikat yapmıya lüzum 
görmüştür. Pazartesi günü top. 
!anacak olan fiyatları mürak:ı· 

be komisyonunda peynir mesele. 
si tekrar görüşülecektir. 

İaşe .Miisteşarı nın Tetkikleri
İaşe müsteşarı Selik Soyer. dün 
ticaret odasında iase komisyonu 
toplantısına riyaset etmiştir. Bu 
toplantıya vali muavini Ahmet 
Kınık, belediye iktisat müdürü, 
mıntaka iktisat müdürü, toprak 
mahsulleri ofisi müdürü da işti
rak etmişlerdir. 

Diinkü İhracat - Dün muhtelif 
memleketlere 259 bin liralık ih. 
racat olmustur En ziyade Roman ' 
yaya 15 bin liralık zeytin, Al
manyaya 8000 liralık şarap gön
derilmiştir. l 

Zahire Fi yatl arı Dü~iivor -
1 Son hafta içinde piyasada zahi. 

re fiyatlarınd• bir düskünlük ıtö
rülmektedir. İki hafta evvel top-
tan 135 kuruşa satılan Trabzon 
yagları. şimdi 125 kurusa satıl. 

maktadır. Kuru sebzelerin fiyat· 

TAN 

SPOR: 

Bugünkü Milli 
Küme Maçları 

Milli küme deplasman maç· 
!arına bugün Şeref stadın· 
da devam edılecektir. Bu 
münosebtle Ankaranın Harbiye 
ve Maskespor takımları şehrimi
ze gelmiştir. Bugün ilk macı İs· 
tanbulsporla Maskespor yapa · 
caktır. Maskespor milli kümeye 
onuncu takım olarak alınmıstır. 
Ankaranın son seneler zarfında 
yetistirdiiti iyi takımlardan biri o 
lan Maskespor futbolün en iptidai 
kaidelrinP bile irayet eden bir e
kiptir. İstanbulsporun bugün 
kendi gibi gayretli oynıvan bu 
takım karsısında muvaffakıyet 
yolunu ne sekilde arayaca~ı me. 
rak edilmektedir. 

Besiktasa karsı oynıyacak O· 

lan Harbiye takımı da hep gene 
subay namzetlerinden mütesek. 
kildir Her zaman sıkı bir oyun oy 
nıyan Harbiye takımının bugün 
Beşiktaş karşısında muvaffak ol· 
mak ümidiyle sahaya cıkması 
ve Besiktaşın da zorlu bir maç 
cıkarması mümkündür. 

Takımlar, yarın ayni sahada 
rakip de~iştirerek oynıyacaklar
dır. 

Galatasaraym atletizm 
şubesi 

Galatasaray atletizm şubesi
nin bu sene esaslı bir faaliyet 
ııöstermesi • yolunda klüpte bir 
cereyan baslamıstır. Atletizm 
kaptanlıjiına Haydarpaşa lisesi 
spor muallimi Nazmi Tüfekci 
ııetirilmiştir. Ayrıca bir de at. 
letizm teknik komitesi teskil e
dilmiştir. Teknik komite eski 
milli atletlerden Mehmet Ali 
ve Cezmi Sahingiray ile Fede
rasyon teknik heyeti reisi Adil 
Giray'dan müteşekkildir. 

Klübün atletizm şubesinde 
calısanlar 30 Nisanda Kliipte bir 
toplantıya çağrılmaktadır. 

Atletizm müsabakası 

Yarın Fenerbahce stadında 
"İlkbahar atletizm müsabakala
rr,, yapılacaktır. Müsabakaların 
heyecanlı olaca~ı anlasılmakta· 
dır. Proiırama saat ikide baş. 
lanacaktr. 

Bisiklet müsabakası 

Ajanlığın tertip ettil!i bisiklet 
seri müsabakalarına varın sabah 
devam edilecektir. Yarınki mü
sabaka 125 kilometre dahilinde 
olacak ve Toplı:apı Silivri yolu 
üzerinde yapılacaktır. 
#fm ______ , 

Bugün Kadıköy 

OPERA 
Sincn1asında 

Dillerde dolaşan • Asrın 
Nefis Harikas ı 

BU KADIN 
BENiMDiR .•• 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

26 • 4 . 1941 

Dü::~:;;::::, 1 
' .... ~~;~~~~::::~.~. ı f~:d:~.1f t ı 

den çıkaran Mareşal Petaiu'in, kayıtlı yedek pJyade teğmenl :vl:eh
sonuna kadar mukavemet edip met Suphinin acele şubeye müraca-
edeıniyeceği kcstirilcn1ez. alı. 

Mösyö Hitler, Alınan)·:ı ile 
beraber olmıyanın Alman~:nya 
karşı ve düşman olduğunu, bil· 

8,00 Progra.'11 ı 18,03 Orkestrı 
8,03 Haberler 18,40 Saz 
8,18 Müzik (PL) 19,00 Konuşma 
9,00 Yemek listes 19,15 Türküler 

Kısa Hizmetlileri Davet ..._ 19.30 Haberler 

hassa son zamanlarda pek açık Fatih Askerlik Şubesinden: 13,30 Saat i'ıyftn 
13,33 Türkçe plBık 
13,50 Haberler 
14.05 Türkçe plak 
14,20 Bando 

19,45 Konuşma 
19.50 Şarkılar 
20,15 Radyo bir lisanla ifade etmişti. 

Fransanın, Almanya yahut 
lngiltere ile beraber olmıya ka
rar \'ereceği zan1an yaklıı~:ınıto 
gibi göriiniiyor. 

Fransanın Almanya ile aske
ri bir iş birliği yapına51 lngil
tere için ciddi bir tehlike leş · 
kil edebilir. Fakat Ingiltel'cnin 
garbi Akdenizden kovulması, 
Fransanın Korsikayı, Cezair Ye 

Tunusu ve Fa~l muhafaza et
nıcsi için bir tcıninat teşkil e -
deınez. 

Fransa lngiltere ite askC'ri 
iş birliği yapın ıya karar \·er -1 
diği ve Mareşal Petin hu mak· 
satla şimali Afrikaya geçtiği 
takdirde Almanya, lspanynnın 
yardımı ile dahi, garbi Akde · ı 
nize hiikinı oln1ak ve :\fısırı is
tila etnıek imkinlarını kaybe -

1 
decek ve Fransa müstemlekele
rini n1uhafaza edebilecektir. 

1 
Topraklarının i.içtc ikisi i~gal 

altında bulunan n1ağlô.p Fran. 
sa bugiin, yalnız kendinin de -
ğil bütiin harbın mukadderatı 
üze·rinde çok mühim ve tarıhi 
bir rol oynıyacak kuvvetli bir 

1 - Yedek subay hakkına mAlik il
se ve daha yüksek mektep mezunla
rından henüz a!'kerllk ödevini yap
mamış o1anlardan yüksek ehlJyetna
melilerle ehliyetnamt>slzler 1 f\1ayt! 

1941 günü ı;evkedileceklerdir. 

15,00 Müzik (Pl.) 
15,30 Konser 

18,00 Program 
2 - Bu ~eraiti haiz mezunlatm 5:evk 

muameleleri yapılmak üzere şimdiden 

G::ı.zetesl 

20,45 Fasıl 
21,15 Konuşma 
21,30 Orketıtra 
22.30 Haber!er 
22.50 Caz (Pl.) 
23,30 Kapanıs, 

ubeye müracaat etmeleri. 
3 - İşbu il3n davetiye makamına 

kaim olduııundan müracaat etmiyen-

ler hakkında askerlik kanununun 89 
uncu maddesi mucibinC'e bakaya mua
melesi yapılacağı il An olunur. 

29 Nisan önümüzdeki Salı akşamı 

SÜMER SİNEMASINDA 
Sinemanm iki büyük ve meşhur yıldızı 

ZARA H 
LEANDER 

ve 
MARIKA 
R ö K K 

tarafından fevkalAde bir tarzda yaratılan ve milyonlara mal olan 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESi 
Süper filminin ilk irr.esi erefine verilecek GALA MÜSAMERESİ için 

yerlerinizi ~ımdiden aldırabilirsiniz. vaziyette bulunuyor.. 1 

Mareşal Petain'in biitün Musiki... Dans .. : Balet ve Senfoniler Filmi, 
Sinema mevsiminin en büyük h5.disesi 

Fransanın işgalini de &öze ulu · 
rak Ingilizlerle askeri işbirliği 1 

yapacağı kanaatinin hisıl ohna ~.~::::::::::::::::::::::::::::: 
sı Almanyayı Fransa üzerinde , l 
tazyik yapmaktan nı•n•d•cek B S u· · M E R S d 
yegane kuvvettir. UQÜn İnemasın a 

M. ANTEN Göriilm~miş bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan 

İki Ölüm Vakası DOUGLAS FAİRBANK Jr. ve Basil Rathbone'nun 
Harikulade bir tarzda yarattıkları 

BATMAYAN GÜ EŞ 
Taksimde Sıraservilerde bir apar 
tımanda oturan 30 yaşındaki Yor. 
ııi üçüncü kat balkondan cadde. 
ye düsmüs ve ölmüştür. * Evvelki gün Küçükpazarda Emsalsiz, kuvvetli ve hareketli filmin~e: Cöl ~aydutları!'ın 
çarsı içinde dolaşırken birdenbi- e~rarını ... Fenalık şeytani.arına karşı mııcadeleyı ... Ve vazıfe. 
re üzerine fenalık gelen orta yas ı nın aşkta? .daha k':'vvetlı olduğunu ... Görünüz ... Bugün saat 
lı bir kadın dün Haseki hastaha- l de tenzılatlı matıne. , 

nesinde ölmüştür .,,.,.. - - '-••••••••••••••••••••-ı••••• 
_.,..._..,..._.,, ~ .................................... mı:ı~ 

Yarın Akşam 

,. B UGÜN 

1 MELEK 
SİNEMASINDA 

F R AN S 1 Z Tiyatr osunda 

S A F i Y E 
V E AR KADAŞLAR I TA RA Fl NOAN 

BÜYÜK 

N A 
KONSER 

Ş İ D 
VE ARKADAŞLAR) TARAFIN D AN 

KOCA İSTERiM 

NEŞ'E - ZEVK EGLENCE ve SiZi 2 SAAT «'\ 
[(AHKAHALARLA GÜLDÜRECEK NEFiS BiR FILJI 

1 L K G E N ç L i K 
Baş Roll erde: 

M C K EY ROONEY 

"Büyük Britanya, ini bir teh· 
likeyi de göze alarak mescl~yi 
halletmelidir. Belki de Fransa, 
donanmasını Ingilizlerc karşı çı -
karmakta tereddüt etmekte ve 
General Franco da kendi ia'ıe 
~yolunu kesmeden '\ie bu siya.seti. 
:nin tehlikesine atılmadan evvel 
düşünmektedir. Bu iki hiikünı~ti 
11e şartlarla bitaraf addedcc<·~i • 
ınizi ac;ıkça bildirmemiz zsınanı 
ı:elmiştir. General Franco'ya Na
zileri Tancadan atma~ını ve si -
yasi n1ahkUmları affetmesini söy· 
!emeliyiz. Vichy'ye de Almaııya
ya harp malzemesi gönderınek • 
ten vazgeçmesini ihtar ctrncli • 
)'iz. Eğer taleplerimiz reddcdilir
~e her türlü tavize niha~·et ,·rre. 
rek haklarımızı kabul ettirme • 

Filhakika Ingiltere. vaktiyle 
Fransız donanmasına karşı oldu· 
ğu gibi, bu defa da Fransa ve is
panyaya karşı kat'i ve ı.eri bir 
teşebbüste bulunmıya mecbur -
dur. Ingiltere artık Akdeıı:zde 
idarei maslahat siyasetinin fay • 
da vermiyeceğine kani olmuş gö
rünmektedir. 

!arı da yüzde otuz nisbetinde u-
1
, 

cuzlamıştır. '1111-••••••••••-
Filmini eörüniiz. 

LEWİS STONE 
CECİLLA PARKER 

, _., Filme ilave olarak: Renkli MİKİ MA VS • Bugün saat 1 de Tenzilatlı Matine 1 

KISİM 1 
Saat altıya beş vardı. 
Yeni Mağaza (!) yı eskisinden ve yiyecek 

maddeleri kısmını porselen kısmından ayıran 
camlı kapı açıldı. Nina içeriye giren müsteriyi 
gorıince: "Allahım! Gene o!,. diye söylendi. Bügüh Sa fış 

ti ve bunun satıcılık işiyle hiçbir ala.kası ola. B 
mazdı. 

Cam kapının üstünde asılı saat, altıyı beş 
geçiyordu. Yanıbaşındaki müzik kısmında son 
gramofon da susmuştu. 

Erik bekliyordu! Drivot her halde sıvısıver
misti. Yalnız koridorun sonundaki 24 numaralı 
kasa çalışıyordu. Orada Madam Bradley, otoma
tik bir makine gibi paket yapıyordu. Madam 

l 

• u L M ACA 
z ' 1 il • 

Yiyecek maddeleri kısmında bugün balık gü
niiydü. Tek fiyat, bütün nevilerin kilosu 10 sen. 
teydi. Bütün katta kuvvetle hep ayni koku sezi· 
liyordu. Bayana gelince, o, dördüncü defadır ki, 
geliyordu; hem de mağazanın kapanmasından 
tom birkaç dakika evvel! 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha • Ça No. 1 
Bradley de, kafesten daima en son kurtulabilen 
kurbanlardandı. 

O daima geç kalan insanlar cinsindendi. Camlı 
k .. pıd.ın sonraki beş basamak, "Basamaklara dik
kat!,. levhasiyle işaretlenmiş olduğu halde, Ba. 
y~n sendeledi. bir paket düşürdü ve el çantasını 
ağrıııa bastırdı. Şapkası çarpılmıs, yanakları kı· 

.zı..rmıştı: O, daimı. tenzilatlı satışlar peşinde ko
ı;an müşterilerdendi. Onlar, ucuza satılan lekeli 
blü.Iar, çatlak çaydanlıklar, güneşten rengi at • 
nıtş çantalar ve g(ıya suni ipek çorapların aşina
sıdır. Onlar, bitmez • tükenmez üzüntüler ve 
meşııaleden bunalmış, hayatlarında hiçbir gün 
kendi hakiki fiyatiyle satın alınmış bir tek eşya· 
v>ya bile sahip olamıyan küçük memur aileleri
dir 

şünceli olduğu zamanlarda, arkadaş ı Erik onu 
bir Fino köpeğine benzetir ve o kadar küçük ve 
körpe bulurdu ki, daha o 19 yaşın, elastiki, par
lak ve kadife gibi yumuşak genç kızlık derisi .ıl. 
tında serpilmesi lazım ııeldiğini iddia ederdi. Ni
na arkadaşının. bu başka hiç kimse tarafından 
söylenmiyecek olan sözlerini düşündükce. icinin 
tatlı bir ürpermeyle gıcıklandığını duyardı: hat
ta şu anda, mağazanın kapanmasından iki bu. 
çuk dakika evvel ve karşısında böyle çekilmez 
bir müşteri bulunduğu halde bil.e, bunu hissedi
yordu 

B~yan. porselen servisinin önünde durdu: 
- Serbest misiniz Bayancığım? 
Nina kendini artık işin oluruna bırakmıstı. 

Onun başını döndür 0 n şeyin, 12 kisilik gül. Her holde onun kaderiydi bu; her cekilmez müş
lil kahve t•.kımı olduğu meydandaydı. O, tabak- teri muhakkak arar arar da onu bulurdu: "Ben. 
farı, kahve fincanları velh&Sıl her eyi ile i~te o- de şeytan tüyü mü var, nedir bilmem ki... A
r;.da • JI inci tez~ahta duruyordu. Donuk bir por· hali yap,.kan sinekler gibi üstüme çullanıyor .. 
se!en, çiğ pembe güller, yemyeşil yapraklar ve diye dostu Erik'e ve arkadaşı Lilian'a dert yanı
eltın valdızlı ajurlu kenarlar... Etiket fiyatı, yordu· 
39.80 dolardı; bİı fiyat başlı başına bir sanat ese- - Ooo. tabii sende hir scyler var. Serce. ser. 
rvcii· Cünkü bu, takımın 40 dolardan cok daha çecik. <erceck'.k. dedi. Erik. 
ucuz olduğu zehabını uyandırıyordu. Ve takımın Lilian Nlnanın şikayetinde gizlenen nasihat 
4~ dofardan 20 sent daha aşaAı olabilmesi için, U edasına hic de kulak asmadan: 
f•brikadan mağaza tezııahına kadar yüzlerce a· - MiA teriler mi' Onlar da kabak tadı ver-
damın hakkı yenmisti' Şimdi de işte o, bütün gül. diler arf.lk, diye mırıldandı. 
lcr> vP ikinci sınıf lüksiyle müşteri avlıyordu. Niııan bunun böyle old uAuna pek te o ka. 

Hülasa kadın takımın önünde durdu: Bakış- dar em in değildi: 
larivle hoş bir satıcı ararken bile, durmadan dü· - O da doğru ya! .. 
ştinc'•iiiu ve bir şeyler hesap ettiit! belliydi. Koyu kestane sacları. ciddi ve sorıı•turucu 

Nına nahoş gozukmeRe çalısarak. kinden: h~kısı, temiz ve sıcak haliyle Nina, o kadar cana 
Ben değil All~h•m' Her şeyden evvel ben yakındı ki. porselen servisinde yanyana calıstı

dPğıl' diye yakarıyor, son müşteriye b~ .. d~~acık.ı ğ.ı. eksi ve ku;u suratlı Mis D.rivo.t'tan cok daha 
d" p(kiıla ::'ı.1is Drivot bakabılır, dıye dusunuyo.r. goz alıcı oldugunu anlamak ıçın, oyle pek uzun 
du. Küciık alnında üç çizgi belirmişti: Nina dü- boylu bir zekiıya ihtiyaç yoktu. 

Nina: ---
du-j - Karar verseniz iyi olur, Madam, dedi. Bu 

hakiki bir fırsattır. 

Mıhlanmış gibi porselen takımı önünde •-l"'"ll--1--1 
rakalan Bavan: 

- 39 dolar mı? diye söylendi. 
Tam o sırada saat altıyı bir geçiyordu. Hem 

de pavdos zili çoktan çalmıs gecmisti bile. 
Nina şahadet parmajiiyle hoş bir ses çıka • 

ran porsell'n bir fincana vurarak: 
39 dolar ::..1 sent. diye tashih etti. Güzel por· 

selen doğrusu, birinci sınıf maldır. 
Saat altıyı iki geciyor! Simdi hPr halde E

rik, 5 numaralı merdivenin altında bekliyordur. 
Drivot tabii çoktan hazırdı! Cam bibloların üze. 
rine kıh rlarını gecirivor, vitmeğe davranıvordu. 

- İyi ama. pahalı. Bir sev vapılam•z mı 
dersiniz? TPnzili\t fillin k•hil dPğiJ mi acaba? 

- Maalesef, hayır. El işidir. Birinci sınıf 
maldır. 

- Ah o kadar vPremem ki.. F.I isi mi• .. Ya 
parcalardan biri kırılırsa! Siz yerine bir başka
sını koyAbilir misiniz? 

- Tabii Bayan, tabii. 

Bu konıısma dördüncü defadır ki. tekrarla -
nıyordu. Kadın servise adeta musallattı, halbuki 
besbPlli ki parası yoktu işte .. 

Altıyı dört geçiyor! .. Nina. hiddet ve sabır. 
sızlık içinde, kadının halini anlar e:ibi oluyordu; 
kendisi pek farkına varamadığı halde bu bir acı
ma hic;siydi. 

Müsterl: 
- Yakında evlenmemizin 25 inci yılı da .. 

dive i?>h etti. 
Nina nezaketle: 
- Ya, öyle mi? dedi. 
Hatta. "yakında ben de cvlcnccc~im! .. diye 

iliıve etmek istedi. Fakat bu, yalnız kendine ait· 

Şef Mösyö Berg, kendi kısmını işte son de. 
fa olarak dolaşıyordu. Nina ona gayri ihtiyari 
yalvaran • hürmetkar bir bakıs fırlattı. Nina'nın 
Mösyö Berg'e karşı, öyle bir hürmet hissi vardı 
ki. bu his ııenç bir muhariririn Nobel mükafa
tına duyduğu hi< karlqr kuvvetliydi. Mösyö Berg, 
herhalde iyi kalbli idi: Bütün kısımbunda mıit· 
tefikti; ayni zamanda da cesurdu. Derhal satıcı
nın imdadna yetişti. Hürmet ve nezaketle: 

- Altıda kaıeatıyoruz Madam; asansör ar· 
tık işlemiyor, dedi. Madamın işi biter bitmez Jüt. 
fen mf'rdivcnden inseler ... 

Müşteri: 

- Bugün karar vercmiy~cegım. tekrar geli
rim. dedi ve yalpa vura vura cıktı, gitti. 

Nina henüz esyaları verlestirmejie mecbur· 
du. O kadar sinirliydi ki. elleri titriyor, porse. 
!enler ellerinde şıkırdıyordu. 

Erik. 5 numaralı merdivenin altında bekli· 
yordu! Müstahdemlere mahsus asansör artık iş· 
}emiyordu.. 8 numarah merdiveni yaya inmesi. 
dar ve dik dolapların. muntazam bir alay gibi 
y;myana sıral•ndığı vestiyere kadar bütün o u. 
zun kor idoru gecmesi lazımdı. Nına ellerini vı
kadı ve bir saniye tuvaletin avnasına baktı: Yü 
züne bir fisk e pud ra ve dudaklarına bir kalem 

ı•ı==. ==-
Soldan sağa: 1 - Bir a~aç -

güzergah 2 - Fasıla • bağlama 
edatı 3 - Hikaye - kocası ölmüş 
4 - Üyelik 5 - Ters okunursa: 
saz • onbaşının büyü~ü 6 - Es· 
ki bir silah - ters okunursa: İrani 
7 - Ters okunursa: Yavru ko· 
yunlar 8 - Ters okunursa: ha· 
yırkiırlık 9 - İçi boş • kurmak. 
tan muzari. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Kama· 
raya bakar 2 - Ters okunursa; 
kaza neticesinde • ters okunursa: 
atılır 3 - Orta • bir müstemle. 
ke 4 - Ters okunursa: dadının 
erkeili - aı?acta bulunur 5 - Ya
ralar • ters okunursa: bir cins 
toprak 6 - Ters okunursa: vat. 
mak 7 - Sadrazam 8 - Ha
nendP 9 - Fronsada bir şehir -
~ir erkek ismı. 

* ruj • i~te o k adar .. 
Hiç acele etmeden tırnaklarını ve kirpikle- Evvelki bulmaca: soldan sal!a: 

rini süsliven Lilian: 11 - Yazılıyor 2 - Arala • na 
_ Ee. haliı i<livor mu. diye sordu. 3 - Rışılac (çalışır) 4 - At • 

_ tşliyol' ya .. Madam Brodl<>y gittı mı? kani 5 - Mataban 6 - Iha lahı) . 
Lilian dudaklarını dikkatle boyamağa devam kay (yak) 7 - Re! ()er) • asi 8 -

ederek: (Arkas ı var) Arala - yae (yaz) 9 - Fetva. 
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26 - 4 - 1941 

Prince of Wales Sovyet - Japon 
Zırhhsı da Paktı Dün 

Hizmete Girdi Mer'iyete Girdi 
İngiliz Donanmasına 

Bu SenE Üç Zırhlı 

Daha İltihak Edecek 

Bazı Japon Askeri 

Mahfillerinde Pakt 

İyi Karşılanmamış ! 
Londra, 25 rA. A.) - Hizmete Tokyo, 25 !A. A.) - İstihba-

~iren 
11

Prince of Wales" zırhlısı rat bÜrosunun neşrettiği resmi 
en son sistem "George V." zırh-• bir teblif(de, Rusya ile Japonya 
lıs; sınıfındandır. Ayni sınıftan arasında aktedilen bitaraflık pak 
dıı.;er uç zırhlının da inşası bu tı, her iki tarafca tasdik edilmesi 
~Pne bitecektir. Bu üç zırhlı: üzerine, bu_g-ün mer'iyete girmiş. 
Dtıke of York, Yellicoe ve Be- tir. 

atty" dir. Japo11 askeri mahfilleri 
"Prince of Wales" zırhlısı 

"George V." gibi on tane çok paktı iyi karşılamadı 
kuvvetli yeni tipte 35 santimet- Şanghay 25 !A. A.) - Müsta. 
relik ve 16 tane de daha kücük kil Fransız ajansı hiltiirivor~ 
capta toplarla mücehhezdir. Bu 'lovyet yardımı Cin'e devam et
!onlar .•ekiz kule irindedir. til'inden, Jaoon askeri mehfille-

Londra, 25 (A, A,J - Rcuter a- rinde Sovyet _ Japon paktı az 
jansınm anavatan filosuna mensup memnuniyet uvandırmıstır. As
Prens ot WaHes zırhlısmdn bulunan kerJerin bu nı:ıkta karsı ::ı.Irl 1 kları 
huc;usi muhabiri bildiriyor: vaziyettPn M~tsuoka'nln h::ı.ber-

Prince of \V-alles zırhlmı o tarzda rl . . ., . .. . . 
inı:ıa edilmiştir ki batırılması mümkün ar edıldıt?ı soylenmPkteihr. 
değildir. Filh1lkika su sızdrrmryan btr Kwantuno- orriu~ınıun kurn::ı.niL::ı.n 
s"stemde tertip edilmiş olan bölmeleri l lan evvPlki E:"Ün n~iren'de M~t
irası mümkün zararların tesirlerini c;uoka i]e j!Örüsmüsler ve Man
t?hdit edecek şekilde yapılmıştır. Bul "nkn'daki ,T.,oon l<nvvp.t1,., ... :,,;n 
yeni zırh1mın pJfl:nlarr 35.000 tonluk milrifar1n1 ::l~1ı:t az::ıltm1var~"kl;:lr1 .. 
s!1:1rftan imal edilen ilk zırhlı ola'!\ nl kativ.etlP hev~n etrrdı::l~rdir. 
Kıng <?ec:'rge V. in plan1armdan da T)i~er tar;ıftan ç:"lnrthı:ıv'ciaki .Ta
d::ıha gız~~ tutulmaktad~. Prince ~f nntı :::ıı:ık~ri rrı~hffllerinde isaret e-
Walles dunyanm en mükemmel tertı- .ı·ın·"' · .. 
batını havi ve en kuvvetli zrrhhsıdır. 1 ıgıne ""~ip;, . . . 

..;ı.srımıun terekkiyatı o kadar sürat- r 1o 1 PP . nı meselesını hal .. 
le lerlemekted!r ki teçhizatla tamam- 1 tmenıPkt-Pdır. 
lnnma tarihleri arasnda çok az bir za- 'j 2 - Pakt. Rusvaya Janonva Ü
man geçmiş olmasına rağmen Prince .,.erinde bir tp..,-"'(P'k vaomak imka .. 
of \Vatles'de, King George V, inkine .,,,,1 Vı?rmt=ık"tp.Qir. 
nazaran bir çok yeni tertibat vardrr. 3 - P::ıkt hir hi1Mir vP bu lıi_ 

Singapur'a Yeni 

ingiliz Kıtaları· 

Çıkarıldı 
Singapur, 25 (A.A.) - Malez

yada bulunan Avusturalya kuv
vetlerine iltihak etmek üzere dtiıı 
öğleden sonra Singapura külli -
yetli takviye kıtaatı gelmiı,tir. Ye 
ni gelen kıtalarla Malezyadaki 

ierıjn k:o,.h::ın1 d::ı .T~nonv:ı~ır ?;i
ra hltaraf k:::ıl:ırc;tğırı1 t::ı:ıhhiit Pt
mPsine rı:ıP'rrH"n. "Ru~vFı ~in'p 

Taponyaya karsı miif"':.rlt=ılesinde 
vardıma devam etmektedir. 

Portsmouth ve 

Kiel'e Mukabil 

Hücumlar 
Avusturalya heyeti sefenyesi ta- Londra, 25 (A. A.) _ İngiliz 
mamlanmış bulunmaktadır. Avus bombardıman tayyareleri dün 
tralya~ t"1<_viye kıtaatı _Singapur. gece Almanyanın şimalj garbi
denız ussune geldıklerı zaman, sinde bulunan deniz üslerine hü
kara, deniz ve hava kuvvetlerini cum etmistir. 
temsil eden askeri erkan ve uzak Alman tebliği 
şark kuvvetleri başkumandam 
hava mareşali Birtok Pophaın ta
rafından karşılanmışlardır. 

Vichy'ye Ber!inin 

Teklifleri 
(Başı 1 incide) 

Diğer taraftan Amerikanın La. 
val iktidar mevkiine getirildiği 
takdirde Vichy'deki elçisini geri 
çağıracağını Fransız hükumetine 
bildirdiği de haber verilmekte
dir. Bugün cereyan etmekte olan 
müzakerelerde Alınanlar Fransa
ya işgal masraflarının yüzde elli 
nisbetinde tenzili ile sanayi işle. 
rinde daha sıkı bir işbirliği ya
pılmasını ve Kamerun ile Togo 
hariç olmak üzere, Fransanın 
bütün müstemlekeleri üzerin
deki hükümranlık haklarını ta. 
nımayı ve Lorraine hududunun 
tashihini teklif etmektedir. 

Buna mukabil Almanya Fran
sadan İngiltere karşısındaki va
ziyetini sarahatle tayin etmesini 
ve de Gaulle taraftarları ile mer. 
hametsizce ve kat'! bir mücade
leye girişmesini talep ediyor. 

Vichy'nin iyi haber alan mah
fillerinde dolasan bir şayiaya gö. 
re Fransız ve İspanyol dc,;rlet a
damları yakında yeni bir müla
kat yapacaklardır. Fakat bu mü. 
Jaka tın nerede ve ne zaman. yapı
lacağı henüz malum değildir. 

Ortadan kaybolan milli hac it
tihadı reisi Yean Fontenay'ın 
intihar mı ettiği, bir kazaya mı 
uğradığı yoksa kaçtığı veyahut 
bir cinayete kurban mı gittiği 
hakkında henüz hiç bir şey öğ. 
renilmemiştır. 

1 sparıya telıdit ediliyor 
Lizbon, 25 (A. A.l - "Reuter": 

Bazı müşahitlerin Madrit kay
naklarından aldıkları malumata 
göre, Alınan diplomasisi İspan· 
yaya karşı siyasetinde mülaye. 
met yolundan ayrılarak mutat 
tehdit safhasına geçmiştir. Al
manlar. İspanyol hükumetini taz
yik edere!<; istedikleri kararı al. 
dırmaya ugraşıyorlar. Çünkü Al
man',,, Cebelitarık'a doğru hu
lul ederken İspanyanın müsama. 
hasını temin etmiye çalışmışlar
dır. Fakat bu maksatla yapılan 
tesebbüslerden şimdiye kadar el
de edilen neticeler Hitleri tatmin 
c tmemiştir. Bu sebepledir ki son 
on beş gün içinde Almanyanın 
ispanya üzerinde yaptığı tazyik 
artmıştır. 

Büyük elçi Von Papen'in kar. 
desi son günlerde Lizbon'u ziya
reti esnasında Cebelitarık'a kar
sı yapılan hücumun daha ziyade 
bPkletilemiyeceğini ve bu hücu. 
mun karadan yapılması lazım gel 
diitini bir dostuna söylemiştir. 

Berlin, 25 (A. A.) - "Tebliğ": 
Denizaşırı harekatta bulunan bir 
Alman harp ,gemisi. yeniden ce
man 30.000 tonilato hacminde 
c?"Jşman j!emisi batırmıştır. 

gece, tayyarelerimiz bir kere 
daha Portsmouth askeri limanı
nı muvaffakıvetle bombardıman 
etmiş ve infilak ve yangın bom
baları atmıstır. Liman tesisatın
da yeni tahribat vanı lmıs ve bci
vük yangınlar rık-.rı lmıstır. Di
lter taarruzlar İn11ilterPnin sark 
sahilinıleki "skeri hedeflere tev
cih edilmistir. 

Dundee'njn sarkında savı:ı.ı:; tav
vareleri. kafile halinde ıtiden ce
man J 4.000 tonluk üc ticaret ge
misi batırmıstır. Savaş tayy:are.. 
1eri 8unterland'1n sarkı,,n;;ı d:ı bil 
vük bir gemiyi hasara uğratmış
tır. 

Dün gece diisman simaU Al
manva sı:ıl"ıilinde ucmnc; ve Kir-1 
oehrinin bilhossa meskı'.ın m"haL 
lelerine bombaler atmıstır. Bom 
h~rcJımand'an rıkan yanP-ın1ar 
"ür;:ıt,le ~öndiiriilmii~tiir. P"lr- hir 
t~rafta iktisa~i vPva rı~kerl hası:ı.r 
olmamıstır Sivil halk arasında 
ıavhıt varrlır. 

A 1m::ı.n dnn::ı.nmas1 harbin hn
c;ındtırıberi dih~man~ ait vcv~ dÜ!=;
man banihr:::ıcıı altınrlı:ı. bulunrın 
reman 1.900.000 t.oni1Mol1Jk 872 
t1emi müsadere Ptrni~tir. Bu ge_ 
rrıi1Pr ku;rnt=ın v~k::ı.lDnmıcı kıc:rrıen 

de is11"l edil•rı limanlarda müsa
dere olunmu~tur. 

Suriye de Yeni 

Karışıklıklar 
Vichy, 25 (A.A.) - Suriy('(le 

yeniden bazı ehemmiyetsiz hadi -
seler olmuştur. Fakat bunlar, 
Fransız aleyhtarı bir mahiyn.t ar
zetmemektedir. Bahsi geçen !;adi 
seler muhtelif ırk ve dinlere men 
sup gruplar arsında zuhur eden 
mahalli bazı kavgalardan ibar~t -
tir. Hadiselerin cereyan etmiş ol
duğu yerlerde ve bilhassa Jlulep 
ve Humus ile cenµbl Lübnanda 
asayiş iade edilmiştir. Halepte a
lınmış olan emniyet tedbirletinin 
iki gün için daha ziyade şiddet
Iendiı·ilmesine lüzum görülmfü; -
tür. Cenubi Lübnanda yapılan 
tezahürat esnasında iki jand"'·m~ 
yaralanmıştır. 

İngiltere Kralı Amerika 
Sefirini Kabul Etti 

Londra, 25 (A.A.) - Kral bu -
gün Buckingham sarayında Ame 
rika büyük elçisi Winantı kabul 
etmiştir. Bu kabulü müteakip A -
merika büyük elçisi ve Baynn 
Winant öğle yemeğini Kral ve 
Kralice ile beraber yeıniraerdir. 

Amerika Kararlar 

Arifesinde 
(Başı J incide) 

Atlantikte karakol 
gemileri dolaştınlacak 
Vaşington 25 (A.A. - Doğru 

haber almakla maruf mahfiller
den bildirildiğine göre Amerika 
donanması Atlantik üzerinde ka
rakol gemileri dolaştırmak ta
savvurundadır. Bu gemiler İn
ı;ıiliz nakliye ıremilerinin takip 
ettiği başlıca yol üzerinde Ame
rika ile İngiltere arasındaki me 
safenin yarısına kadar gidip ge
leceklerdir. 

Nevyork belediye reisi La Gu
ardia'nm Ottawa'da irat ettiği 
nutuk Vasingtonda çok manalı 
telakki edilmektedir. La Guar
dia nutkund.a Apıerikan harp 
gemilerinin Ingiliz ve Kanada va 
-pur kafilelerini Atlantik orta
sına kadar himaye edeceklerini 
söylemistir. 

Ecnebi vapurların 
müsaderesi 

Salahiyeti verildi 
Vaşington 25 (A.A.J - Mebu

san meclısi deniz ticaret encüme
ni, Birleşik Amerika limanla -
rında atıl duran ecnebi vapur
larını müsadere ve kullanmak 
salahiyetini Reisicümhura ve
ren kanun layihasını bugün ka
bul etmiştir. Zannedildiğine gö 
re, bu Jayiha, Reisıcümhur is
tediği . takdirde mezkur vapur
ları Ingiltereye verebilmesini 
mümkün kılacak surette yazıl
mıştır. 

Hariciye nazırımn nutku 
Vaşington, 25 (A.A.) - Ame. 

rika Birleşik Dev !etleri Harici
ye Nazırı Cordell Hull, radyo i
le çok mühim bir nutuk söyle -
miştir. Hull, sozune "Büyük 
Britanyaya yapılacak yardımın 
yerine azami miktarda ve en 
süratli bir şekilde varması ıçın 
lazım gclen tedbirleri bulmak 
icabeder,, cümlesi ile başlamış ve 
demiştir ki: 

"Amerıka Birlesjk Devletleri 
bütün milleter içi;, fevkalô.de a
ğır ve tehlikeli olan bir devreyi 
yaşamaktadır. Çünkü bütün Av
rupayı ve .Asyayı kana boğan 
bu harp kendilerini muzaffer i. 
lan ıoden fenalık kuvvetlerinin 
kendi haklarını muhafaza et
n1ek ve hüriyetleriyle yaşamak 
istiyen, mukavemet eden ve 
kendilerini müdafaa eyliyen mil 
Jetlere karşı barbarlık devrinin 
bütün usullerini kullanan bir ta
saJJut harbjdir. Bu muzaffer 
kahramanlar esaret altına diişür
dükleri lıer milletin her hakkını, 
arazisini, h8kimiyetini ve eıııli· 
kini ellerine geçirmek fikriyle 
hareket etmektedirler. Bu ci
hangirler ellerine geçirdikleri 
her ınemleketin biitün ahalisini 
esiı'.Ier derecesine indirerek on
ların hürriyetini, lıaklarını, ka· 
nunlarını ve dinlerini yoketnıek 
emelindedirler. Onlar hayatta 
yüksek ve güzel ne varsa hep
sini n1uayyen bir sistenı dahilin. 
de yıkmakla müftehirdirlcr. U
zun tecrübeler bir şey isbat et
miştir ki o da eşkiyalarla dolu 
bir şehirde zengin bir adaııı ken-
dini nasıl taarruzdan masun ad· 
dedemezse her nerede bulunursa 
bulunsun hiç bir milletin de bu 
ınütearrızların hücumundan ken. 
disinin n1asun kalacağını dü
şiinmeğe. hakkı olmadığıdır. A
"usturya, Çek0>slonkya, Polon
ya, Norveç, Danimarka, Holan .. 
da Belçika, Arnavutluk, Lük -
semburg, Fransa. Ron1anya, Ma· 
caristan, Bulgaristan ve Yugos
lavya bu uzun kurbanlar silsi· 
lesini teşkil etmektedir., 

Hull, harbin uzun müddet de
vam etmesi ihtimali olduğunu süy 
liyerek şunları ilave etmiştir: 

"Jngiltcrenin nı~ğlfibiycti ve 
açık de,nizlerin müstevli eline düş 
mesi, bizi1n kendi müdafaaınıı: ve 
ınilli enıniyetimiz için nıuaz.r.am 
bir tehlike yaratacaktır.,, 

Amerika Hariciye Nazırı, halen 
her türlü sulh yapma teşebbüsle
rinin şiddetle aleyhinde bulun
muş, Almanların Manşı geçnıiye 
muvaffak olamadıkları için At -
!antiği geçemiyecekleri dü§ünce
sini reddederek demiştir ki: 

''Manşın gcçilnıenıesine <Jebe1>, 
Ingilızlerin llianşın kontrolünü 
muhafaza etn1eleridir. Kahraman 
ca nıukaveınet eden azinık:ir 40 
ıuilyon lngiliz, adalarını ınu,1z -
zam bir ıniisellah üs haline geı.ir
mişlerdir. Oyle bir üs ki, orad~n 
durmadan dalgalar halinde de -
niz ve hava kudreti vasıtalaı·ı cık· 
maktadır. Yolu kapatan deniz (ıe
ği!dir. Yolu kapatan, İngiliz de -
niz kudretinin ve lngihz sil3hla~ 
ı·.uın azınrJir. Eğer nıukavemet 
euen milletler denizler hakimi -
yetmi kaybederlerse, Atlantik bir 
mani değil, fakat fatih için iarbc 
doğru büyük bir yol olacaktır.,, 

Kno.t'urı bfr nutku 
Vaşington, 25 (A.A.) - Ameri

ka Bahriye N a~ırı Albay Knox 
söylediği bir nutukta demi'jtir ki: 

''HitJcr, gönderdiğiıniz harp 
levaz11n1nın ve gıda rnadllelerinin 
lngiltere·ye var111asma mUsaallc 

.. .. . .. 

TAN 

Libyada 200 

Bin Mihver 

Askeri Var 
('<osı 1 inddeJ 

man olmak üzere 2 ;ubav ve 125 
nefer esir alınmıştır. SoIIİıın mın
takasında keşif kollarımız, yPni· 
den hücumlar yapmışlardır. 

Habeşistanda Dessie bölgesin -
de, ileri hareketimiz yeniden de
vam etmektedir. Dünkü harekat 
esnasında, düşman ağır kayıplar 
kaydetmiş ve şimdiye kadar 700 
den fazla esir sayılmıştır. ~\ dd is
Abeba'nın şimali garb!sinde, ya
kından takibedilmekte olan diğer 
bir düşman kolundan başkaca 112 
esir alınmıştır. Daha cenupta düş 
man üzerine tazyik bütün bölge· 
Jerde idame edilmektedir. 

M ütlıiş lıava baskınları 
Kahire, 25 (A.A.) - "Teblig,, 

Libyada, düşmanın nakliye vası
taları ve motörlü cüzüt;ım \arı 
dün Ingiliz tayyareleri tarafın -
dan fasılasız bombalanmış ve mit 
ralyöz ateşine tutulmuştur. Düş
manın azim miktarda arabası tah 
rip edilmiş veya hasara uğratıl
mıştır. Derne ve Gazaladaki iniş 
meydanlarında yerde durnn düş
man tayyareleri bombardıman e
dilmiştir. Tobruk üzerinde dört 
düşman tayyaresi düşürülmüş -
tür. 

Dessie önünde 
çarpışmalar 

Londra, 25 (A.A.) - "Renter,, 
Habeşistan harekatı esnasında 
cereyan eden en şiddetli muhare
beden sonra cenubi Afrika k:uv
vetleri Addis-Abeba'nın 225 kilo
metre kadar şimali şarldsinde 
Dessie önündeki dağlarda bulu -
nan istihkamları müdafaa eden 
Italyan kuvvetlerini hezimete uğ
ratmışlardır. Dük d' Aoste'in kuv
vetlerinin büyük kısmı burada 
son mukavemetlerini yapmakta 
idiler. 

Cenubi Afrika ku'Pletleri bir -
çok esir almışlar ve düşmana ağır 
zayiat verdirmişlerdir. 

.;o·---·• -- --- - -

• Yunanistanda 
(Başı 1 incide) 

"Limni valisi Karamencanis, 
Semendiredeki Alman valisinin 
Limni adasının teslimini Limni 
makamatına emrettiğini Yunan 
hükii.metine bildirmiştir. Alman 
ijltimatomu çarsamba günü ge
ce yarısı niJ:ıayet buluyordu. Al
manlar, Limni adası muslihane 
teslim edilmediği takdirde bu 
adayı cebren işgal edecekleri 
tehdidinde bulunmuşlardır. Va. 
Ji, talimat istediği zaman Yu
nanistanın serefi icabı olarak va· 
zifesini yapmak emrini almıstır. 

Bu sabah saat 5 de tayyarele
rin himayesinde Burniya !ima. 
nına gelen askeri nakliye ge
milerinden asker kıtaları cık
maga başlamıştır. Adanın piya
de ve poli•ten mürekkep küçük 
garnizonu saat 9 dan sonraya 
kadar mukavemet etmiştir. Yu
nan hükumetinin emri mucibin
ce bütün Yunan memurları va
zifeleri başında bulunuyorlar.,. 

Yunan Dahiliye ve Emniyet 
Nazırı Maniadakis, Limni valisi
ne aşağıdaki telgrafı göndermiş. 
tir: 

"Limni'nin zayıf kuvvetlerini 
seferber ettiğinize ve tayyarele
rin himaye ettiği müstevlilere 
karşı muharebe yaptığınıza dair 
gönderdiğiniz rapor bütün Yu
nanistan'ı derin bir tarzda müte
hassis etmiştir. İki İm-parator. 
luğa karşı harbeden şanlı mem 
leketimizin milli menkabesine 
veni bir sayfa ilave ediyor ve 
Limni'nin müdafilerini şereflen
diriyor. Bu telgrafımın müdafi -
!ere iblağını rica ederim.,, 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire 25 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Yunanistanda, İmparatorluk kuv 
vetleri. düsmana ciddi zayiat ver 
direrek, intizam dahilinde yeni 
bir geri çekilme hareket.i yap
mışlardır. 

Kahire 25 (A.A.) - "Reuter,, 
Bu akşam Kahireye gelen haber. 
!ere göre, Yunanistanda çok 
şiddetli muharebelere raVrıen, 
İngiliz kuvvetleri Almanlara 
karşı hatlarının tamamiyle muetmemektedir. Böyle hareket et-

mezse mağlup olacağında ·;üphe hafaza ediyorlar. Burada bi
yoktur. Biz de bu eşyaların At • lindigine nazaran İngilizlerin sol 
!antik denizinde batırılmasına cenahı Yunan cüzütamlariyle 
miisaade etmeınck n1ecburiyetin teması muhafazada devam edi
deyiz, Çünkü böyle yapmazsak yor. İngiliz hattına taarruz 
biz de mağlup oluruz. Bizler fn- eden Alman kuvvetleri, Epir-

cİeki Yunan ordusunun teslim olgiltereye yaptığımız muavcııet 
vaadini yerine getirnıiye mecb11.. mağa mecbur kalması üzerine 

B if · · k d serbest kalan kıtalarla takviye ruz. u vaz emı.zı sonuna a ar · 
yapacağız. Çünkü bu yolda hare- edilmiştir. 
ket bizim hem şimdiki, hem de Alma11 ilerleyişi yavaşladı 
müstakbel emniyetimiz için kat-
iyyen lazımdır. Berne 25 (A.A.) - "Ofi,, Neue 

Zurcher Zeitung gazetesinin 
Bu harp, bizim harbinıizdir. Berlin muhabiri bildiriyor: Y:u

Amerikan milleti totaliter millet- nanistandaki harekat hakkında 
!erinin galebesiyle nasıl bir fcla- · Berlin'e gelen haberlere göre, 
ket geleceğini fark ettiği içindir Alman kıtalarının ileri hareket 
ki, bugün takip ettiğimiz siyasete temposu muvakkaten yavaşla -
varmak üzere ittihaz etmjş olilu- mıştır. Harekatın ağı?ıaşması 
ğumnz bütün tedbirleri ezici bir İngiliz dümdar kıtalarının mu
ekseriyetle kabul etmiştir.,, kavemetlerini arttırmasına ve 

Albay Knox, Totaliter hüku- her şeyden evvel esasen mü
metlerin birçok defalar Amerika- nakaJe yolları itibariyle fakir 
nın düşmanı olduklarını ilan et- olan bu dağlık mıntakadaki ba
tiklerini, üçlü paktın Amerikaya rekat üzerinde müessir olan ve 
müteveccih olduğunu söyliyerek cekilmeden evvel İngiliz kıtala
demiştir ki: rının mühim tahribat yapmış ol. 

masına atfedilmektedir. Ne o-
"Bunun içindir kiJ onlartn önün lursa olsun Berlin sevkulceyş 

de alçakça bir teslimiyet ı;öste - bakımından umumi vaziyetin 
rerek boyun eğersek hiçbir ha- değişmediğini tahmin etmekte 
dise onların bu hareketlerini tev-
kif edemiyecektir. Geriye adım at dir. 
maınıza imkan yoktur. Biz bu 
dünya harbinin içine katılmış lıu
lmıuyoruz. Eğer geriye çekilmiye 
kalkışacak olursak Ingiltere en 
büyük felaketler içinde yuvarla
nacağı için galip bir Almanya ile 
müttefiklerine tek başımıza bii -
tün dünyaya karşı koymak ve on
larla mücadele etmek gibi ezici 
bir yük altında kalmış ol1truz. 
Bizler müetcaviz memleketlerin 
kazanmasına meydan vermemek 
lazımgcidiğini ilan ettik. Böyle 
bir galebeye mümanaat edilme -
sini temin için 18zımgelen l1er 
şeyi yapmayı dönülmez bir tarz
da taahhüt ettik. Bunu söylemek
le bizim istikbalimizin bütün In
giltere imparatorluğunun islik • 
bali derecesinde ve bugün işgal 
altında inliyen Hollanda, Skan -
dinavya, Fransa ve Balkan mcn1· 
Ieketleri derecesinde tehlike al
tında bulunduğunu kabul etmiş 
bulunuyoruz.,, 

Knox sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

"Mihver devle·tleri kendi pro
jelerini şiddetle tatbik ederek bi
zi dünyadan tecrit etmek ve ni -
hayet yenmek gayelerini takip e
derken bizler ne vakta kadar bu
lutlar içinde yaşayacağız ve ne 
vakla kadar şaşkın hir halde du
racağız.,, 

Yeni fabrikalar 
Nevyork, 25 (A.A.) - "Asso

ciated Press,,: Salahiyetli kay -
naklardan öğrenildiğine göre mil 
li müdafaa işleri için yeni fabri
kalar kurulması ve mevcuUarın 
da genişletilmesi için çok ınulıim 
yeni bir plan hazırlanmıştır. nu 
plan bir buçuk milyar dolarlık 
bir masraf derpiş etmektedir. 

Atinada sükunet 
Atina 25 ( A.A.) - "Ofi., Halk 

sükunet icinrcqir. Her tarafta 
mükemmel bir intizam hükiln
sürmektedir. Sık sık verilen 
hava tehlikesi işaretleri bu in
tizamı hiç bir suretle bozma. 
maktadır. Gazeteler halkı so
jiuk kanlılığı muhafaza etmeğe 
ve istikbalden emin olmaga da
vet ediyorlar. Alman kıtalarının 
faaliyeti hııkkında sarih malil • 
mat alınamamıştır. 

Alman zayiatı .ne kadar? 
Ankara, 25 (Radyo gazetesi) -

Bazı kaynaklara göre, Almanlar 
Balkan harekatı esnasında 25 -
30 bin yaralıyı Romanyaya sev
ketmiştir. Bulgaristanın muh
telif şehirlerindeki sabit ve sey 
yar hastahanelerde yatan Al
man yaralılarını da hesaba ka
tarsak Almanların yalnız yaralı 
olarak 45-50 bin kişi zayiat ver
dikleri kabul edilebilir. Maama
fih böyle bir çetin muharebede 
bu kadar zayiatın normal telak
ki edilmesi lazımdır. 

İtalyanların bu kadar zayiat 
vermedikleri muhakkaktır. Çün 
kü, İtalyanlar, Alman ilerleyişi 
karşısında mecburi bir çekilme 
yapan kuvvetleri takip ve onla
rın bıraktıkları yerleri işgal et
mişlerdir. 

Bombardıman edilen yerler 
Atina, 25 (A. A.) - "Tebliğ": Bir 

çok Alınan tayyareleri Pire, Egine, 
Elensis ve Megara mıntakalarma hü
cum etmişlerdir. Atılan bombalardan 
bazılnrı adalarda yolcu nakletmekte 
olan Hcllas vapuruna isabet etıniştir. 
Bir çok kadrn ve çocuğu. hamil bulu
nan vapur 1 utuşmuş V4! bir c;ok ycılcu
lar ölmü~ler ve yaralanmışlardır. Di-

.. 

Ribbentrop 

istişarede 

Bulunuyor 
(Başı 1 incide) 

hareket geçen ikinciteşrinde 
karşılıklı bir yardım >paktı ya
pılması hususunda Bulgaristana 
yapmış olduğu tekliftir. Mos.. 
kovanın, böyle bir muahede ak
tedilemedigi takdirde, Bulgaris
tana bazı iktisadi anlaşmalar mu
kabilinde tek taraflı bir garanti 
vermeğe hazır bulunduğu mev
suk haber alan mahfillerce ileri 
sürülmüştür. 

1 
ı 
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Bulgarlar bu iki teklife <le ka
çamaklı cevap vermişlerdir. Bul
gar hükumetinin martta Alman 
kıtalarının Bu\garistana girme
si hakkında verdiği karar Sov
yetleri oldukça sinirlendirmiş 
ve Moskova hükumeti Alman as
kerlerinin topraklarından tran. 
sil suretiyle geçmesine müsa
ade ettiği için Macar hükı'.ıme
tini de takbih etmiştir. 

Bunu müteakip, Yugoslavya
nın istilası arifesinde bu mem
leketle bir ademi tecavüz paktı 
yapılmıştır. Sovyetler, Yugos. 
Iavyanın yaptığı harbi mesrii. bir 
ha;eket olarak telakki etmekte
dirler. Bu memleket elan Sov
yetlerin bütün teveccühünü m~
hafaza ediyor. Mevzuu bahıs 
muahedenin akdinden bir müd -
det önce Sovyetlerle Türkler a. 
r1'sında bir "karşılıklı bitaraflık 
ve comprehension,, paktı imza
lanmıştır. Bu pakt, iki memle
ketten birinin bir tecavüz karşı
sında sürüklenebileceği bir mü
dafaa harbi Jhtimali derpiş e. 
dilerek yapılmıştır. 

Bütün bunlardan başka Sov· 
yetlerin ikinciteşrinde üçler pak 
tına iltihaka davet edildiği ve 
bu teklifin reddolunduğu da if
şa edilmiştir. Bu meselenin if
şası keyfiyetinin Alınanların çok 
canını sıktığı zannedilmektedir. 
Bu hiı.diseler Sovyetlerin, mih
ver devletlerinin hoşuna _gitme
se de, daima mustakil bir si
yaset takip ettiğini göstermekte
dir. Sovyetlerin bu yolda devam 
edecekleri ve şimdi Almanya ta 
rafından bazı hususlarda istim
zaç edilecek olurlarsa verecek
leri cevabı yine münhasıran Sov. 
yet menfaatleri bakımından ka
rarlaştıracakları bedihidir. Sov
yetler Birliğinin vaziyeti hak
kında yapılabilecek en doğru 
tahmin budur. 

Avrupa mıntakası lı;ıricinde 
ise Sovyetlerin Japonlarla yap
tığı bitaraflık paktı vardır. J a. 
oon gazetelerinin bu pakt kar
şısında ilk günlerde gösterdikle
ri harareti muhafaza etmeme
leri dikkate değer bir noktadır. 
Sovyetlerin, silah verilmesine 
devam olunacağı hakkında Çin'e 
verdikleri teminat Japon gaze
telerindeki ağız değişikliğini az 
çok izah etmektedir. 

Uzak Şaı-ktaki Sovyet 
kıtaları meselesi 

., - --- . :_· 
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İstanbuldan 

P. yrıiacaklal 
İçin Tebliğ 

(Başı 1 incide) 
2 Mayıs saat 14 te "Ankara" 

vapuru Galata rıhtımından. 1422 
den 1821 (dahil) No. ya kadar 
(İneboluya). 

3 Mayıs saat 18 de "Aksu" va
puru Galata rıhtımından. 445 den 
692 (dahil) No. ya kadar (Zon. 
guldağa). Atkaraca, Kurşunlu. 
Somucak, Günlüce, Ildızın, Is
parı, Çankırı. Deniz yolu. 

5 Mayıs saat 18 de "Aksu" va
puru Galata rıhtımından. 693 
den 890 (dahil) No. ya kadar 
<Zonguldaga). Çankırı, Tüney, 
Kalecik, Irmak. 

5 Mayıs saat 14 le "Tırhan" 
vapuru Galata rıhtımından. 891 
den 1121 (dahil) No. ya kadar 
!Bartına), 1822 den 1859 (dahil\ 
No. ya kadar (Amasra, Kuruca. 
sile, Cide, Ayancık'a). 

6 Mayıs saat 18 de "Ankara" 
vapuru Galata rıhtımından. 2161 
den 2413 (dahil) No. ya kadar 
(Samsun). 

8 Mayıs saat 18 de "Aksu" va
puru Galata rıhtımından. 1861 
den 2160 (dahil) No. ya kadar 
(Sinop, Gerzeye). 

9 Mayıs saat 18 de "Tırhan" 
vapuru Galata rıhtımından. 2415 
den 2580 (dahil) No. ya kadar 
<Samsuna). Ladik, Havza, Hacı
bayram. Amasya. 

11 Mayıs saat 18 de "Ankara" 
vapuru Galata rıhtımından. 2581 
den 2848 (dahil) No. ya kadar 
!Samsuna). Havza. Turhal, Zile, 
Yıldızeli. Çarsamba. Deniz yolu. 

3 - Her aileye kara yolu icin 
kırmızı ve deniz volu için de ma. 
vi biletler hazırlanmış ve birer 
de vesika numarası verilmisti:r. 
Vesika numaraları esas olup bü
tün muameleler bu numara ile 
vapılacaktır. Ve sevke tabi aile
lerin daveti de yine bu vesika 
numarasiyle olacaktır. 

4 - Her aile elindeki biletlerin 
taşıclı/lı vesika numaralarının da. 
hil olduğu kafilenin davet günü
nü gerek kavmakamlann yaoa
calh teblil!'lerden gerek ııaıetede. 
ki ilanlardan ö/lrenme1eri ve o 
gün o saatlerde behemehalGalata 
rıhtımında eşya ve yiyecekleriy
le beraber hazır bulunmalıdır· 
\ar. 

5 - Her aile beyannameyi 
verdiği kazaya müracaatla bilet. 
lerini hemen alacaktır. 

6 - Her aile JZötüreceıtl eşya: 
nın baska esyalarla karışmaması
nı temin icin denk veya sandığı 
üzerine biletlerinin vesika nu ... 
marasını okunaklı ve büyük ra
kamlarla yazacaktır. 

7 - Yolcular kamilen ıı!iverte 
volcusu gibi seyahat edecekler
dir. Kamaralara parası ile de ol. 
sa yolcu alınmıyacaktır. Kama
ralar yolcular için hastahane o
larak kullanılacak ve gemideki 
doktorun raporuna nazaran has. 
ta olanlarla. hamile veya emzik
li kadınlar kamaralara meccanen 
verleştiri!eeektir. Yolcular seya
hat müddetince yiyeceklerini 
kendileri beraberlerinde .ı:ıötüre. 

Londra 25 (A.A. )- Stokholm ceklerdir. Vapurun kantininde 
volu ile Berlin'den alınan ha- mPvrut y!yecPklerden para mu
berler, Sovyetler Birliğinin U- kabilinde istifade edilecel!i ııibi 
zak Şarktan bazı askeri kıtalar valnız bir sıcak corbaya münha
çektiği hakkında son günlerde <ır olmak üzere imkan nisbetinde 
Japonlar tarafından verilen mıı- istivenlere ücreti mukabilinde 
lumatı teyit etmektedir. eorba verilebilir. Kamarada yatı. 

Temi.ıı, edildigine göre, Sov- rıla':'. hastalara keza pa~:.sı mu
yet _ Japon bitaraflık paktının l<:a~_ılınde doktorun t•vsı.,_e ede
imzası üzerine Moskova Uzak; 0 eo-1 yemekler vaotırılır. 
Sarkta bulunan bazı 0;dularını 'i 8 - Zonguld"ktan ve Samsun. 
tam mevcutlariyle çekmeğe ve olan .t:enle da~ile gidecek yolcu
bunları bilhassa Baltık sahilleri- lar ıcın. bu limanlara muvasa
ne, Sovyet Polonyasına ve Besa- :atları ııü?ü saat. 18 de trenler 
rabyaya taksim etmeğe karar ahrık ettırıleceıı,_t_ır_. __ _ 
vermiştir. 

ğer bir vapur hasara uğramış, 2 has
tahane gemisi batmıştır. 

Alman tebliği11e göre 
Bertin, 25 (A. A.) - "Tebliğ": Yu

nanistanda, çevirme hareketiyle yapı
lan bir hücum neticesinde Termopil 
geçidi işgal edilmiş ve düşman, uzun 
zamandanberi hazırlarunış bilhassa 
kuvvetli bir mevziden kovulmu~tur. 

Muharebe tayyareleri, Yunan kara .. 
sularında müçtemi vapurlara birbiri· 
r-_i takibeden hücumlar yapmı§ttt. Düş
man dün de ağır kayrplar kaydet
miştir. Termia adasının garbında 6.000 
tonilato hacminde bir jicaret gemisi 
tahrip edilmiştir . • Ba~ka noktalarda, 
üç büyük vapw·a tam isabetler kay
dedilmiştir. 23 Nisanda ceman 21.600 
tonilato hacminde beş nakliye ve mal
zeme nakleden ~r batırılmıştır ,Biri 
destroyer ve ikisi muavin kruvazör 
olmak üzere diğer 11 vapur o derece 
ci".idi hasara uğratılmıştır ki bunlar, 
İngiliz seferi kıivvetinin tahm.ilinde 
kullanılmryacaktır. Argos tayyare 
meydanına yapılan hava hücumları 

esnasında, iki düşman tayyaresi dü
ı;;ürülmüş ve 38 tayyare ile müteaddit 
kamyon yerde tahrip edilmiştir, Sa
lamin adası limanında dört motörlü 
bir İngiliz deniz tayyaresi yakdmıştır. 

Sofyadaki Yunan elçisi 
Sofya 25 (A.A.) - Yunanistan

nın Sofya elçisi Pipinelis ile 
elçilik memurları bugün husu. 
sl bit trenle Varnaya hareket 
·edecekler ve oradan bir Türk 
vapuru ile İstanbula gide;ek
lerdir. 

Hitler - Horti Mülakatına 
Alınan yada 

Ehemmiyet Atfediliyor 
Berlin, 25 (A.A.) - Yarı resmı 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Macar Naibi Amiral Horthynin 

Hitlere yaptığı ziyaret Berliniıı 
resmi ve yarı resmi mahfillerinde 
büyük bir alaka uyandırmıştır 
Alman Hariciye Nezaretinde bu
gün izhar olunan kanaate göre. 
bu ziyaretin Balkanlarda yeni 
nizam ile alakadar olması pek 
mümkündür. Macaristanın da bu 
nizama i.ş\irak ettiği Almanlar ta 
rafından beyan olunmaktadıı; 

Avam Kamarasında 
Londra, 25 (A.A.) - Clıurrhill 

Meclisin harp vaziyetinin müza
keresini arzu ettiğini anladığını 
söylemiş ve yakında mecliste bu 
husustaki müzakereleri açacağını 
bildirmiştir. Avam Kamarası bil
hassa Eden'in seyahatinin netice
leri ile harp istihsalatı hakkında 
malii.mat almak istemiştir. 

İrak Parlamentosu, Petrol 

Hisselerinin Satılmasını 
Yasak Etti 

Beyrut, 25 (A.A:) - "D.N.B. .. 
Irak parlamentosu, Iraklılar<> ait 
petrol hisselerinm hükümettmı 
müsaade ahnmaksrzın, satıln1ası
nı yasak eden biı· kamın kabul et
miştir. 
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TURI< TICAR~T E?ANk'ASI A.S 
l(UPONLU VAD~LI M~VDUAT 

PARAN 1 BURADA QLET 
f:Ej 

latvekalet leden Terbiyesi lstanbul 

Bölgesi ~rektörlüğünden 
Betfktatta Şeref atadmda )'aptınlacak olan 5311 lira ketlf bedelli ko

l" pisti ve atlama 7erlerl tanzimi prınameslne ıöre kapalı zarı uauli71e 
mOnakuqa konmustur. 

!balesi 7.6.1941 Carlamba ,onll saat 14,30 da Be7otlunda Taksim Sı
~ caddesinde 57 No. h bötıe binumda 7apdacakbr, Talipler tek
lı&rinı ihale IÜJlO aaat 14 e kadar bölıe merkezıne tesUm,,etmjl bulun
malıdırlar. 

Teminatı lpUdaf7esl 380 liradır. 
TallpJertn prtnam~ ahQak ve proJelerlnl atSrmek ar.ere her ıDn 

b8Ja9 mwkezinde ıpor Hl'Vil1ne müracaat etmeleri Uln olunur. (1159) 

ÇOCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GUZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~tuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
~kte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocutunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye- ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk A.n.•iklopedısı • Çünkü: ÇocuJc AmUdo(.f>dist 
çocuğun mektepte bünü dünya çocukla. 
mektep dışında, hatti nna yıİbafı ve bay· 
mektepten sonra muh- ram bediyeat olarak 
taç olJuğu en kıy- en çok verilen eterd1r 
metli eserdir. 

Çünkfl: n~r bedıye kırılıp kay
bolabillt veyahut u. 
nutulabillr. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğWı bayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz btn.. 
kacak bir eserdir. 

.. ,,AN N e~r·iyut l~""Vi· 

lsianbul 

Adres: lstanbulcla TAN Matbaası 

Çünkü: Ç'0C11k A.u~lo~is1 
çocuğtlnuza faydak ve 
bilgili bir arkadq va
zifesini görür.Ona t,o' 

saatlerinde hocalık ve 
arkadqlıt eder. 

Çotd ltnalilolMtlüıl w 
cuttir. Miiltenunel ,.idi.de 
tedlt etlilınlf olard Ud ril
di birden (1) llrallır. 

Talebe w 11111aUbn1cre 
tenrilitlı (1) UrauG Nrlllr. 

61---- ıoruıc ılı FllSAT ----•;. .... No. M•han ... 

lıtanbul Defterdarhğından , 
Ne. lemi 8en•1Matrah 

L. K. 
Buhran 
L, K, RIZAYI TARAFEYN iLE SATIŞ 

llltılh111' bir dekorataron resimlerine atSre, Avrupa malzıemes17le 
imal edllen 1B7et modem ıreııcUı mobi17alar: Yemek ve )'atak oda
Jan De Saloa tıakanlan. KOtUpbane, Bar Amerlken, Krlatal ve GU
mQf takanları, Muhtelif biblolar, YOnkera Gu ocalJ, 12 ı.AımALı 
a. C. A. LUxs RADYO ve aair 917•. Maekada a.w lıamnuı 7 nu
marah Apartmuıma her ıun aaat 9,30 dan l e ve 3 den 7 79 kadar 
ve Paur aQ,nlıerl 7alnız aat 10 dan 12 79 kadar mOracaat olUnmuı. 

is tanbul Belediyesi lenl!'r' 
...,_.U& camCla11 mahaHeatnın Haçejl 10kajmda 14/ 18 numaralı flV 

>:aüennm •ı. açık atırmJ7a konulmuştur. Tahmin bedeli 534 llra ve ilk 
......_ .. 40 Ura 1 kunııtur. Şartname zabıt ve muamelAt müdürlilto kale
~ .ııırw.bWr. blaı. 12-1-Ml PRzarteli ıünfl aaat 14 te daimi encil-
ııblnde 1aımacald~ Taliplerin Dk teminat makbuz ~ mektuplan ile 
ilWe .ana mu.nen ... ıte da1ııı1 enctımende bulumnalan. (320) 

Yalova Kaphcalan lıletme 

LI BANKASI 

........ 'l'lllQw C'llD.....,. ......... _ ................ ~ 
"-m 10/t/tnt '8l'llB ........ aıad•• edHmaet• 

(1411111» .. r hh Uİ5 N.,..,., w..- Guc&e) 

s.....,.ı: 

........ akplli: 

10.000.000 lnciliz Uram 

1.250.000 lnıilia Liram 

' 

1 
2 
3 
4 
s 
e 
7 

• 9 
10 

CamUkeblr Muvakkit. 115 Murat O. HQaeyin Kasap 937 115 ı M ı 11 
Camiikeblr Cezair M. 21 Salih Çalık .Maranıoz " ı 40 
Camiikeblr Bayram 17 İbrahim O. Hilsni1 Kaup ., 17 
Camllkebtr Potlncller 20/1 KAmil Kunduracı " 11 71 o 11 o 14 
SUtUlce Karaataç 88 Rıza TOrkollu Kahveci ., 111 IO 7 Ol 
Kıtdımehmet Havuzbap 15 Nazif Hakkı Senar Seb. 938 o ıo 12 · oo ı 40 1 IO 
Şehmvar B. Hendek 43/3 Yasef Bırahya ,. pantaloncu " 1 IO 11 oo ı oo ı IO 
Camilkeblr Tilrabl 19 Naauh O.MuhitUn Bis:kletçl 939 46 00 11 Ol ı 21 1 H 
SOruri ~ah çepne 38/3 Talya Tasye Teni ,. H 00 24 11 4 17 4 47 

• " • n • n " ,. IO 71 4 11 1 71 
l<amMINlfll ••• Mlkellefrlnd... olup yukanda adi vo lfl, tloerotglh adreolitrl yaaıll .. h .. ar terki Uoa• 

,.... yeni Hl ...... rlnl IU.._,. blldlr ....... 1t ve tebollllla •ll"iıretll bir ki- 41e .. ıt1rme11tlel-.llr. y.,.._. 
--~•d8 la•lu•111•m• eldu..,...ılan kW11f, b•hra• ,,.,.......,... ..... ,... a11 ............ ~...._ .._ .... •ıa..-ı•· .............. ~,... ........ --··- , .. u .. ••411411ol• ................ ...,,.. • ....... k 
O.zere Jlln olunur. (3249) 

, - .. . . 
llAllSlll lldl IS UllCASllDA 
\lıf•aıııliV .. L r "'"••• AC•• r T. lı Bankası l ~-_...ı;;a;.-.-iııiiii~-----............ -----~ 

lflfli Taıorruf 1 

H-plorı 1941 
İnhisarlar Umum Müdürlü9ü ilanları 

CiMi Mllctan Kkalltmonlrı .. kll ODnl 8lett -----
iKRAMiYE PLANI 

Fıçı IQDtan '11.200 adet Pazarlık 11/t/Ml 18 
llakina ıı:blclrl mull. eJDI 250 metre • 111/Ml lt 
Tanen .ıkol 130 EL ,. t • • • H.30 
Alit a1tr0t 1.100 • • • • • 11 
Terden Fllzuvar • 200 ,. • • • • 11.IO 
Kireç ka7llUliı 100 • • • • • 11 
Am7ant No. 2 1iO • • • • • 18,IO 

1 - eartna.n• ve nllmunelerl mucibince 7Qbnda cdDa ve miktar-
lan 7mh malzeme puarlıkla aatm ahn.,.Jdlr. 

II - Pazar1* lılzalannda 7aza1ı l(ln ve aatıerde .cabatqta Levazım 
·~ .~~.-ır~.--..w~111.a 

Dis Macunu Pivarrao Bileti Değildir 

• RADYOLIN 

Sadece Talihe 
Güvenilerek 

Rasgele 
Secilmez 

RADYOLIN: Gtbel kokulu n İlet Ienetlidir. ~ 
bile bllanabllirler. 

RADYOLIN: Mine tahbnnı tahrip etmeden,~ ima bk 
zaman içlade dı.&eri heyulatJr ve parlatar. 

RA 1 Aludakl •er ~eşit mikroplan )'8sde ,.a. 
DYOL N : ildtlrilr. Ala kobaanu bale eder, -

tatlılaştınr. 

RADYOLIN • Di4 etlerini kanetlend.lıerek bir celE tellll• 
• keli hutabkl•na öalntl .ı.r. 

SABAH, ölaLE VE AKŞAM, BEa YEMEKTEN SONM 
GCNDE 3 DD'A otsLDtNtzt 

lstanbul befterclarllğl Hocapc11e1 
Şubeılnclen : 

Hocapqa Malb'e fUbeeine veril borcuadan do)qr Slr~ Anbra 
eaddetıl 171 m.unarah Valide lokanta ve blnhanesinde Mc:lz ~ 1 adet 
"O. il,.. rrutder" marka bu& dolabı 1 adet plıup marka 1 Jl1*h nıb'o 
ve ıramoton 1 adet demir aoba n boruları 1 adet bet ~ ~ IOba· 
11 1 adet kebap ıskara OC8lı 1 adet asma aut tahta masa, sanda17a. rJ• 
na ve tabak 28.4.941 ,ono aaat 11 de aleni m0za1'8de IUNtl7Je atıııacü
tır. Taliplerin mezkdr l(ln ve mtte mahallinde hazır bıııhm•cü memu~ 
rumuza marac,.t •tmelerl Uln olunur. (32'11) 

"Her tacir bu kltapte pterdfllm asuJ1erl tatbik 
etmek suretiyle bir iki -. gibt km bir ıaman lcln
Je müşterilerinin adedini bir mlaB arttırabiltr. Ben bu 
kitabımda size bu -.a. 61fetiyorum." 

Flcltı 50 ı...,... 

Til kip c .1111111r1yet1 

ZIR BA K 


