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İTiBAREN AÇILIYOR 

YUNANiSTAN' da 

Almanlar 
Midilli'yi 
işgal Etti 

Atinanın Şimalinde 

Harp Devam Ediyor 

işgal Altına Giren 

Yerlerde Şimdiden 

Yağmalar Başlamış 1 

Son Libya harekatında İngilizlere esir düşen Alman tayyarecileri Bir Habere Göre 

~merikan 
Yardımı Yeni 
Bir Safhava 
Giriyor 

*'Zill:t·1a11 :ııu 
Tobruk·ta 

1 Milyon Yunanlı 

Yunanistandan 

Adalara Hicret Etti 
Ankara, 26 (Radyo gazetesi) -

Londra radyosu bu akşam şu ha
beri vermiştir: 

Muhtelif harp sahnelerinde müessir bir faaliyet ıı:österen İngiliz hava kuvvetlerine mensup büyük bir filo bir hava meydanında 
Görülüyor kJ Amerika, ne pahıı
sına olursa olsun, İngiltereyi mağ
lüp olmaktan kurtarmıya karar 
vermi~hr. Bu kararını tatbik eder
ken tedricen bitara!lık kanununun 
dışma çıkmaktan da çekinmemek
tedir. Amerikan efkılrı umumiye
si de bu zarureti günden güne ka
bule mütemayil bir safhaya gir
mektedir Bu cümleden olarak bu 
harta Ga"ılop müeSsesesi tara!J.n
dan yapılan tetkik Amerikalıların 
% 80 harbe doğru gidildiğini ka
bul ettiğini a:östermişlir. 

Müdafaa 
Şiddetli 

Bütün Gün Devam 

Eden Hücumlar Hic; 

Ege denizinde harekata de - --, Ati"' t•k 1 t r "'\ K. ı· ç k 
vam eden Almanlar Semendire M·ııA 1 an 1 e 1 "Y • t 1 ıe e o 
ve Limniden sonra Taşoz ve Mi- r-- 1 1 ....... , Unanıs an 

Bir Netice Vermedi 

dillii:;~~nır~~~ıe;;~;~~dir. = Şefimiz i Devriyeler Sonunda Muzaffer ~ Şiddetli Bir 
Kahire 26 (A.A.) - İngiliz u- i:.· A tt ı 1 H Ak 

mumi karargahının teblij{i: Yu- r ırı ıyor Olacaktır,, ava ını 
nanistanda geri çekilişimiz de • 1 

Londra 26 (A.A.) - Bu sabah vam etmektedir. Çocuk Esirgeme 
Londrada öğrenildiğine göre 24 
nisan sabahı safakl~ beraber Son harp vaziyeti 
düşman piyadesi topçusunun da Ankara 26 (Radyo gazetesi) - Kurumuna Takdir-

Amerikalıların Yüzde Roosevelt Dedi ki: Tezgahlarda ve Doklar 
müzaheretiyle Tobruk müdafaa- Londra radyosu Yunanistandaki 
!arına akroma istikametinde ta· harekat hakkında şu haberleri lerini Bildirdiler 
arruz eylemiştir . Taarruz, daha vermiştir: 

80 i Amerikanın Harbe ı· 1 Mıntakasında Bir Çok 
• y. • "Hürriyeti Müdafaa M. Zekeriya SERTEL 

müdafaa hatlarına varmadan top. 
çu ateşiyle kırılmış ve bir çok İngiliz kıtaları Yunanistanda 
düşman askeri ölmüstür. Bütün tedricen Reri çekilmektedir. Fa-

A merikanın Ingiltereye yar
dımı meselesi yeni bir saf

haya girmek üzere bulunuyor. A
merika bütün kuvvetlyl Ingil -
teı·eye yardıma karar verdiği 
h.81de, bugüne kadar bu yardımı 
bitaraflık kanuniyle telife çalışı • 
yordu. Totaliter devletlere karşı 
açıkça cephe almaktan çekinmi -
yordu. Fakat Amerikan efkfirı • 
umumiyesi, hnrbe sürüklenme -
mek şartiy le, Ingiltereye her tür
lü yardım yapılmasını istiyordu. 
Harbe sürüklenınemek için de A
merikanın bitaraflık kanununrı 
rıayet etmesi lazım geliyordu. 

Fakat Atlantik harbinin gim -
den güne şiddetlenmesi, Ameri -
kan yardımının lngiltereye var -
masını güçleştirerek, yapılan yar
dımın arzu edilen neticeyi ver -
memesini intaca başladı. Yardım 
yapmak kafi değildi, bu yardı -
mın asgari bir zamanda ve aza
mi miktarda Ingiliz adalarına var 
ması liızımdı. 

Bu iki zaruret yüzünden Ame
rika bitaraflıkla tam i§tirak a
rasında bir tereddüt devresi ı:e· 
çiriyordu. 

Dün ve evvelki gün Nevyoı1< 
ve Vaşingtondan gelen haberler, 
Amerikan devlet adamlarının ııı

.. f ı 1 ı ··da! h 1 kat Almanlar bu cepheyi kır-gun ası a ar a mu aa at arı. ffak l İ 
nın garp kısmına karşı taarruz- ~ya muva o amamıştır. n-
lar yapılmış fakat bu taarruzlar ı:ııl~z ve Yunan _kuvvetlerı h.81en 
muvaffak ol•mamıstır. Giindü- Atmanın _ellı. mıı ~ımalındekı sa-

(Devamı Sa. 5 Sü. Z) 1 haya çekılmışlerdır. 

-------- (Devamı Sa. 5 Sü 3) 

birlikte mücade
istirahat anında: 

hayet bu vaziyete isyan ettikle- Tennopil1n cenubund" Britanya kuvvetleri ile 
rini ve yardımın Ingiliz sahille • leye devam eden Yunan kıtaatın dan bir grnp 
rine varması için harbi ılah ı gö- Askere yemek tevzi ediliyor 
ze alarak tedbirler alınması 18 • ========================== 
zımgeldiğine kani bulundukları • 

Amiral Darlan 1 Lord Halifax'ın 
Vichy'ye Döndü 

ispanya ile 
Arasında 

Fransa 

Bazı 

Yeni Beyanatı 

"Almanlar, Hitlerin 

Kat'i Zaferi Elde 

Etmediğini Biliyor .. 

Ankara, 26 (A.A.) - l\1illı 
Şef ismet inöni.i, C..,'ocuk llaftası 
münasebetiyle Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı Dr. Fuat Uma. 
ya aşağıdaki telı:ra(ı göndermiş
lerdir: 

Gırecegı Kanaatınde • Yangınlar Çıkarıldı 
l~m Döğüıanlere 

"Çocuk Haftası münasebetiyle 
Kurumun hakkımda izhar ettiği 
necip duygulara teşekkürlerim! 
ve verimli çalışmalarından dola
yı takdirlerinıi bildiririm.,, 
Başvekilimizin teşekkürü 

Ankara, 26 (A.A.J - Başvekil 
Doktor Refik Saydam, Milli Ha· 
kimiyet Bayramı ve Çocuk Haf. 

(Devamı ~a. 5 ,,u. 41 

Almanya ile Beş 

Milyonluk Bir Ticaret 

Anlaşması Yapıldı 
Ankara. 26 (TAN) Vekiller 

heyeti tarafından evvelce tasdiki 
icra edilmiş olan kararname esas
larına tevfikan Alnı •"l ta ile ta. 
kas muamelelerinin ikmali mak
sadiyle beş milyon liralık bir 
anlaşma imza edilmiştir. Alman
yadan bazı mamul eşya alına
cak ve buna mukabil iptidai mad. 
de verilecektir. 

Karikatürist 
RAM i Z 

Mihverin Groenlandı \ Yardım Edeceğiz .. 
lş9aline Meydan Vaşington. 26 (A. A.) -

Verilmivecek 

Amerika Hariciye Nazın 
Mister Hull 

Vaşington, 26 (A.A.) - Va
şingtondaki müşahitlerin fikrine 
göre, Bahriye Nazırı Albay Knox 
tarafından yapılan beyanatta 
"Amerıkan mallarının Atlantik
te batırılmasına Amerikanın mü. 
saatle edemiyeceğinin,, söylenmiş 
olması Amerikanın Atlantikte iş
liyecek vapur kafilelerini Ame
rikan harp gemileri tarafından 

Roo e\'elt Beyaz Sarayda 
kendisini ziyarete gelen A
merikadaki AhcCa cemiv~ti 
faza~ına şunları söy1emi~tir: 

"Harbin bugünkü safhası
nın muvakkat neticeleri ne 
olursa olsun Yunan ıni11eti -
nin istikl3lini ve arazi hütün
lii;!'iinii i'liirdat ederek mu
zaffer olacağ-ına eminim. Bu 
yiik<ek ı:aye uii'runda Yuna· 
nistan Amerikanın dostıua-ı.ı
na \•e yardımına gi.i,·enebilir. 
Biz. tecavüz karl\tsındı hiirri. 
vctlerini miidafaa eden mil
letlere miimkün olan biitiin 
maddi yardımı yaJlmıya ka
rar vermiş bulunuyoruz.,, 

\... ..) 

İstanbuldan Ayrılacak İlk 
Kafilenin Hareket Gün 

Ve Saatleri 
İstanbuldan anılacak ilk ka

filenin hareket gÜn ve saatlerini 
gösterir listeyi bugün tekrar al
tıncı sayfamızda neşredİ;\'O.tuz. 

TAN 1 d himaye ettireceğini sarahaten r··· Q -, göstermektedir. Albay Knox'un 

Evvelki Gece Berline 
de Bombalar Atıldı 

Londra, 26 (A.A.) - Inı:;ilız 
Hava Nezaretının tebliği: 

Dün gece bombardıman tayya· 
relerimiz tarafından yapılan ha
rekat esnasında Kiel başlıca l·e
defi teşkil etmiştır. Birçok yan
gınların deniz tezgahlarında ve 
doklar mıntakasında çıktığı görüı 
müştür. Keza Berlin, Breınerlıa· 
ven, Wilhelmshafen, Emd<n. 
Lubeck ve Fridrırhstadt •le R<'t· 
terdam'da petrol tesısatı bom -
bardıman edilmı,tir 

Evvelki akınların tafsilatı 
Londra. 26 !A.A.l - .. Tebl•ğ., 

Perşembe - Cuma gecesi bi.ıyı.ık 
bir bombardıman filomuz Almıııı 
yanın başlıca denız Lisl~ri olan 
Kiel ve Wilhelmshafen'e hucum 
etmiştir. Başlıca lıedefı teşkil e
den Kıel'de deniz tczg'ihlar·ylc 
fabrikalarda yemden yanl(ııılu 
çıkarılmıştır. Bırçok yüksek infı
laklı bombalar daha ön~e yapı
lan hasarlardan daha büyük ha· 
sarlara sebebiyet vermışm 

(Dernmı Sa. 5 Sii. 1 

nı göstermektedir. Evvela Ame • 
rika Hariciye Nazırı Mister Hull. 
onun arkasından Bahriye Nazırı 
Mister Knox radyoda söyledik -
leri şiddetli nutuklarda .. Ingfüe
reye yapılan yardımın muessır o
labilmesi için gönderilen malze
menin yollarda zayi olmasına 
meydan vermemek lazım geldiği
ni, Ingiltereye en kısa zamanda 
en fazla yardım yapabilmek için 
seri tedbirler _alınması icap etti
ğini ve yolları kesen Alman tay
yare ve denizaltılarına kar~ı da 
muhafaza çarelerine başvuru! • 
ması zaruri bulunduğunu beyan 
etmi§lerdir. Onları takiben Cüm 
hurreisi Roosevelt de matbuat 
konferansında, lngiltereye mal • 
zeme taşıyacak vapurlaruı garp 
Hemisferinde Amerikan harp 
gemileri tarafından himaye edil -
mesine karar verıldiğini bildirdi. 

Temaslar Yapılıyor 
Vichy 26 (A.A.) - Amiral 1 Atlan ta 26 (A.A.) - İngilte- 1 

Darlan dün Vichy'ye gelmiş ve renin Birleşik Amerikadaki bü- ! 
vazifesiyle meşgul olmağa baş- yük elçisi Lord Halifaks, Atlanta ı 
lamıştır. barosunda söyledigi bir nutukta, 

Kabine t pla Yunanistana İngilterenin yap-

nutku, Roosevelt'inkiler istisna 
İ edilirse, Amerikan kabinesi aza
l !arı tarafından simdiye kadar 

söylenmis olan nutukların en a. 
cığıdır. Bu nutkun halk üzerin -
de tevlit edeceği akisleri nazarı 
itibara alarak Roosevelt'in de 
yakında bevanatta bulunması 
beklenmektPilir. 

(Devamı Sa, 5 Sü. 51 

V.PapEn 
Bu karar, Amerikan yardımı

nın yeni bir safhaya girmek ü~e
re bulunduğunu göstermektedır. 

Q nı yor tığı askeri yardımdan bahsetmiş 
Ankarr., 26 (Raqyo gazetesi) - ve demiştir ki: 

Fransız kabinesi Mareşal Petin'in Yunanistanda, Almanların bi. 
riyasetinde toplanarak ~mira! ze karşı göndereceklerı kıtaların 
Darlan'ıll son seyahati ve te. sayısiyle mukayese edilecek de
masları hakkıuda vereceği iza- recede kuvvetleri bizim cesur Yu 
batı dinliyecektir. nanlıların yardımına göndere-

Jf Jf . . Diğer taraftan Madritteki Fran miyeceğimiıi pekfila biliyor • 

A merikan. yardımı ş1mdjye sız sefiri Vichy'ye çağınlmış, duk. Fakat bu harp bir muka-
. kadar ksfı derecede ~ues- Vichy'deki İspanya sefiri de Ma- vemet harbidir. Ve hürriyet da. 

sır olamamıştır. Bu_nun m~_ntelı f reşa!"Petain ile konuşmuştur. Bu vasına bu derece cesaretle sarı
sebepleri vardır. Bır defiı• .Ame!:S görüşmel·srin Alman • Fransız • !anlara yardım hususundaki sev
rika şımdıye kadar sanayunı harp t ' ~ . . _. . kitabiid€n başkaca müdahale-

.. h r e kalp ile meşgul ol- spanyol 'iŞ bırligı etrafındaki mizi haklı gösteren askeri yiik-
sanayıı a ın " .. son te~bbüslerle alakadar oldu-

,,,, 5 .~u. 6) i!u söylerunektedir. (Devamı Sa. 5 Sü. 7) 

: ... 

Karikatiirist Ramiz'i oku
yuculan1.nız.a tanıtmıya lüz1ını 

görmüyoruz. Yalnız kıymetli 
karikatüristimizin önümüzde
ki günlerden başlıyarak TAN 
da her gün bir karikatiirü 
bulunauğını tebşirle iktifa 
ediyoruz. 

·························-················· ... 

Hafta Sonuna Kadar 

Berlinde Kalacak 
Berlin, 26 (A.A.) - Yarı res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Berlinin siyasi mahfillerinde 

beyan edildiğine göre, Almınya
nın Ankara büyük elçisi Von Pa
pen dün Berlinde bulunuyordu. 

Von Papen'in hafta sonuna ka
dar da Berlin'de kalacağı zanne -
diliyor 

Amerika - Bereket versirı ki, zaman benimle beraberdir . 
'Amerikan karikatürü; 



! 

Yazan: ULUNAY No: 55 

- Ben yarı.~ öğleden R<>nra r ediniz Mis... Beni angaje ediniz! 
Kazino de Parı de fıguranları çıp- Kocakarı, çocuğun yanakla • 
lak kadmlan, damörleri, damöz- rmdan yuvarlanan jfozyqlarına 
1eri MÇeCeiim. O saatte gel! baktı. Nazarlarında • onca dQn-

Rahmetli Salih 
Bozok'un 
Cenazesi 

Dünkü Trenle Ve 

Merasimle Ankaraya 

Gönderildi 
Erteat aünu Ahmet aja 'letre- V8DID en kıymettar hazinesine 

ırinı liYdi. Saat ild buçukta U7at uhtı> olan • bu kızın, bu pnç Vefatım teeuürle haber ver 
:;a c:n~: if!edtıderi kızın zilletinden memnun olan dilimiz Bilecik Mebusu Salih 
~ '--..a-- ·b. ti 0 gune P • bir mina vardı. Cali bir merha- Bozok'un cenazesi df1n ölle ü-

ıye ~. ır yatromm sah· metle:. zeri Suadivedeld evinden, atle-
ne k11mmı görmem1fti. A7aklan - Ne yapayım yavrum? De- sinin aöı yaşlan aruında kaldı
ıplere takılarak, kafumı kultale- dl. Bir "111: bul... Kendini be9- rılmıı ve KadıköyOne ıetlrilm1'-
re ç~ ıüçbeJA sahne7i bula- Jeti Burası imaret delil! tir. Cenaze namazı Kadıkörin 

T A fit 

l"GoNON RESiMLERi i 

bildi. Sonra kltibe dönerek llkayda- de Ounanala cami~e 1Dtmd1k-
Miatenget mevsim (Ravtl) sü ne 10nlu: tan sonra Ha~ ~tilri- Maarif Veldlllll tanı.ada, birkaç konferans vermek üzere celp 

içın artist ıntihap ediyordu. Yine - Sonra? lerek 14.25 te kalkan trentn ar- ohmu Lolldra tlaivenltell profesörlerinden B. R. Hamiey ilk 
bır kadinne gıbi koltup Otm'mUf Ahmet Ala bu yirminci unn kmna 'ballanan huau9l bir va- konferulma dU. 1Ut 11 de Eminönü Ralkevi konferans salonunda 
derileri pörsük elinde tuttuiU A medeniyet llemhıde koskoca Pa- ronla Ankaraya 1(6ttlrillm6.tilr. nl'llÜfdl'· Yakandaki IWlm bu konferaası ıöstermektedir. Profe
h bır gözlükle etrafına bakıyordu. ril'in o "nur ve ziya tehri,. nin Bu hazin merulmde vali ve llrla ildMI kollf.,._. il ve üçünell konferan• tla 29 nisanda 
Uzaktan eli7le Ahınet ağaya k11a ortasında kurulan "esir pazarı, belediye relll doktor LOtfl ıtır. )'ine QPİ yerde verilecektir. 
hır selllJı venti; oldutu 7erde nı alık alık seyrediyordu. darla kumand•lar. vlllyet ve -=--=-----=--===--=m:::============ 
dUl'IDalllll ipret etti. Dansörlerin intıhabını başka P&rtl erklm, emniyet müdilril. K d l K • 

(MJI) ihtiyar bir Mar.pl eda- bır "'1De bıraktılar. merhumun yakınlan. dostları ve a ın ar on' aresı 
siyle kuruldutu koltuktan emlr • Mlstenaet'hı koltuıuna ~ cok kalabalık bir halk kütleli ba- 'O 
ler veriyor, etrafındüi kltipJer rek kaldırdılar. Yanında duran lumnuttur. Bandmiyle birlikte 
pervane gibi kotUfUJOl'larda. Kol Leall'ye: bir asker ve bir de 1>0lil müfre- y· 1 l 
tutun yanında aözd.t Lea1i, bü. - MOdilrlyet odasından yeni zeaf son ihtiram vutfelinl ftP- a T l n op anıyor 
tun meeamatmdan villld kOkUIU çekilen fotoıratlarımın hepsini mralardır. 
taşırarak emir bekliyordu. cetirainler! Dedi. Sallh Bomk'un cenue.ı An-

raf~:-;: ~~ıaıı:_, ~ m!:: :':Toc~ılrd-rn- =d~~~ medfe- Türk Basınına Mensup Kadınlar da Birlik 
kız hava ceı'e)'anlari7)e tltnfe • Ahmet Aıayı ~alırdılar. 
ret ümit içinde beldlJOl'larda. u.. Yerde '8Pka tutularmın tize- _,..,..,.._ Tarafından Vazifeye Çag"' ırıhyorlar 
vunun muharriri Muni iyon ~ riDe fotolratlar serilmlstl. DDAu.uE: 
ca karman önünde ihtiramla eti· - Hey Amed' t.tediıutt al K--adenıılz• hd Yarın 1Ut ıs,30 da Partı bina- Türk Basın Birlili İstanbul 
lerek: Ahmet A._ Mls'ln iri dillerini _. · -- IUlda toplanacak olan müte- mıntakasmdan: ·Milli müdafaa 

- Aziz mulılbbem... Emreder ~n. yarım bir fotolrafını '9bbil heyet, hamiyetli Türk işlerinde Türk kadınının ken-
aeniz kızlar aeıamıer seçti. Miltenl[et: en-.. ~........ kadınları yardım sevenler cemi-

Mia kendiline ~ hürmete - Budala' Dedi. Ben dünyayı Y--P ,,.- PiS yetinin Wanbulda bir eubelhıi a- dine tlüşen vazifeleri almak ü-
gayet Wuıydane bir eda ile cevap baeaklarımla fethettim. Öylesini 8280 tonluk Demtr ti]ebiyle elCÜ ve kac:lınlanmızın ceı>he zere başlayan teşebbüse iltihak 
verdi. alsan •··· 970 tonluk Aktan şilebi evvelki ~ertstndeki calısmalarmı progra- sekillerini konusmak üzere btr--

Gelainler Bac:aklannı ıösterecek suret- gece kömür almak mere Zon- ma raptedecekür. Kongreye i.- likte aza olaı.m olmuın ..-ıe 
Dtiplerden °biri kızlara doğru U: Renit bir parmaklıfa oturmut ~lda~a J(iderlerken Karadeniz· tirak edecek bavanlann daveti. ve mecmualarda vazı yazan veya 

kO§tu- hır ~lnl ayırdı, Lesli'nln u- de Ketken adası civarında ve veleri dün tevzi edilmiştir. Hal- kitap neşreden veya guete ve 
_ Hazır olun!" zattıb istiloyu aldı foto,lrafın ,Rece yarısı saat 23 • 2+ raddele. kevleri de bu konırecıe kendileri-
.Hepsı omuzlanna attıkları kJr- al!mAha: ed" tk du k 

1 
m' rinde çarpışmışlardır. Müsade- ni temsil edecek mümesstllerint mecmua id~lerinde her lıan,P 

li &ömJeklerlni, caketlerini yer • .. "! . 1 yu u~ rma ç .... menin tesiriyle her iki vaı>ur de seçmişlerdir. Toplantıda Bavan bir vazifesi olan bütün bavan-
lere bıraktılar. Anadan doğma cumlesını vaz~ı; ımzaladı. ehemmiyetli surette ba1ara ulra- Lutfi Kırdar bir nutuk söyliye- lann nisanın 29 uncu salı j(ÜDÜ 

çırçıplak Sll'aya dizildiler. Ahmet ~ıa. . mışlar ve yollal'lna devam ede- cek ve Parti idare heyeti aza- saat 17 de Türk Basın Birli~inin 
Ahmet alanın ajza bir karış --: Mersı. Boku, boku mersı... miyerek tamir edilmek üzere ts- sından Hasane İl"az Türk ka • Bevoilunda Lile sineması kar-

açılnuftı; kendi kendine: Dı:rordu. Mis boyalardan sepe. tanbula dönmü'1erdir. dmlarına düşen vazifeleri bildi- şısındaki merkezimize ~lmelerl 
- Tüüü! Allah belllaruu ver- Jenmış deri ıfbl pul P.ul. olan va- Bir B,lra Çarpışma - Kaptan recektir. rica olunur. 

sin. Yahu! Hiç utanma bilmiyor- naimı muhatabının dışsız a~zına Hamza Kıvılcımın idaresindeki p=0-==1=J=S=T=E====:::ıı==-=============== ları D . fakat b ini d~ru uzataralr.: • IKONGREI ER· ı7or, •p& ayn ay- s· di be . ö bilirsin! De- Kıvılcım motörü Galata köp- ·~ • 
Tı yiyecek gibi bakmaktan da - ım m pe rüsü altından Jıec:erken Abdul-
kendini menedemiyordu. dl. lahın idaresindeki 3020 numaralı Abbasağa Parkı Dün Cehrimizde 

Bunlan gördükçe kendini e&ki Ahmet. Ab t!yat~an çıkar • sandala carparak batırmıstır. Y 
esır pazarlarında zannediyordu. ken kendi kendıne soyleniyordu: V..ı~ :fıJavJunlan - Hük~et cı·nayeff •aLLIL-.&. Yap1lan Ko~a1 ... 

- Vay ~dl kart -abt>e vay' tarafından kömür fiyatlarln1D 1 ı llKllKITI ....... --

Anadoluya 
Gidecek 
Yatandaııar 

Beyanname Verenler 

Mecburi Sevke Tabi 

Tutulacaklar 
Hiiklinıetin pterdi~ k~ 

layhktan lltifade ederek An.do
luya aeecek vatandasların U.
telerinm tanzimine devam edil -
mekteclir. Dün Fatudan Hom. 
va kadar olan lüelel•rle Mar
mara bavuandald iskelele"' ine
cek ve Marmara havzası • 
na ballı tren hatlarmda 
sefer edeceklerin lilteleri deniz.. 
volalrtyle demlryollal'ı idaresine 
bildinnittlr Yum da HaydarpQa 
dan Jfldecek olanlann liltelert all 
kadarlara ıönderilecektir. Bu ıu
retle ilk PUtide be7amıame ver
miş olanlann 11'\'ki Qt tamam
lanmıı olmaktadır. 

Vlllyet, bazı kimselerin be. 
vanname verdikleri halde tehri 
terketmfveceklerinl bildiren mü
racaatlarda bulunduklanm eör
müştür. Vilayet ve kaymakam
lıklar bu ıibi müracaat sahiple
rinin mazeretlerini tetkik e
decek, meşru sebeplere da -
:vanan münıcattlar kabul e
dilecektir. fakat biç bir meş
ru sebebe latlnat etmeden ver
diiti beyanname hlllfına eehri 
~erketmtyecekler fcin hOkmnet 
muamelAtmı kanştırmak nokta
ıımdan harekete Jteçilecektir. Ve 
bu ıibi eşhas mecburi sevke ti
bi tutulacaktır. 

PİYASADA: 

laıe Müs+etanntn 
Dünkü Tetkllleri 

Mazereti 
Olmayan Suç 1 

Yazan: N~i Sadullalı 

Eline geçen kitaptan okuma-
dan tenkit etmek prensi

biyle meşhur olan Nurullah A
tayı "mumla aratan,, bir sat pey
dahlan... 30 küsur yıldır Türk 
Uaanının kellmelerini yaman bir 
(Öp çatan maharetiyle birleşti 
ren, ve onlan ldtea ıe(bnli ai 
lelerin o 11eak dirlillae, •osen. 
lillae kaY1q&ann, bu a11Ntle de 
..n .ur, .nrl nesir ..... ıe
til'eD Refik llalid'den: 

"- Eter istidada bu yolda in
~ edene, ilk unda JeMte 
eek olu ltir mtlelllftlr. Refik 
llalld'la Oal6banu ıönUlm pürUs· 
tis ıörmek latiyor Eler (Silr 

sttnJ maharri,ri, bu 1U'at ••be· 
alnde ıe'bat edene muhakkalı 
bilyilk bir kabiliyete varaı.tlir!, 
kabWnden etlmlelerle llaluQli. 
yen lnı 7eal münekkit kimdir 
bJll;ror m1111111uz? 

Araaıra mkah meem..-.....a 
harekete plmq aüslil mavenle
re benziyen karikatiblerinl gör. 
düğünüz Bay İzzet Melih! •• 

Hemen gülmiye başlamayın: 
Zin biraz daha Abrederseniz 
üstat, nilmunesini okudutunuz 
cevherlerin daha parlaklannı ve
recektir. Meseli, bwaün •nra 
okuyacağınız tenkidinde şu kabil 
hükümler bulursanız., asla l8f • 
mayua: 
"- Kırk Yıl,, isimli bir ese· 

rini okudulmn Balö Ziya u.-,. 
Jıgil'de inkişafa milstelt Jtir b· 
biliyet seziyonım: Aferia. 

Benim öğrendiğime ıiıe, ltaa. 
lara benziyen evvelki 1atırlan 
yazan münekkidin: "Tezat,, 18 • 
mlnde bir eseri varmı1. 

Onun kendi istidadını t~ 
te isabet ıösterdiji eserine koy• 
duiu bu isimden belli: Clııkii te
ıat yumakta Yeddituli eahlbi 
oldaia qiUrdır. · 

lue müsteşarı Sefik Soyer, Ona .. nnaım, 
dün ticaret oclumda. muhtelif "Balk dilinde do1-m, ...,.. 
mevzular hakkında tetkikler mlnası deiişen kelimeleri kabul 
vapmıştır. Bu arada baklavalık ve tescil edeeek makam abtlemi,. 
ve bisküvilik un kullananlar yt. lmiı. 'Oıtat bunu kayıt bQU. 
ne eskisi Ribi toprak mahsulle- duktan sonra: 
ri ofisinden un almab arzu et· "- Ne dtişünlyonun! Binin 
tiklerini, mü.atesara anlat:m1' • yansı beş yüz!,, Deyenlena. ta. 
lardır. Halbuki fiyatlan müra· ıaaıdıjiyle Uive ediyan 
kabe komisyonu. börek~erin ve "._ o tla •isde JOk!,. * * ~serinde ~ olsa ı~tllç ;:: arttıntnıaeını ıö~ öntlnde tutan 

S ıradan evveli bir genç kıı dım sanaca~. O ne porsük vapur kumpanyaları, tarife ko-

PQtac1lann, aGtaVM8ltlaftllın ............. tlilhMle ... . 
BeştktS'şta Abbasa~ parkn- İstanbul barosu umum! Jıeveti un almasına karar vermt-', mu. !anılan kelimeler, bir abdemi 

da bulunan kesik kollar ve ba· diiD ~t l5 te Eminönü Hal. tavassıtlann komisvoumm tes • kund111HUY• kaclu ed9i lilaDa 
caklar bakkindald tiıbldata dün kevinde toplamn1'tır. Avulkat bit ettili kir hadlerine ria"f8t ~ 16mdyeeek. Nitekim. lrinekkit 
de devam edilmiştir. Maznun Mekki Hikmet Gelenbevi'nin re. medili timdiye kadar Y81>ılan '1· bu iddiayı şu dbnlelede tqlt 

çıkta. Abanoz renpu ta. rat 0
•·• b miuonU'Pl.lU toplanarak bu .ıne • 

..... latan ...r .... saçları, iri .M..ah göz.. . ~albuki Ahmet A~a 0 anda · u seleyi tetkik etmllli ve yeni k6-
~ ...... -.3 iltifata mazhar olabılmek lçın .. f" tla ·· · ·· t 
r.....: dolann sinesi, kalçft ,_... iri mil 1 1 b. b" le . le a mur ıya nna ıore yenı ucre 
~.. •- ..-...., ne yoner er n ır ır rıv Y • ta . .__. ha rlam ,_,_ :ı-

jlü ile eaki bir Yunan beyke - n' ettiklerini düsünseydi beşer rı.ı.oe:111 zı ası ~.u.a mıuaca-
andırıyordu. Yavq yavq yü- denilen bu prip muammanın bu- atta bulunmuşlardır. 

rüdü. Misin önünde durdu. Bır dalalıklanııa kahkahalarla gü. 
olunu başınm hizasına doğru kal lerdi! 

dırdı. Mıs elindeki saplı gözlıiğu
u çarpıtarak koyun seçen bir ----
asap ahşkanlığiyle bakıyordu. iTiZAR - Tefrikamızm num•ra 

Çocuk Bayramının 

Dördüncü Giini 

KiZJm dün yine kaçamaklı cevap isli~inde yapılan bu toplantıda kAyetlerden anla'11n11ftır. buyuruyor: 
lar vermit ve maktulün bası ile adliye işlerinde avukatlan ali- fa'8 müsıelan, bu şikl.vetler "- Meseli, "güçbell", .,.... 
«()vdesini Besiktaşın meşhur kalandıran bazı hususatm ıslahı hakkında tahkikat yapılmasını. bafb", ''elde avuçta", .. pıtrak 
Tonozuna attılını söylemiştir. ltararlastınlnu~ır. Bunun icin börekei ve pastacılann yine top- pbi yaşlar", haeır nefir olmak". 
Tonoz satlerce aranmış ise de bir 1 O kisilik bir komisyon seçilmiş- rak mahsulleri ofisinden un al- "bam teline bumak", ''dımm... 
wey bulunamamıstır. Tahkikata tir. Bu komiayon, Adliye Ve- muı lüzwnunu allkMlarlara bil. lak", "ayan beyan", ''öm.tir eeT', 
devam edilmektedir. kiletine tevdi edilecek temeul- dlrmiıtir. ''fOk defa", istifini bozmak", .. '1• 

Bir Hırsızlık - Feriköyde o- teri reabit ed--1.dı-. ı kır •• ı. •• ••, "küplere blamek" si• ~""" qe mu.te~ Şefik Soyer, ~· _ Dön! •D'•sında bir zühul vukubulmuttur: 
22 Nisan ıalı ıünkil nüshıun12ıda 49 

- Yuni! numaradan IOD1'a 50 nwnu-uı kona~ 
tunrn Saibenin hizmetçisi Şerife Aynca önilmlbdeJd omnarte- 1. ... n. tipi av-'-'--'--,-- '--'-'-ında bi tabirler, bir edibin Usanma ya. 

Çocuk bayrammın dördlncrii evde mücevherat calmış ve sa • si günü ildnct bir toplantı daha aua -6 ..... u~ ..._ k ' 
«imü cl1ier Jlr(hılerdm daha ne- tarken :vakalanmıstır. Serile yapılacak, edH mbaheret JD8Y - da tetkikler va~. Müs-

1

i:~" bUDlan ~uyunca; n. 
.eli~. Gflnijn cumartesi diln Sultanahmet birinci sulh ce. zuu ifleri ve 1941 btltceai bak- '-*· ltendllinl :liyaret eden ~a- sana bile bir ımıf farkı yarat.. 
oluşU eocuk veUlertnln ele 00- za mahkemesine verilmiştir. kında müzakerelerde bulunula - aetecllere yakında 680 kuruşa mak anmunu sösteren mtbıek.. 

- Bana doğru yürü! cak iken, 7aıwılıkh tekrar '4 nu -
- Giyin... marası konulmua ve bu tekerrür ba-
Genç kız sordu: tası düne kadar devam etm.lftlr. Tef-
- Angaje ettiniz mi? rlkanm slyakını bozmam11 olmakla 
- Hayır. Çok ıiımansın ... Son beraber vukubulan 7aıılı1lıktan do· 

cuklan ile beraber kır aınhı- hu Kua Daha - Şoför Hasan caktır. bük tipi ayakbbı1aruı tmaı edi- kide ıayri ihtiyari: 
tileri Y81)JUlarına bakin ver- Gültekin'iy;ı. idaresindeki 3'330 Turlaı Klip Konpesl - Tür- 1ecellDI IÖYlılmlttir. ••-Öyle mi monşerT,. dlyece
mi.ş ve aileler cocuklariyle blr- numaralı otomobil Bahçekapı- kiye Turinc ve Otomobil klilbO· Patllhl v ... Mecltml,.U - li ve sözbe 111 minval ilzeıe 
ilkte yemekli kır .l(eZtntBeri ter. dan ~ecerken Beyo.llunda oturan njin ll'ftelik konırest din 1a&t Ticaret oduı umum! mecUsbıin clev.-a e4eeeii ıeliyor: 

aki ıelsin. 18)'1 oku;rucutarunı&dan özür dileriz. 

lkincı esir kızıl saçh, bir We 
dar narin hır kızdı. Ayni ku - BELEDİYEDE 

dalara itaat ederek hakkın- • 
venıecet hillanu bekledi. Daru··1acezeye yeni 

- Dön! Bir daha yiıni! Fma 

tip etmit)ıerdir. Eminönü Hal- 12 yrıında Yako Bahara car- 15,30 da Bevoılu Halkevinde ya. ftldtıl Ylftf bhı karara .are, yer "- Bu Amiyane tiblrler. ••· 
kevinde cocutlara kukla oyna - parü muhtelif yerlerinden ya- oılmıttır. Toplantıda leftellk ra- U ft ecnebi her nevi mensucat ıik Jeblerinizi rencide mi ediyor? 
tılm14 ve sinemalar yine hitan ralamıstır. Soför vakalanmıstır. oor okunarak kabul edilmlltt" Dl makara 1'>1tklert W Adi iplik Kelimeler narin parmaklannu 
matineler(nde eocuk fllmlerl ve * Feıhane mensucat fabrika· Raporda bir Hne lal'fmcla 1dtl- •tan toptancı ve varı toı>taııcı. Jibi manikürlü, cümleler, &be 
Miki Mava r&tennltlenUr. smın dokuma kısmında cab$8ll bün fallyeti ve htık6metln tu- lar fatura vertrlerken peraken· 1>aclarım• aibi biriyantiııli mi delil ... Lesli bunun adını yaz... Y •d t T • 

Kız memnuniyetinden kaptır-. arı a emın 
mızı kesilmiştl 

- Mersı Mı... E•yor 
BuJliin Gülhane parkmda co- Ali kızı 14 yaflllCla Macide aya· rizm lem Jtöderdilt kolnldı ve de •ti• flvatlannı ı&tenne~f' olsun? Lisan ela, zatılllnls clbi, 

cuklara büyük ve çok ~l ~ kayarak makinelerin üzerine vardımlar, tebuib etUrlllneJlte mecburdurl.r. ,Unde tiç defa kdık mı 4ellştir. 
bir müsamere verilecektir. Be- dü8Ulüş, kayıslar arasına sıkış - idi. 10 dn IODft mer'lvet ınev- ıin? Fenn .. b11yuruluna, o da 
siktaş çocuk esir•eme kurum11 mıı, muhtelü yerlerinden ya- Cümhuriyet Halle Partisi vUA- ktlne konacak olan bu karara ay- olur ... Batta tensip ba)'lll'Unll· 
çocuk haftası münasebetiyle mu ralanmıltır. vet idare heyeti l'eisi Reşat Mi. mıvanlar para cezasma mahkum nq, linotip lumdatuu, tmaalE 
hitindeki fakir çocuklara elbi. Yaralı Haseki hasWıanesine maroilu klübün ınüfJISis balı- edileceklerdir. törpfhtlyle ıivriltlp, manlktlr 

- Sonra? 
Uçüncü gelen iki elini bqının Belediye darülicezenin tevsii-

arkasına dayamış, dimdik göl,üs - f 
nyle, kalçalarını salhyarak yü- ne karar vermiş ve bu huıuta a· 

aliyete ~~miştir. Belediye ~-
dü. b ~ Jü»n-ün hir tiyatrosunda darüliceze men. 
.Mistenget •P 6 "z ....... ar- f aatine bir müsamere tertibine 

seve ayakkabı tevzi etmiştir. kaldınlm1'tır. <tına secilmiştlr. Bir thtikb Vak'8R _ J'iyat- ıöderbıi De pınl pml parlatır, 
-------------------------- lan mürakabe bürosu kontrol me ve paetelerimizi, itriyat mala • 

kasından muatehzi bir nazar fi?'. 
batlamıştır. Avnn>ada musiki 

ttı. K ı~--- i-..ıı·r. tahsil eden aile kızlarının da kon - Ortaya gel... o uulMI uu.J • edil ·sı· 
Kızın iki kolu iner inmez gög. ser VP.""!lleleri temin mı ır. 

, . ( TAN'IN OKUYUCULARINA HiZMETi J murlan dün Vitali ilminde bi· alaruaµı rekllm hedi1elerint 
· · '- ,. ında ih .. : heaiyen keekbl kokul11 kalıt 
rınm .umaş ma"azas w. lara 'basabiliriz.I Milveullen d.-
klr ncu ıe.btt etm~. itfa· binr ıe.rtfat(ı bon:luriyle at11n 
laza sahibi, flyatlan murakabe •• k ..ı dl • k -~L b" 
koınisvonuııUD · tıesbit ettW fi- ?r .. , • ••Y nne ' u-wa u 
y tlanlan faılamna kumu ı- dıyeeeibıb kalma• sanıma. sundeki butun bayat birdenbjre Diıer taraftan tilccarlardan var· 

aöndü. dun istemiı ve verilen paralar i· 
k _____ ,,ık? "•'n hU8UIUl bir kasa viıcude IC&-

- Banada mı u.ı.ıuu..ı. • ••• :~'t..A- te 
--'--ede " lak tirilmı.tir. Belediye h~Yille 

Böyle viıcutle -..~ çıp müracaat ederek tivatro ve sine-
kadınlık,, yapılmaz yovrum. Sen malardan alınan hük1lmet ve 
kendine sutııinelit ara... belediye hisselerinin tamamınm 

Şimdi ortaya zayıf, henüz QOoo darülacezıeve terkini istemistir 
cuk denecek kadar ufak tefek Bu bUIUlta henüz bir karar alı· 
bır klZ' çıkmıştı. Mavi •özlerin- rıamamı$?. 

Şimendöfer Ucret 
Tarif esini Veriyoruz 

~.. h kkmda tahkik t 18
1_ Fakat ala benim bu ayullıil 

.. Wi', • a yapı ma ltakmayın. Slı, markalı men 
maktadır. clilleriais, markalı cömleJderlnl 

pbi huusi bir edebiyat dlU pi 
.mnı1e (alıNrken ıanwıın er 
lıUyUk ıen'atlirlan. Galata mey 
hanelerinde kullanıla~ 

MllD Piyango Taliblllel'i 
23 Njan fevkalade çekilişinde 

(50.000) liralık büyük ikramiye
yi tam bileUe Ankarada Emlik 
BaJ\ldsl yapı limited müheJldişi 

"- Vıı ıelir! , tlbirial bil 
muvaffakıyetle '1ire 10ktu1ar. 

de kabul edilmemek enditesi o- Yaasıa Tehlikeli - Yanjpn Ankara. Jrmalc - FU11oa hattı 
unuyor, ince kollariyle cıplak tehlikesine maruz sinemalardan 
ot.ünü örtmde çabalıyordu. bir kacı hakkında kapatılma ka- htuyoalar Blrlnel bdacl C'fOact 

Mis kızın eteklllini cıkarmadıAı- ran veribnit ve karar alikadar- mevki mevki ... vkl 
m gorunce çatlak sesiyle bajtır- lara bildlrilmisti. Sahip olduk---------
clı: lan sinema\vda lizım ıelen 11h Zonpldaktaa Fib ... 

- Bu da nereden çıktı? So- hl tertibatı almıyan ainemacl- Çanlun7a 
yunsaıı a ... Utanıyor musım? Plij lar dün vlllyete müracaat e- Irmak 
da heriflere çırılçıplak vüeUdü· derek kendilerhıe muayyen bir Aııkaraya 

101 
H77 
zıso 
zuo 

nu •ôstenrıiyor muaun? müddet izin verilmeainl ve bu iz-
Eteklik kal~ ufak bir te- nin hitamında vaı>ılmuı tcap e-S~ ,tlA~ Battı 

reddüt .c>nneden düetü. den tesflatın ikmal edllmediil "::t!.Z! Jw ..... ,,. 9'v ~"-•· 
Mı., kararını evvelden verm1' cörülüne o vakit lfnemalarının ~-- mmıa- ... --nz .. :-

bir hakem Jlfbi möyledi: kapatılmuını ve cezaya eanmnl- Ba"fU7a -
- Olmaz. olmaz... Cok zayıf! ınaJannı istemitlerdlr. Villyet bu Baca Bayrama Z83 
Kızın mavi gözleri Jllanclı. talebi kabul etnllltir. IBoiukiJe 3'0 

Gırtlalmda yutkundulunu IÖI- Ecnebi (:algıcılar - Viliyet, AmaaJllP 375 
.ren i)ir iki hareket .c>rülclü. Bü· .ebrlnıizde bulunan ecnebi cal - KaJoabapna 401 
ıtiıı cesaretini toplıyarak acuze- ~cılann hle bir yerde ealıştml- · Turlaa1a 551 
ye dob'u sokuldu: mamalarını alikadarlara teb- Zileye 804 

- Mis. dedi. BütOn Omldtmk 111 etmiştir. Ancak kcmservatu- SW.. 88Z 
aizde! .. Annem üc aydır hasta ya- var tarafmdan ihtisası kabul e- Çamhb~le 889 
tayor. AnCak bu ftmltle ecneıdan dilen san'atkirlann ealışmaları- ~ldaeline 973 
wresıye iliç fl)ıyoruz. :Merhamet na müsaade edilecektir. Sıvau lU7 

74 
1049 
1413 
1413 

lzt 
173 
ıoı 
HO 
117 
ZtO 
191 
ızs 

'" 13Z 
190 
799 

" Hl 
117 
117 

82 
109 
127 
ısı 
117 
ısz 
14$ 
ZH 
304 
398 
499 
501 

Not: 
Fuat Kazak kazanmıftır. 

ı - Dlpresle aeyahat o9d enler •7nea ekapıw aor.u 20.000 liralık lkramlyeyi J'et-
verlrler. biyede K~iler Köyünde AU Ce-

t - Mekteplertnden De,•let Demll'70Uarı :tdaneme tinkaya, (10.000) liralık Uuaıni· 
hitaben pzılm11 fotOll'dl• birer vesika letlrea mektep yeleri de Tarsusta tüccar Celil 
talebellDe bu ocretıer fberl nden J(lzde elli tenzillt 7S· Gözüsulu Adanad Kund 
pdır Talebeden nakl17at ve rıüıi de alınmaz Bu b .. ba .. ' • ura~ı 
~ taı.be blletle'li dller b lletlerln yansmdan da bir Abdus.samet, Antakyada pol~ 
_,._.__ .. _ .... ucuzdur. Hamdı ve Turpt, Ankara Emnı. 

Vaktiyle ıiıin neviinizden bi 
rint, t11 umar ıibi mısralarla ye 
~ ~iler: 

''Sen ,ıirin a~ıl kamulyl• 
konu,uyonur 

Ben asaletten anlamam 
Şapka çıkarmam o konu11 

tapa dile 
Dil'1!'anıyım a aletlll, UUA- - yet Müdürlüiünd• ikinci tube 

ı _ Dert 79şına kadar olan ~klardan cıcr.ı aım- adli büroda koıııiler muavini Kelimelerde bUe .. .,, 
maz. 5 79smdan 11 yqma kadar olan çocuklar 7arım Hikmet Yıldınmdır. Yeni ınilnekkidin tallhsbli 
Qcrete tlbidlrler. 1 (6 000) u-1.'- bü-·ı•ı. n---~ 

' - Her 79lcu bera])erJnde 30 kilo eu• ,etQreblllr. • ~ ;, .... "-~· ii ltöy)e (Oktan yere seril 
30 kilodan fazla eoa için ki 1o batına en u ıo ve en' f_!!leri de Erzununda Saltbt kötk ınit bir iddiayı hortlamıy 
fazla 1' kurUI Ocret ahnD'. 10 kllodatı daha atır her 76- 1ü ve ~ka~arı Ba_yrunk mıı- cabalamasiyle kalmıyor. O, tıp 
1dln JıcQsurtan Jin• ıo kilo tttbar edilerek oea aere ae- huebeihuausıye tabaildan HPan kı ••yanlq tahtaya ....... 
reı ahDD'. Yanl 11 klloluk bir y(lk ıo kOo, il kiloluk ve müakürat bayii İamail Gün. pftller slbl Refik llalid'in ., 
bJr 70k 30 kilo ve Uh. itibal' edilir ve ona '61'8 Ocıet a- lü, !!mtrdatcfa Salihler k8yibıde ku..vetll ~ çarpıJW. "Stir 
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ztpaşada. aktarma ppıbr sinde ~ber e "" uz ve yumak ~8118Ntlnl bulamıyorum 

ı - Ev e17ası nakli · lld llec•k t.taqona ,ere a)'rl mO.teahhit Emin, Ceyhan Ada!- c.aretbni kıran da sadece 'Silr-
btr tarifeye t4bldlr. Bu' tarife Ha7darpaea pn istlhba· na gan kondüktöril Hilleyin • . 
rat bürosundan ötrenllebil lr. Telefon No. (80794) tür. çöz kazanmışlardır. (Sonu 5 ınci sayfada) 
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1 

[!)!@'l:J 
Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Groenland m mihver tarafın
d n g lıne mlını olmak için bU
tun tedbirlerin almdıjı hakkında 

Roo evelt tar fmdan yapılan be
y nat, burasının pek yakında A
mer kan u erı tarafından ış ııl 
altına alınacağım go termektedır. 
2 - Hid seler ınk t ett kçe, bu 
h rb n de, Amerık nın mud hale
sı b kımmdan, geçen umumi har
b n eyrini alm ta olduğu hl se
d l yor. 

'merikan Yardımı: 

G ünün en mühim hadbt..'Si, 
Amerikanın Balkanlarda 

ki Alman muvaffakı) eti ve de
nizaltı harbinin şiddetlenmesi 'e 
bunlara ilaveten ispanya '\'e 
Fransa tehlikesinin başgöster -
mesi üzerine sandması ve daha 
büyük bir ıayret sarfetm~k lü • 
zumuna kanaat ıetinnesi key
fiyetidir. 

Mister Roosevelt'in, Alman ta 
raf tar lığı yapmakta devam eden 
Lindberg'i üç başlı yılan ollll'ak 
tavsif etmesi; bu harbin Ame • 
rikanın harbi olduğunu söyliyen 
Amerika Hariciye Nazınnan 
mihver devletlerine büyük lıir 
fiddetle hücum etmesi; Bahrıye 
Nazaranın da, Amerikan emeği 
ile meydana selen harp nıalze
mesinin batınlmasma müsıuade 
edilmiyecetini sarahaten ve res
men be~ an etmesi, Amerika zi
mamdarlannan normal tedlı;r -
lerle vaziyetin vahametine k U· 

p koymak imkiru olmadlğım id· 
rik ettiklerini ve vaziyetin icı p 
ettirdııi faaliyetleri ) apmıyR ~a 
rar verdiklerini göstermektedir. 

Amerika efkara umumiye"in
de son ıünlerde vukua ~elen 
deği ikliğin de. hükUıneti daha 
enerjik bir harekete sevketm~k 
tc amil oldutu anlaşdayor. 

F lhakika Gallup müesSt"Se • 
s"nin Balkanlarda harp baş\:ı • 
nıadan evvel yapup ankftte, 
halkın o 90 mm lnıOterenin 
vaziyeti ümitsiz bir bale geldiği 
t kdırde Amerikanm harbi de 
goze alarak kafilelere Ameri.ka 
h rp ıemilerinin refakati lt:hın· 
de bulunduğu halde dün ) apı· 
lan ankette bu miktar ~ 83 e 
çıkm tar. 

Ala ter Roosevelt'in, Groen • 
landın mihver de\ letleri tara -
hu.dan ışgaline mani oım.ık 
içın bütün tedbirlerin abndıı,:ıru 
resmen beyan etmesi, Amerıka
nm kendi emntyetını ve lngil· 
tereye ııdecek yardımın scıa • 
meta baJumından çok hayata hır 
ehemmiyeti olan Groenlanda • 
nan pek yakında Amenkaıun 
uken ışealı altına alınacu.ıım 
sostermektedir. 

Orta Atlantik sabası, bilhas
sa iki aydanberi denizaltı b11r
bınin şiddetlenmesi dolayuuyle 
büyük tehlikeler arzetmiyc ba~
lanuştır. Alınan) a, ispanya 'e 
Fransanın yardımlDI da temine 
muvaffak olduiu takdirde bu 
tehlike büsbütün baiyüyec< klir. 
Bunun içindir ki, lnıiltere n 
Amerika, nisbeten d~a . .u teh
likeli ve daha iyi kabala müda
faa olan Amerika - Kanadn • 

Groenlanda · lzlanda • lngılte
re ) olunu açmak mecburi) etini 
his etmişlerdir. Bu yol vasıta • 
si) le, kısa menzilli avcı ta) ~·n· 
releri kendi vasıtalari) le lıı~il
tcrcye uçabildikleri ıibi, Gro -
enıandaya yani ) arı yola kadar 
Amerika harp gemilerinin hi • 
mayesinde sefer edecek olun 
nakliye vapurlan daha biiyiik 
bir emniyet içinde lngiltereye 
gidebileceklerdir. 

Harbe Müdahale : 

H adiselcr inkişaf ettikçe, 
bu harbin de, Amerika • 

nan mudahalesı bakımından, ge
çen umumı harbin seyrini ul • 
makta oldugu hissediliyor. 

fi ilhakika 1917 şubatında Al· 
man genelkurmayı denizaltı 
harbinı amamız bir surelte t.ıd· 
detlendirmiye ve muhanp 

0

ve
ya bitaraf devletlere ait bütiin 
ıemilerın batırılmasına karar 
verdiği ve Amerikadaki Alman 
ajanlarının grevler çıksrarak 
fabrikalan ve genıilerı tahrıp 
etmiye başladıkları zaman Kei· 
sicünıhur Wil on Alman) a ıle 
siyasi münasebetleri kesmıye 
mecbur kalmış ve Amenk.ı taca 
ret gemilerinin teslih edılım.-.i 
emrini venniştı. Fakat o zamitn 
bu yaram tedbirler kili ,;elıne· 
mişti. Çünkü Alman den~ita
lan ticaret gemilerini batırmak 
ta devam ediyorlardı. Bu vazi· 
~et, 6 nisan 1917 de Amerika • 
nm biHiil harbe &irmesini te,·
lit etmiştir. 

Denizaltı harbi bundan lıiOnra 
da bütün şiddeti ile devam et
miş ve ilk aylarda müthi' :t.a • 
rarlar kaydedilmiştir. 1917 ~e • 
nesi içinde 6 milyon tonluk nak 
Jiye gemisinin batması devlet 
adamlannı ve efkin wnumiye
yi çok telişa düşürmüştü. t:u 
zayiatın telafi edılebilmesinden 
endişe ediliyordu. Fakat alman 
muhtelif tedbirler say~:nude 
tehlike bertaraf edildi. .\m~ri· 
ka evvela kendi limanlannclaki 
Alman gemilerine el koyclu ve 
bunlan kullandı. Tezgahlar ,.u -
ratle Standarize tipinde ıenıi • 
Jer inşa ettiler .•• Amerika harp 
gemileri denizaltalanna ka111 
harp etmek için Avrupa suları
na kadar gittiler. Sonra denizAl· 
tılanna karşı müessir mudaiaa 
vU1talan lr.etfeUiler TayyMn
ler ~ .,....Y•'" 
bombalarla tahrıp etmiye nıu • 
vaffak oldular. Hülisa, Ame • 
rikanın harbe i tiraki. deniral
ta harbinin kazanılmacmı Vf' har 
bin Alman~anın mağlUbiveti ile 
sona ermesini mümkün kıldL 

Bugün hemen hemen ayni 
hadıselerin tekrar ettigini ,.e 
harbin ayni se) ri takip etligine 
şahit oluyoruz. 

Darlan P ariste : 

F ramı:ıı kabinesinin Mare -
şal Petaın'ın riyaseti al· 

tanda içunıa ederek Amıral Dar 
lanın son Parıs minakerP.len 
hakkındaki raporunu tetkik et • 
tıgi; Fransanan MadritlelıU bu
yük elçısinin Vichyye çaKJnl -
dığı ve Amı~al D~~anın bp.~n: 
yanın Vichy dekı buyuk r.lçu .. ına 
kabul ettıgi bıldll'dmcktedir. 
Butun bu müzakereler ve te • 
maslar Almanya ile daha aııkı 
bir iş birliği ile alakadar &orül • 
mektedir. 

Diger cihetten, Alman~ a~ın 
ıünde 400 milyon frank olan ış· 

(Arkası 4 üncüde) 

l!•l3~[;Uf/lliiB 
Kulaktan Gelen Baş Dönmesi 
Kulak hastalaklannın pek ço· 

iu haş dönmesine sebep olurlar. 
Hatta hir kulak bastalıiı denile· 
miyecek bir şey olan kulak kiri· 
ilin birikmesi kulak sahibinin 
'başını döndurür. insan bunun 
farkına varmazsa, günlerce ve 
haftalarca kulağında acaip ses
ler işittikten baska. bas dönme.. 
sinden l'ikhet eder. durur. Ken· 
disinl hiç h i olamn acak bir ha'I 
tahia tutulmu zannedPrek ke
der eder. Sonra bir miiteha"ıns 
hekim kulatynın icr.-i~ini trmiz. 
le, "nre ha donm~i ka' holur. 

Ku1atın irinde hlr iltih"wıtan 
\'eva kanınnıtdan yahut ertle4J · 
inekten ilt"ri ı•'"" ,,., dönmele· 
ri. tabii t'nha eiddiclir. 

Bq dönmHil'in kulstktan ıe'
d" ·nı - her vtıkit deiil'e de 
t'ok defa l>elli etten iki alamet 
'ardır: Biri bP.~ dönmHindcn 
'ba 1ra ku1ıııkta utultu vahnt u 
'8nlte .. ı l!'ihi anip ırlirültüler İ· 
• tmek. öteki de ha ta olan ku-
1-kta i itmenin azalma'lı. Kula. 
i n i itmesi 11zalmıva baslaıı mca 
Wftt k('e azalır Onun i('in bir lrn· 
la ı bpn arak ilphe cllilen ku· 

" i tmek derece5ini - me. 

seli bir saat tutarak - aramak 
kolaylaşır. 

Kulaktan ıelen baş dönmele· 
rinin bazılan vakit vakit mey • 
dana çıkar: Birkaç ıün, birkaç 
ay ara ile ... Baş dönmesi ıelince 
çok defa JtÔZ kapaklarından biri. 
nin üzerinde titremeler pt"yda o
lur. Bu titreme - hasta olan de· 
~il - sailam kalan kulak tara. 
fana bakıldılı vakit pevda oldu· 
nandan hangi kulağın hasta ol
~ue-tı da bu suretle anlaşılır. 

Böyle 'akit vakit me'\ dana (i

kan bas di;nmelt-ri araoıında. bir 
ofe, bii\·i'k baş dönme'll vardır 
ki, bu türlüsü ayrıca anlatılmaya 
deter. 
Butları da müzmin olarak de

\•am ederler. O vakit bası dönen 
inHn, f'vinde kapanıp kalmıya, 
tıatta vatatınd11n hk cıkmamın 
rn~h~T olur. Halhuki hiP kulak 
nıütehH'lıoıı onu da ivi eder. 

Ba'i dönmesi. her ~vden ziya. 
de, kulak hastahiı neticesi ol • 
dul'undan inı1anın - rahatsızlık 
vcret'ek kadar - başı dönünce. 
ılkin kulaklarını muayene ettir· 
m~i hi olur. 

TAN 

Musahabesô 

Bahar, Hayvan Ve Y avro 
- ........ ...... Yazan: ----·-···--· 

A hval ne suret gösterırse 
göstersin, "Harp dışında 

sohbet., kaıdemıze bız. daıma rı
ayet edelim; bu sutunlarda ol· 
sun, normal giinlerın çerden 
çôpten, oyalayıcı ve gönül avu
tucu konuşmalarından ayni · 
mıyalım. Hah tabiide bulunslly· 
dık nelerden bahsedecektik? 
Bahardan ve baharla münase -
beti olan hafif ve eğlenceli şey· 
lerden değil mi? Yine öyle ya -
pacağız. 

Refik Halid ·-----·----.. ·-·--.. -· ............................................................. --.. ·-··-····-·-----.. ··-· 

Meseli, bahar birçok hayvan
ların yavrulama mevsimidir. 

Başta bizi en fazla ilgileme& 
itibanyle koyun gelir. Koyun -
eti, yunli ve yavrusu hariç - sev 
mediğim mahlukattan biridir. 
Bılmem ki, koyun diye umııml 
bır isım altında zikrettil}tmiz bıı 
hayvanın dişisine "mary'l,, de
nıldiğini bilen kaç kişi kaldı? 
Ana "Marya,, dır; baba "'koç., , 
yavru '"kuzu., .•. Oz türk~e he
men hemen daima husual bir 
guzellik aezdigim için mı, yoksa 
bu kelime biraz da frenklerin 
"'Mane,, sine benzediğinden mi, 
nedir, ben "Marya,,da pek belir
gın bir dişilik bulurum. "Koç,, 
da ise adam akıllı, hatti sert, 
haşin, tok bir erke.klik vardır. 
Kuzuya gelince bu yavruyu on 
dan daha mükemmel ifade ede
cek bir kelime olamaz sanmak
tayım. "'Kuzu,. derken, kUcaj'ı 
aluııp okaşnacak. yüzü ıözd ö
pülecek, hatıl baj'rımıza balta . 
rılacak ılık. yumuşak, uslu, se
vimlı bir mahlUktan bah8edıldi
ği tamamiyle hisaolunmuyor 
mu? (Nedim) in: 

Serd ohta hava, çakma ko-
yundan kuauciiıaa! 

mısraında BH7lediği gibi onu bir 
derece daha küçültüp rikkat ve 
şefkat gösteren edatla taaemtye 
de hiç lıizum yoktur; "kuzu,, ve 
•'7ftra,. Wbfllıi't ........... 
rhlden biltOn o mtnalan, elada 
ve muballguız ihtiva ederler. 
Dil bahsine alt olduğu için §U 
noktayı unutmayalım: "'Yavru., 
nun sonuna "cuk,, veya "cak,, 
edatları gelirse muhakkak suret 
tekelime o şeklinde, insan yav
rusuna ışaret eder. Hayvanların 
küçiıklerine yavru deriz amma 
"yavrucuk,, , "yavrucak,. deme
miz doğru değildir. 

/"~~\' / ............ 
, ... -., ,..., l_/ ' "'\ 

\ •• :~: 
1//f\.\ [/', "-;f IJ 

/ '/) 1/ ._ .,1 i;\. \ 
Yf.,~~~~~1-
K uzu - çok kısa bir devir 

Adeta bir llhze için • hay-
van yavrularının en hoşlarından 
dar. Benim onda camını sıkan 
şey pek çabuk koyunlapnaaa, y~
ni anasına, baba11na ben7.eyip 
ahmak ve zevksiz, ayrıca kirli 
ve kokak bir hayvan haline gel
mesıdir. Tahatı şudur ki, sonunu 
bılmiyen bar insan kuzuya ba • 
kınca, doğmuş olmaktan ve yap 
maktan pek memnun, ayl'ICa ze
ki ve zevk sahıbi bu hayvanca • 
ğızın ıstikbalde de pek şatatet· 
li, aevımll, akıJlı ve keyif ehli 
kalacağına zahıp olabilir; şid • 
detle aldanabilir. Kuzu, o itibar 

Laoken Şatosu! 

B rüksel'liler, Belçikanan ta
til.Asandanberi her p:tzar 

akın akın Laoken'ne doğru ııe
çerler. 

ıa da küçtik yaşında bır şeyler 
vaadedıp sonradan mankafa ke
sılen bazı çocukları andırır. Da· 
ha bır ay evel Ş1ngıl kuyruııunu 
oynata titrete çayırlarda, çımen
lerde fink atan. gevrek gevrek 
oillür tınlayışlariyle • haykJ · 
ran diyemıyeceğim - öten, ba -
harın ve hayata gelişm zevkinı 
herkesten ıyi süreh bu aşıfte, 
mesut yapağı demeti bir ay son 
ra gamh aeaı. malihüly~lı tıözle
ri, yere eğilmiş bön kalası ve 
ağır gövdesıyle tahammül edil -
mez bir hayvan olmuştur. 

Kuzu, bir kere ot yemıye b1ıı'° 
Jadı mı yalnız gırtlağına düı;ktin. 
ifkembesinı doldurmakla nıo:.ş • 
IUl. etraftaki her giızellı;e kus
mlif, ne o kır manzaralarıDA göz· 
!erini çevirmiye yanaşan, ne de· 
relenn muaikısine kulak kabar· 
tan, hantal, kaba ruhlu, basit 
arzulu. müthiş bır oburdan iba
rettir. 

Kuyruk oynatmak hayvanlar 
da en derin bar keyif allnıcti 
olduğuna göre ku.au, emdiği sü
tün ve gezdiği bahar sahalannın 
zevkıni mükemmelen çıkarırken 
koyunluja erince o ldeti teı ke
der; artık kuyruğunu oynatmaz, 
,Uç beli taşır. Koyun. canı sı
kılarak yapdığını ve hayattan 
hiç keyif duymadıjını ~n fazla 
belli eden bezgin, çökmüş bar 
mahluttur. Hatta diyebilinm ki, 
bütün hayvanlar arBS1nda onun 
derecesmde kesilmiye hazır, i
tirazsız rıza göaterem de yoktur. 
Tavuk çarpmar ve haykınr; kP.Çi 
tepinir ve kaçmıya çalışır; okuz 
en •zı tiddetle solur ve .ıözleri
nin aklDI devirir.. .Halbuki ko
JUD, ekleriya, bqmı - vazifesi 
ezelden o imif gibi - mi.skin bir 
itaatle 'baçala uzatır. 

~ tOli VJll°UIU da ,gek ~OJ' 
rat, kaba, mOnuebetata bir mü
dafaa veya hücum feklidir; al· 
dıjı tavırlarda ve yaptıjı hare • 
ketlerde zerafet bulamus• nız. 
Horozun iki ayağı üzerine kalkıp 
kanat çırparak böblirlenişı, ka· 
zın boynunu uzatıp t.slıyarak 
meydan okuyuşu, atın 18hlana
fı aldıkları estetik şekiller lJakı· 
mından cidden seyre değer; lev
hasa ve heykeli yapılmıya lityık
tır. Fakat kafalannı birbirine 
veya öteye beriye ahmai<ça vu
ran koçların dövütleri ve hıd • 
detleri pek monotondır. 'Oaha 
ziyade acayip bir makinenin 
zevksizce çalıpnasını andırır, uf
ld bir örs ile çekJciıi harekt-ti 
kadar yorucudur. Bakarken 
kendi kafa talUDm içinde beyni
min zonkladıp, lal'lllıp yerın
den oynadılıru duyarım! 

~rl 
Y avrulann en güıelltrin -

den biri de civcivdir. Civ· 
clv, ilk günlerinde. iki tane Çin 
çöpünden ayak takılmış bir ha
zır lop yumurta 181'1811lın csn • 
lanmaşadır; hem zarif, hem ko • 
mik bir feydir. En süslü kuşla· 

Laoken'de, sara ile Belçika 
tahtında oturan üç hükümdarın, "a•an. 
birincı Leopold. ikinci Leopold 1 • • 
ve bırinci Albert'in ruhlarının 
içinde ıstırahat ettikleri .ıotik 
kıhse vardır. 

Ani olümıyle bütim Belçika 
halkını mateme düşüren kraltçe 
Astrıd'in mezarı da buradadır. 

Yine Laoken'de muazzam bir 
bahçe içmde bulunan Laoken 
şatosunda Kral liçuncli Leopold 
çocuklariyle beraber otunnaklııl-

girmekten mahrum, ancak onun 
etrafında dolaşan halk uzaktan 
ancak büyük şatonun kubbesıru 
ıörebilmekte ve kra~n ıçe
ride ne gibi bir hayat ıurmekte 
oldujunu son derece mer.ık et
mektedirler. 

* * 
dır. tiçüncü Leopold! 

işte iyi kalbli Belçika halkı 
pazar günleri Laoken'e gelmek· 
te ve burada Krahn oturduğu 
ptonun bahçen ~ dolaf
maktadırlar. Her tur tam blr sa
at tutmaktadır. 

Büyük demır kapanın iki tara 
fanda başlarında demir roiğfer • 
teriyle iki Alman askeri durmak 
ta ve ara sıra önlerinden geçen 
Alman zabıtlerine selim ver • 
mektedirler. 
Şatonun ve bahçenin içine 

G ayet samimi bir dostun
dan bu sualin cevabını 

ötrenmif olan bir FraD8IS ıaze -
teli Belçika Kralının ıündellk 
hayatim bbe fÖJle anlatmakta· 
dır: 

Uçünc(l Leopold her sabah sa
at 5,30 da uyanır. Tuvaletini 
yaptıktan sonra ptonun bahçe • 
sinde bir at geztntısi yap;ır ve 
sonra da parkta ayakla dola. .. ır. 

rın yavruları, yuvalarında, uzun 
müddet koca ağızlı. koca 201.u, 
pıhtı vucutlu, ığrençtırler dl? ne 
den yine kuş cınsinden olan \ ' C 

yumunadan çıkan tavuk yavJ"u· 
ları rnım mmi gagalı. canlı. se
vunli, cıci ve şeker. çok hoş 
mahlüklardır? Hiçbir artist. ne 
kadar ıstidatlı olsa ve zihin 
yorsa civcıvden daha nefis \'e 

şık bir hayvan tahayyül veya 
tersim edemez 

Pilıce o derece kıymet vere · 
miyeceğim. Onda dikka•imizi te 
ken daha ziyade butlar.nan gev
rek etıdir; bakışlarımıza mide 
ve menfaat karışır. Maamafih 
güzel kelımeler arasına bu "pi • 
liç,. i de katmalı: Piliç deyişte 
çocuklukla olgunluk araı;ındaki 
hali gösteren bir tazelik. gev • 
reklik. hattl şekil yok mudur? 
(Türk argosu) Jutabında bu ke
lımeye rastlamadığuna şaştım; 
kadın cinamin muayyen yaşta· 
ki bir durumuna da bu isim ve
rilir. 

Tavuk kelimesini de yabana 
atmamalı; dolgun, kabarık. mah 
fazah bir sözdür; söylerken 
adeta bu mahlukun karnındaki 
yumurtalan hissettirir. Anado -
luda horozun küçüğüne "'[ırik., 
veya '"ferik., derler. Artık o 11 • 

me benziyen bar rütbe :talma • 
dığı için daha SE>rbestçe ve her 
yerde kullanmamıza mani kal -
mamıştır. 

Kaz ve ördek civclvlerinin 
ayn güzellikleri vardır; bilhassa 
aaya ilk 8intikleri uman... 
Bana Byle pttyor kt en~ 
talı zamanımızda bir havuz veya 
dere kenannda durup yeni bır 
kaz ve ördek gurupunun yuz • 
melerinı seyretmek gam dağıtı
cı mükemme-1 bır eğlehce teşkil 
edebilır. Zannederim. deyme in
san ailesi bu kadar IAtif şekılde 
çoluk çocuğiyle bir gezinti yap
mak ve yavan aile manzarasına 
şiir katmak imklnana mazhar 
değildir. 

Hindi yavrularının temaşasını 
tavsiye edemem; pek yoluk. gü
dük. bed sesli, geveze ve aptal 
suratlı mahhikçuklardır. Hindi· 
ler zaten hiçbir yasta güzel de

ve biraz da slimüklu gibi görü
nen ve aesını andıran buzağı l'>· 
mı uygundur. Böyle olmayıp da 
kısrağınkme "buzağı,. ve ın ğın
kine "tay., denmış olsaydı nıed
lulleriru hıç de açmıyacak. çok 
tenasüpsuz düşecektı! 
Kısrak hakikaten enfes bır ke

lunedir; derlı toplu, temiz. çelik 
gibı ci!Alı, hattA süratli ve biraz 
da çapkın bir kelime ... "At,. da
ki hoşluk da bar emır kadar kes 
kin oluşundadır. "Manda,, dakı 
ağırlığa, "ınek,, tekı gev'leklığe 
de bir göz atınız ve kulak kabar
tınız, incelığini derhal larkl! • 
dersiniz. 

B ahar yavrularından hiç 
söz götüı'nliyecek derece 

de güzeli şüphesiz ki, kedılcrin
kidir ve onlar hakkında hwrusi 
bir sıfat gıbi kullandığımız "to
raman,, da bu tombul tombul 
canlı yumaklara pek yakışır. 
Pek sıhhatte, pek sevimli obnak 
prtiyle insan yavruları, ancak 
kedi yavruları kadar güzel sa -
yılabilir. Dilimizde yeni d'lğ • 
muş kedılerin ayrı bır ismi ol -
mamasına üzultiriım. Köpek 
yavrusunun "enik,, gibi hususi 
bir adı var da niçin kedtnınkı 
yok? Belki de vardır, zamanla 
unutulmuştur. 

Size yavrusunun fevkalAde 
güzel. zarif. oyuncaklı ve tal,af 
olduğu bir hayvandan daha bah
sedeceğim; eminım ki hatırınız
dan geçirmemişsınizdar: K p -
lumbağa! Yazık ki, onu çok de
fa içi boşalmış, kurumuş bir hal 
de &GNbllltla. Jl'abt benim st
.bf bahçesinde canlı olarak sey -
redebılenler tabiatin cıdden ü
zenip bezenip yarattığı bu can
lı biblonun ne kadar san'atka
rane yapılmış, ctahıyane bır kap 
ris eseri olduğunu tasdik <>der
ler. 

Yavrularını bahara doitt"u ha
yata eriştiren mahlukata bıraz 
da gıpta ile bakmak ik•ı'Zcl et -
mez mi? Keşki insanlar da yav
rularına pek sıcak yahut pek 
soğuk mevsimlerde doğ ırmak 
suretiyle oldukça mühim ve ço
cuk hayata üzerinde tesırli zor -
luklarla karşılaşmasalar ... 

ğıldirler. Baba hindiyi belki bc-1 r ---·--------
fenen vardır. Fakat o kof tefa- YENt NESBİYAT 
hür, bazı ecnebi şekil ve pmaı-, 
lini hatırlatıp ınsanı sinirlendi- TICARIT BILGILIRI Ye TICA· 

. ihe 1 da h RIT vıalKALARI - Yüksek t tısaı 
receği C t e şu aıra oşa gı- ve Tıcaret Mektebi muallımlerınden 
debileceğini hiç de sanmıyorum. İsmet Alkan tarafından yaıdmış ve 

Yavrulamalan bahara rnstlR- Onıvenıte Kitabevi tarafından neş
ması mecburi olmıyan bliyiık redllmfştlr. Bu eserde tica 1 muam -
hayvanlann küçükleri arasında IAta aıt bU.Uer bUyuk bır vukuf ile 
ve güzellik itibariyle evvela tay, 7Uılmllbr. 
eonra 11pa. daha sonra da buzagı çı4ıR - tıım, fikir, sanat mecmu
ve nihayet dombay, yani nıan- uıclır Antarada neşredılir. 99 uncu 
da zade gelir. "'Tay,, kelimesi - 8117ası • çıkm11tır. 
nin turkçede - transazcadaki •AVINDIALIK llLERI DERGi. 
gibi - endam mAnaamı ı[ade et- el _ Nafia VekAleUnin bu mecmua
mesine dikkati çekenm. Bu ke- ama ait idari kısmm 9 uncu sayısı 
lime de zaten çevik, tıİ gibi olan fenni kısma alt 4 ı1ncil sayısı. mesle
at yavrusuna çok yaraşıyor. 1- le alt yıw ve res mler, kroki ve ba
neıın yavrusuna da daha tüylü ritalarla nep-edilmiştir. 

Klpn hükümdar bahçedeki ha • 
vuzda patınaj yapardı. 

Saat yedıde Kral çalışma o
dasına gelır. Belçika barbının 
safhalarına anlatan ve Sel~tka 
ordularının oynadığı rolü 1C1ate
ren bar kıtap hazırlamaktadır. 

On birde uçüncü Leopold as
keri kabmesını toplar. On ıkıde 
yaverı gene™ Yon D.Yt'°'tra-; 
ten ve sıvil kitıt>\·ear&VO&pell 1 

kabujıflder ve t>aıJI M1wl~» 
Belçika balkının ~yemiföl'· 
reııir. 

** 
Kralın Çocuklan 

B irkaç eene evvel kansı 
Kraliçe Astrid'den feci 

bir kaza neticesinde ma.'lrum 
kalan genç kralın bugünkü en 

buyük tesellisi çocuklarından ay 
rılmak mecbUl'lyetmde kalmış 
olmamasıdır. 

Brabant Dükü ve velıaht 
Prens Baudoin ve kliçuk karde
ti Liege Prensı Albert bahala -
riyle birlikte ayni şatoda Y~ -
maktadırlar. 

Ablaları Prenses Josephtn -
Charlotte artık bliyümuş, l.Jır 
genç kız olmuştur. Bu genç 
Prensesın annesıne olan m ·~ -
beheti herkesı hayrette bıraK -
maktadır. Her sabah bar murcb
biyenin refakatmde tahsılinı Y·'P 
makta olduğu Bruksel kollcııııl! 
gıtmektedir. Prenses Ch.ırlotte
ın mektebe tramvayla gıdıp gel
mesi herkesın dıkkatini c;ek -
mekte ve bu kadar demokrat 
bir Prensesleri olduğu ıçin ha kı 
sevin~. 

Birinci Albert'in bl'lll ana 
Kraliçe Elisabetb ilk 5* ptoya 
plmektedir. Krıaliçenin en bli
yük zevki bahçedeki çiçekl;!°d('n 
büyük buketler yaptırm:ı " v -
sonra bunlan hastane.:fok: y .ı -
ralılara göturmektır. 

Fakat Kral uçüncıi Leopold 
kat'ıyyen şatodan dışarıya çık • 
mamaktadır. 

~-"fl:HfJu:' ~ = 
Büyük Bir Himmet 

U stad kilisli Rifat ilim &le 
mine büyuk bir hizmet f't 

ti. Şarkın en büyük şairlerindeı 
"Şe) h Sa'di.,nin, mcv imlerin de 
ğil asırlann bile taha"'·ülüne ta 
bi olmıyarak yapraklannı dok 
miyen her dem bahar 'Gülistan 
mı türkçe) e çevirdi. Hem de n< 
satlam ne mükemmel bir turk 
ile. Gülistan hiçbir zaman hl 
derece mükemmel surette lisana 
mıza naldedilmemiştir. 

Sa'cli Şlrazlıdır. Fakat lrand 
hüküm süren Atabeklere yon 
Türk hükümdarlanna measup 
tur. E.oıerlerinde Ebubekir hi 
Sa'd'dan. Selçuk Şab'dan ve Sa 
bin Zengi ile birçok Türk ekib 
rinden bahseder. Millı,et nı~ 
lesıni bir kültiır gibı telakki edt> 
sek Sa'dide Türklerin inkar edi 
lemi3ecek haklan \ardır. 

Bunu da bir turala bırakalım 
Sa'di'nin dehası memleketleri 
dar hudutlarına "ığma7 .. O, biitil 
dünyanın şairidir. Yazdıiı lutsi 
delerinde bile zaman sahiplerin 
medihten ziyade nasihatler su 
nan, onlan "Adlü dad, a teşvi 
eden bu büyük "Sosyalist,, in e 
mükemmel eseri "Gülistan dır. 

Bunu Sa'di de bili)or: 
"Ben Gulistan adlı bir k"t 

yazmak ıstıyorum. Okuyanlarır 
gözleri sevınsin, ıçlerı açılı11n. So 
bahar ruzgarı onun, yaprağına ı 
lişmesın. Felegın donu ü onu 
baharını hazana çevırmesJn .. , 

Diyor ve üstad Kılisli Rifntm 
mükemmel tcrcumesi) le 111 şiin 
söylüyor: 

"Bır deste gul ne işine yarar~ 
Onun yerme gel! Benim Gulista· 
nımdan bır yaprak al. Gül ancak 
beş altı gun ya ar. Bu Gulistan 
daıma terutaze durur. Solmak 
bılmez 1 ,, 

Sa'di kırk yaşına kadar. tahsil 
etmiş, kırk sene seyahat etmif 
ve k·rk sene de eser ) azm11tır. 

Yedi yüz elli sene sonra bile 
ne kokusundan. ne güzelhğtndt"D 
ne de taravetinden kaybeden ve 
daima insanhğın düstunı gibi o
lan bu muazzam eseri, dihi klSft· 
cık bir "Gül,, mevsiminde ) azdı 
bitirdi. 

"Sôzu uzatmayayım. Gftl faslı 
bitmeden, dallar uzennde t il 
gtiller gülerken Gulistan kıtabı 
bıttı!., 

* Gülistan ıimdiye kadar bir 
çok defa .tilrkçeye ~vrilmiştaı., 
Bu nmbtelif tercümelerdea hair
laranı ıordük. Kimisi nahiv ha • 
talan kimisi şive düşkünlüıtü do
la, asiyle yoksullutu telifi edecek 
tercümeler değildirler. 

Ustad Kilisli Rıfatan tere · me
si bilba a liHn bakımından rısb 
kadar güzeldir. Uf acık bir ş~ ~ e iz
lik olmadığı gibi, kulağa ho &tf'l
miyen bir tabire de tesad1if et • 
medim. Kilisli Rifatan eseri • tf'r• 
cümesi demiyeceğim • tercümede 
"kanaveçe tersi,, nazariJ esini 
tamamen tekzip ediyoruz. Bir ii· 
rin terciımesindcki cümlr.nin 
türkçe hüviyete sanhşındaki f.a• 
delip kuvvetine bakınız. 

".... Mademkı ıyi. kotu herkf"I 
olecektır. O halde bahttyar, ıyi
lik topunu çelen kımsedır ... ,, 

Burada "'atmak, tibirınin y~rl· 
ne kullamlan "çelmek , tabiri ço
ğumuzun bildiği halis türkçe bıı 
kelime olduğu halde onu bu ka • 
dar yerinde tasarruf etmek Turk 
diline hakki)le sahip olmıya 'lla
bestedir. 

Takvimci 

öGRETMENLER 
Cemiyetinin içtimaı 
İstanbul ogretmenleri yardım 

cemiyetinın yıllık kongresi du 
oı.deden sonra 1 tanbul kız l 
sesı konferans s !onunda akde 
dılmişt r. Toplant da ıdare he 
yeti bılanco ve he p m ilPttı e 
rı r~porları okunmus. eskı id r 
heyeti ibra edılmiş ve veni 1da 
re heyeti seçimı vapıldıktan son 
ra. tadılen hazırlanan ~ı n 
zamnamenin munaka sına ge 
cılmıştır. 

Netıcede. cem ·~ete aza bulu -
nanlarm yalnız vefattan ha 
linde a lelerıne vardım etmekle 
kalma ıp. h ııt 1 ki rı evlen -
meleri. çocukları do ması hal 
Jerınde de n kdı " dım'arda bu 
lunulm sına k " r ~rilm t r 

Yen ıdare h \ 1 reisi 
Maarıf ~fod ıru Tevfik Kut 

zahklara Tahır Ataman. Ad 
8 şkan. Zah de Turh n Ta.n: h 
sap muf,-ttı hklerine de Sevk 
Erkson, Hasan Fehmi ve Bed 
Öymen secılmis.erdir. 

Şirketi Hnrhe Kon::rm -
$rkeh HavtıvPmn t rıelık kon 
resı dun sab,.1, G l~t ~:ık! $ r 
kel b 'n :-ıJ=t t P1 rıl'!' ~t·r "' 
l ntııi:ı h r c en dl • -c d 
kann y n i k nunlar 
lılara tevzii ıcın n m:l 
dort maddesmde tadilat 
mı tır. 
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Dünkü Maçia·r 
İstanbulspor Maskesporu, 
Be~ikta~ ta Harbiyeyi Yendi 

Beşiktaş - Harbiye takımlcın arasndaki maçtan bir görünüş 

Milli kümenin deplasman maç-ı bulsporun dördüncü golünii. de 
larına dün Şeref stadında ol. ~ıkarmıştır. 
dukça kalabalık bir seyirci küt- Oyunun bitmesine iki dakika 
les.ı önünde deva medilmiştir. kala Refet .Maskesporun ikinci 

Ilk maç İstanbulspor ile An- golünü atmıstır. 

Beşiktaş 2 - Harbiye O 

TAN 

Dünyanın Siyasi 

ASKERİ VAZİYET Manzarası 
........ - ·---·---' -· - ..... ---.ı. ....... 

(Başı 3 ünciide) 1 

Atinanın Şimalindeki Mevzilerde gal masraflarını azaltmıya mu
vafakat ettiği haber veri!iyor. 
Bu keyfiyet, Almanyanm, rran
samn iktısadi, nıali vaziyetinin 
bu kadar mühim bir par:ıyı ö
deıniye müsait olmadığına ka
naat getirmesi, ayni zamanda 

Müttefiklerin Uzun Müddet 
Kalmaları Muhtemel Değildir 
Yunanistıındaki harl'kiit henüz bü

tun şıddetiyle devam etmektedır Al
man kaynakları dahi cenup cephesinı 
y;ırınıya muvaffak olduklarını veya 
buradaki kuvvetlerin muhasamat.ı 
terketm:,ş bukınduklarını blldırme -
dikll'rine gôre, İngilizler tarafından 

Yunanlstandaki harekatın istikbııldl' Fransamn işbirliğini temin iı_;in 
alacağı şekil hakkında kati hüküm ~·apılmış bir cemile olarak tehir 
vermek için Atınıının sukutundan edilmektedir. 

vPrilen haberlerin taırnımiylc doğru 
olduğu anlıışılır. Bu kaynaklara gö
re. Yunanistandııki İngiliz kıtaları 

tedricen geri çek..ilınıye devam et -
nıekte olup, cephcnın yarddığı. or -
dunun muhasama tı terketti;ı-i hakkm
daki haberler yalandır. 

Ingiliz ve Yunan kuvvetleri Ter -
nıopil'dcn itibaren adım adım müda
faa harbi yaparak ,.e düşmana agır 

zayiat verdırerek Atinanın 50 mil 
kadnr şiımı!indeki bölgeye çekilmiş-

lerdir. Yeni cephe Termopil'e naza
ran çok daha geniş ve mı.idafanya da
ha az elverışlidir. Bu itibarl;ı m ütte
fil< kuvvetlerin burada uz.un m ı.iddet 
bir müdafaa harbi yapmıyacaklarını 
\'C suratle Korent i::;tikametindc çe
kileceklerini tahmin ediyoruz. Ma<l

1 
sonra cereyan edecek harbin seyrini "JJ1. ANTEN 
ve hadisatın inkişaf tarzını beklemek 

lazımdır. ! ,---------~ 
Dığer tar:ıftan Yunan harbinde e- ı· 

hemmiyeıe şayan olan bir nokta da 
Almanların Ege denizinde Semendi- ı 
renin zaptiyle başladıkları harekata 
devam etmeleri keytiyetidır. 

Dün akşam Londra radyosunun 
verdiği bir habere göre, Almanlar, 
Semendire ve Lımni'den sonra Taşöz 
ve Midilliyi de zaptetmi~lerdir. Şar
kt Akdenizde İngıliz donanmasının 
harekatına ve hukımiyetine nihayet 
vern1ek maksadiyle yapılan bu iş -
galler hakkında da şimdi acele bir 

hüküm vermek doğru olamaz. Çun
kü, evvela Almanların bu adaları u
zun müddet ellerinde tutup tutamı
yacakları henuz belli değildir. Sani
yen, yalnız bu adalarla bu gayeye 
\'arılamıyacağı cihetle, stratejik ba -

Binler ve Binlerce halk 

nın temiz havalı salonlarınd• 

ASRIN İLAHESİ 

HEDY LAMARR'ı 

Bu Kadın Benimdir 
Harikasında t<'krar tekrar 

seyrediyor ... 
Son birkaç günden istifade 

ediniz. 
Programa ayrıca : 

WAALACE BERRY'ııin 

mafih, evvelce bu sütunlarda birkaç kımdan daha ehemmiyetli olan di
defa te'.uarladığımız gibi, müttefik ğer adalara da el koymrya muvaffak 
kuvvetlerin Korent önünde de bir olup olamıyacakları hakkında şimdi-

İkinci maçı İstanbul şampiyo- mudafaa harbi kabul etmeleri, müte- lik bir hüküm verilemez. İşte bu gibi 

t 
27 - 4 - 1941 

;;::!~
1

H~t+~:.:: f I,.· .......... 
İzmir, 26 (TAN) - Nazilli -1 BUGÜNKU 

Aydın arasında otomatik telefon 
hattı ikmal edilmiş ve bugün gö
rüşmelere acılmıstır. 

İznıirde 15 Muhtekir 
İzmir, 26 (TAN) - Dükkan

larda mühim miktarda şeker saklı 
yan 15 bakkal ihtikara teşeb
büsten dolayı buf!ün adliveve 
vı:>rilnıic:tir. 

" ' ......................... = ............... . 

IALEMDARi··i Mill ıj . . . . ,.-......... _........... ················ 
da 

Şarkm San'at abidesi 

B i N 
BİRİNCİ 
GECE: 

Musiki: Şarkılar: 

Sadettin Münir Müzeyyen 
Kaynak Nureddin Sena? 

9.00 Program 
9.03 Haberler 
9.ı8 Marşlrır 
9.45 Yemek lis-

PROGRA:\l 

18.03 Orkestra 
18.30 Konuşma 
l!J.00 İnccsaz 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19,50 Şarkılar 
20.15 Konuşma 
20.30 Sololar 
21,00 Operalar 
22.30 Haberler 
22,50 Dans müz 
23,:!5 Kapanış 

tesi 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 

13.25 Orkestra 
18,00 Program 

ö L Ü M 
Debreli Mücahit Sarraf Az 

Tanrıverdi'nin kızı, Milli Piy 
go bayii Hasan Tanrıverdi he 
'iiresi, Arnavutluk Dahiliye N 
zareti başkatibi Fuat Dibra ref 
'::::ası 

BAYAN MUZAFFER 

Düçar olduğu amansız hast 
lıktan kurtulamıyarak. hayal 
nın henüz 24 üncü senesini idr~ 
ederken rahmeti rahmana kavu 
muştur. Cenazesi bugün saat ik 
de Yakacık sanatoryomunda 

İstanbulu Co!)turuyor. kaldırılarak aile kabristanın 

İlaveten: Jurnal ve Miki Mavs. •iefnedilecektir. ..., ..,,, ........................... .. kara üçüncüsü Maskespor takımı 
arasında idi. Cüsse itibariyle kü
çük, fakat topa hakim oyuncu
lardan müteşekkil Maskespor ta
kımı dün sevirciler üzerinde mü_ 
sait bir intiba bırakmış, fakat 
gayet iyi anlaştıkları ve İstan
bulspor kalesini çok defa tehdit 
ettikleri halde forverdlerinin fır
satları heba etmeleri neticesi o
yun üzerinde müessir olabilecek 
sayı yapamamıştır. Birinci dev
re orta haf, ikinci devrede santr
for oynıyan Celal düzgün ve gü. 
zcl bir mac çıkarmıştır. 

nu Beşiktaş ile Ankara ikincisi arru. kuV\'ete mühim bir zarar iras sebeplerle bu dört adanın işgali mü- Taş Yürekli Adam 
Harbiye yapmıstır. Bu mac da edemiyeceği ve bilakis kendilerini nasebetiyle mütalda yürütmek kana- ....._ Jll ,. Bu Hafta SAKARYA Sinemasında 
beklendiği gibi hızlı ve güzel ol- daha mı.işki.ll duruma sokabileceği i- atimizce mevsimsiz olur. ~ -p ı & 
mamıştır. çin, bu kuvvetlerir\ surat.le l\ıioraya •••••••••••••••••••••••••••-.. MARİE BELL ve İstanbulda ilk defa 

Harbiye takımı dün çok çalış- atlamaları icap eder. , T U R A N HENRY KOLLAN YILDf Rf M KURCUN 
mış, fakat takımda beraberlik ol- Müttefik kuvvetler büyük zayiat A Z A K Bu çarşambadan itibaren tarafından oynanan ~ 
madığı için bütün gayretler şah- vermeden bu atlamıı hareketini ya - Çarşı kapı her iki sinemada birden Şehzadcbaşı Charles Mere'nin 
si bir didinme mahiyetinden çı- parlarsa, Almanları uzun mliddet Me~hur Muganni Kovboy 

FRED SCOTT kamamıştır. Ankaralılar zaman Yunanistanda mühim bir kuvvet bu- K 1 v 1 R c 1 K p A ş A 
zaman Beşiktaş müdafasını zor- lundurmrya ve bu kuvvetleri olduk- . ' tarafından oynanmış büyük 
lamışlarsa da son anlarda mües- '-'a yıpratmıya da muvaffak olabilir- Büyük Ask filmi .,. macera ve sergüzeşt filmi. 

sir hareket yapamamaları yü- ler. Çünku mütearrız kuvvetlerin I '•••••••••• Büyiik Tiirk Filmi 4 1 "•••••••••••••••••'-••••••••••"'l 
ÖLDÜREN GÖZLER 

İstanbulspor takımı dün her 
zamanki gibi tazyik~,i bir oyun 
cıkarmamış ve maç sıcağın da te
sıriyle oldukça yavaş geçmiş
tır. 

Fakat sarı siyahlı forvertler a
"Hklarına geçen fırsatları iyi kul
lanmışlar ve zarif anlaşmalar _gös 
tcrınişlerdir. 

Hakem Şazi Tezcanın idaresin_ 
de ve sat 15 te başlıyan oyunun 
6 ıncı dakikasında İstanbulspor
lu Kadir önü boş olarak yaka
ladığı topu havalandırdıktan 
sonra 18 inci dakikada kornerden 
~elen topu durdurmadan l\.1as
kespor kalesir:ı.e sokmuştur. 

·· d · · 1 1 d · Korent kanalını hücum ve harple · zun en netıce a amamış ar ır. . 1 ·· k··ıd·· 11 h ld 
geçmesı pe <: muş u ur. · er a e 

. Beşiktaşın oyununa gelince,,•••••••••••••••••••••••••._ 
Istanbul birincisi lig maclarında l .. . . . .. _ ~ 
çıkardığı oyunların dununda kal- Gunlerdenberı L A L E salonlarından Istanbulun dort bucagı~a a~-

t B. l d .. l seden çılgın kahkahaları duydunuz mu?. Heyecandan nefeslen kesı-
mış ır. azı an ar a .l{Uze ~.n- !enleri gördünüz mü?. Bütün İstanbulu yerinden oynatan 2 şahane 
laşmalarla Ankara takımını muş- filmden hazırlanan bu zengin pro"ramı şayet görmiyenler kaldiy~e: 
kül mevkilere düsürmüşlerse de ., 
tempolarnı temadi ettirememiş
lerdir. 

Birinci devre Harbiyenin üst 
üste •yaptığı ataklarla geçmiş. 
se de Hakkı haftayımın sonla
rına doğru aldığı ileri bir pastan 
istüade etmesin ibilmiş ve Beşik
ıaşın ilk golünü çıkarmıştır. 

Bugün L A. L E 'ye Koşsun 
inci fllm : T Ü R K Ç E 

HERKÜL 
Kahkaha rekorunu kıran ... Ne~·e 
fırtınaları koparan... Senenin en 

2 nci film: F R A N S 1 Z C A 

CASUSLAR 
DiYARINDA 

Her dakika k!llbe heyecan ... 

Bu Akşam 

FRANSIZ Tiyatrosunda 

s A F i Y E 
VE ARKADAŞLAAI TARAFINDAN 

BÜYÜK KONSER 

N A Ş İ D 
VE ARKADAŞLAR! TARAF I NDAN 

KOCA iSTERiM 
Taklltli Komedi. Biletler gişede satılmaktadır. ........................................... , 5 dakika sonra Sefer lüzumsuz 

ve sert bir sarj yapmı.Ş, fak:ıt 
Maskespor böylece kazandıf{ı pe
naltı ?le elde ettiği beraberlik 
fırsatını kaçırmıştır. 

1 - O Beşiktaş lehine biten 
birinci devreden sonra Harbiye 
hjç olmazsa beraberlik sayısını 
çıkarmak için hayli uğraşmış, fa
kat yukarıda da işaret etti_ğimiz 
gibi bu akınlar Beşktaş bek hat-

güzel filmi 
Ruha korku katan mevsimin 

büyük avantUrü. 
Seanslar: 1 - 3.30 - 6.30 ve 9.45 te T Seanslar: 11 - 2,15 - 5 ve 8,15 te 

, ....................................................................... , 
Son 5 senenin en muazzam filmini görıniyenlerc fırsat! 'fiirkçe sözlü ve (TeknikolorJ tabii renkli 

:33 üncü dakikada Rüştüden 
Mukerreme ondan da Süleymana 
~eçen topu ikinci defa :.Vlaskespor 
kalesine girmiş ve devre 2 _ O 
İstanbulsporun galebesi ile bit
miştir. 

tını pek ender asmıştır. Beşiktaş, Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

oyunun sonlarına doğru, Şük- '-••••••••••••••••••••-:•••••' NAMUS BORCU 
İkinci devrede Maskespor a.E!ır 

bir tazyik ile oyunun idaresini 
eline almağa sık sık muvaffak 
olmuştur. 

Bu arada Ankaralı sol ic iki 
muhakkak fırsat kaçırmıştır. 

rünün Harbiye kalesi önündeki 
bir kargaşalıktan istifade ede- ,,.•••••••• MELVYN DOUGLAS ----., 
rek yaptığı ikinci gol ile maçı 
2 - O kazanmıstır. Takımlar bu-1 
gün ayni sahada rakip değiştire- ı 
rek oynıyacaktır. 

Ankaradaki maçlar 

Ankara, 26 <TAN) - Bugün 
milli küme maclarına devam e
dilmiş, ilk karşılaşma Demirspor- ı 
la Altınordu arasında yapılmış 
ve maç 3-5 Demirsporun galibi
yetiyle bitmiştir. 

Nükte ve neş'c saçarak giizel LOUİSE PLATT ile beraber 

yarattı~ı ve Polis Hafiyesi rolünde oynadığı 

ASRI BİR ADAM 
filminde, niha~·et kendini aşkın ağlarına kaptırıyor. 

Bu şaşırtıcı filini · 

SARAY Sinemasında 

( K A H R A M A N FEDAi> 
Yalnız İPEK Sinemas1nda Büyük Muvaffaklyetlerle Gösterilmektedir 

, __ Filmin u:r:unlııi!:u dolavıc;;ivll" <;('ano;lar "aat 11.15 tenzilatlı, 1.45 - 4 _ 6.15 ve 8.50 de .... ,. 
, ............................... 1 ........................ , 

1 

B U G Ü N T A K S İ M Sinemasında 

,~""'""'""'""~ ~""""i ~~:~~~e !~~:~e~~r~~~ A s ı• K A z A K ~T Ü R K Ç E 

~
, lemiyecek kadar heye-lıı. '- S Ö Z L Ü 
canlı ve meraklı bir film' ., 
~""""''""") ~~""""' 

16 mcı dakikada Mükerrem 
Süleymanla anlaşarak İstanbuls
porun üclincü ·golünü yapmıştır. 
20 inci dakikada Ankaralı sa_E! a
cık yerden bir şütle takımının 
ilk goli.inü yapmış fakat 28 inci 
dakikada Kadir eşape ile İstan-

!kinci maç, Gençler Birli,ğiyle 
Altay arasında yapılmış ve maçı 
3-1 Gençler Birliği kazanmışt:r. 

Gidiniz, "örüniiz. Bugün saat 11 de tenzi1ath matine. Yüz binlerce askerin iştirakiyle ve milyonlar sarfiyle çevrilen muazzam tarihi film. 

~--••••••••••••~-~-------~' ~~-•••••••••• Bııgün saat 11 de tenzilattı matine. -----~----~' 
DUNKU KISMIN HULASASI 

Yeni ma!nzayı eskisinden ayıran camlı kapı açıldı, 
N ıa içeriye giren müşterıyi görünce "Allahım yine o!.,, 
dıyc mırıldandı. O, dbrdünci.i deflidrr geliyordu ve daima 
g~ kalan ınsıınlar cinsindendi. Onun başını döndüren 
. y, on iki kı~ilik güllü kah ve takunıydı. Nina ise na
hoş gorünmiyc çalışıyordu. Dil,Ş!.'i.nceli olduğu zamanlar 
arkadaşı Erlk, onu bir fino köpeğine benzetir ve çok kü
çuk ve körpe bulurdu. Müşteri Bayan porselen servisi
nın onünde durdu ve 39 dolar mı? diye söylendi. Saat 
altJy1 be., geçiyordu. Erik beklediği için füna sabırsızla
nıyordu. Bu sırada şef Mösyö Berg oradan geçiyordu. 
Nına ona pek hurmetkfır bir nazarla baktı. Şef. derhal 
satıcının imdadına yetişti ve: "altıda kapatJyoruz Ma
dam, asansör artık i;;;lemiyor., dedi ve ilave etti: "Ma
dam isi biter bitmez lCitfen merdivenden inseler ... ,. 

Musteri kati kararını yine veremedi ve kalbi vura 
vura oradan çıktı, gitti. 

-- Görmedim, dPdi. 
- Ee, ne yapayım, artık bckliyemem, dedi 

Nina ve dışarı fırladı. 
Lilian arkasından bağırdı: 
- Bir saniye, ben de seninle geliyorum. 
Fakat Nina sinirlenmiş gibiydi, işitmemez-

likten geldi. Lilian h~r ne kadar arkadaşı da ol. 
sa, her akşam peşine takılmasına pek meraklı de
ğddi: Lilian Erik ile çok zaman, Nina'nın en bü
yuk bir iyi niyetle dahi bir türli.i gülemediği a. 
caip şakalar yapardı. 

Alt katın merdivenlerini koşarak geçti ve 
yukarıya çıkan ve büyük bir kısmı eski avluda, 
kontrolde biriken satıcıların arasına karışıverdi. 

Büyük kapıdan müthiş bir rüzgar esiyor ve 
fasanın yüzüne ağlatacak kadar bol, avuç avuç 
tuzlar serpiyordu. Bu yüzden Nina, 5 numaralı 
merdivene vardığı zaman hemen hemen yarı kör
k~misti. Erile oradaydı: İpek eşarpı ve melon 
sapkasiyle onda, hakiki bir kibar hali vardı, !>ir
kaç zamandır küçük bir bıyık bırakmıştı... Aşı. 
kane bir tavırla Nina'yı kucakladı: 

- Eee, ne var, ne yok, Spruv? Lille Spruv'? 
Bu, Dnnimarkaca bir kelimeydi ve: "Serçe, 

~ 're cik.. manasına geliyordu. Cünkü Erik - E
rk Benj:!tson - Danimarkalıydı. Çok gene vaşta 
Amerik.ıya _gelmiş ve hala memleketinin dümdüz 
deniz kr'ı ılarını ve yeşil ormanlarım hatırlardı. 

Bügüh Sil fış 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Ha - Ç'4 No. 2 

Erik, Nina gibi bir genç kızla dostluk kurabile -
cek delikanlılar tipinde değildi. Nina'nın üzerin
de o her görüşünde Amerikaya henüz gelmi~ ve 
Nevyorkun ne demek olduğunu hiçbir zaman i. 
yice anlıyamıyacak olan ezeli bir yabancı tesiri
ni bırcıkıyordu. ·Nina'ya nazaran çok daha boy -
luydu, yüzünde küstah bir ifade okunuyordu: 
Her ,gördüğü şey, onu delice eğlendiriyor gibiydi. 

Nina, arkadaşının kolu altındaki dirseğini 
kuvvetle sıktı ve adımını mümkün mertebe ona 
uydurmağa çalıştı, yüzünü ona doğru kaldırdı ve 
yürümeğe başladılar. \ 

Yüzünde, bütün kendisi gibi büyük şehir ka
dınlarının akşama has acaip ifadesi seziliyordu: 
Kiıf: derecede ışık ve güneş görmiyen insanların 
narin yapılı, ucuk benizli ve ince yüzleri... Çok 
genç, çok mi.i fik. biraz cesur, biraz mütereddit. 
"Bazarı bezgin olmak; fakat onu hicbir zaman 
göstermemek!..,. Gözlerin altında hafü bir çü -
rük arklı lambaların ve elektrik reklamlarının. 
keskin ışıklarının yanaklarda elmacık kemikleri 
ve aralanmış dudaklar: üzerine cepheden vuruşu .. 

- Biraz geciktin dejl;il mi? dedi Erik. 
Evet .. Son dakikada ihtiyar bir mıymıntı tü

redi. 
- Vah, vah, ama üzülme, Rivold'de daha 1Q 

dakika geçirebiliriz! 
Ve adımlarını sıklaştırdılar. 
Yolllardan geçilemiyordu. Sehrin kudurdu

. ~u mağazalardan insanların, insan sürülerinin 
bosandığı saatti. Durdurulmus otomobil sıraları, 
otomobil, tünel, tramvay avlıyanlar, dilenciler, 
son demetlerini satmağa uğraşan çiçekçiler, de-

polara koşuşan geniş yük arabaları. bir akşamlık 
kız gözliyen erkekler, gecelik b ir erkek avlıyan 
kadınlar; evine koşan veya dönmemek için ayak 
sürüyen evliler, köşelere saklanıp bakışlariyle 
çiftleri takip eden yalnızlar ... 

- Rivoldi'ye mi?. Pansiyona ~itmiyor mu
yuz? Yazık, dedi Nina ve hızla yüzünü göl,geye 
çevirdi. 

- E, ya. Elden ne gelir? Hem sabaha b iti
rebilirsem, ne mutlu bana!. 

- İş harici çalışmak mı? E, ne işiymiş bu'? 
- Yumurtlamak. Bütün gece durmadan yu-

murtlamak! Tavuk gibi. 
Erik ağır bir adam hali takınarak, ki1cük İ

talyan lokantasının kapısını itti. Salon soğnn ve 
adi sigara dumanı kokuyor, dumandan göz gözü 
görmiiyordu. Erikin bu dumanlı yere büvük bir 
zaafı vardı; vaktiyle, daha henüz büyük bir res
sam olmak ümidini beslediği _günlerde, İtalyays. 
gitmisti ve biraz da italyanca bilirdi. 

Nina gülerek sordu: 
- Yumurtlamak mı? Aa.. O da neye ku

zum?. 
- Paskalya vitrinleri için. 
Erik bir köşeye yerleşti. Nina ise küçücük 

mermer masanın arkasına sıkışıvermişti. Cok 
memnun bir halle etrafına bakındı. Hayranlığını 
pek açığa vurmamak için: 

- Bir si_gara versene! dedi. H em dizimi ra
hat bırak Allah aşkına, rezil olmıyalım . 

Erik, bu koca cılgın. hakikaten hiç rahat dur. 
muyordu. Onun kocaman bir bebek olduğ'unda 
hemen hemen herkes müttefikti. Erik garsonla 

italyanca bir şeyler konuştu, kahve ve kayısı pas- B 
tı:ısı ısmarladı. 

u L MACA 
Hiçbir şey anlamıyan Nina: 
- Ben de öyle, dedi. 
Erik yine her zamanki gibi, masaya kendi

lerinden evvelkilerin kahve fincanlarından arta 
kalmış ıslak yuvarlakların içine, bir şeyler kara. 
lıyordu. 

Nina sigarasından derin bir nefes çekerek: 
- Bu da ne? dedi. 
Erik bir an için başını kaldırdı. Ona delice 

asıktı · 
- _:_ Yuvarlaklar yap! diye emretti. 

Nina ağzına duman doldurdu ve sonra mun
tazam yuvarlaklar halinde bırakmağa başladı. E
rik bu ise. muvaffak olmus bir müzik • hol nu
marası seyreder bibi hayret icinde bakıyordu; 
sonra yine masayı karalama işine devam etti. 
Dalgın dalgın: 

- Galiba bir seyler yakaladım, dedi. 
- Yumurtalara dair mi? 
- Tabii ya .. Meseledir yani. Paskalya tezyi-

n~tı bu. laf değil!.. 
- Allah canını alsın bu tezyinatın. Bu yÜ7.

den her aksam kafeste pineklemek .. Eminim ki 
bu, yine o senin şefin olacak adamın marifetle. 
ridir. • 

- Evet. övle. O ihti\•ar sırtlanın marifetle
ri Aklına, mağazanın bütün cephesi boyunca, 
bir tavsanla bir ağac koymaktan başka bir şey 
geimiyor. 

- Ee, sen ne düşünüyorsun? 
- Ben mi? Hohoo! Ben muhakkak daha iyi 

bir sPvler bulurum. 
Nina itimatla: 
- Tabii, dedi. 
Zaten "bu,, Erik'i tanıdı tanıyalı. bir "dnhi 

nin ne demek olduRunu anlar gibi oluyordu. Bir 
vitrinci dehası. Her ceşit işte: reklamda, desen
dP, yeni açılan mağazaların üzerinde r enkli ba -
lonlar ucurmakta. katalok krokilerinde: velhasıl 
her şeyde ve her şey için bir deha. F akat. deha
lar hakkındaki tecrübesi. henüz pek yeni olmak
la beraber, onlardan biriyle yaşamanın öyle pek 
te kolay olmadığını daha şimdiden anlamıstı. 

· ( Arkası var ) 

l z 3 • 6 1 8 • 

Soldan Sağa: 1 - Baş - Biı 
renk 2 - Fasıla - Bir meyve 3 -
Bir nota - Basmaktan emir - Biı 
nota 4 - Bir sebze 5 - I::>tanbu 
da bir semt 6 - Yemek kabı 7-
Kurum - Gazeteniz - Bir nnt.;: 
8 - Istasyon - Yeıs 9 - Dünya 
Uzüntü. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Yara -
lar - Bir kas:ıba 2 - Bir soy - De
niz vasıtası 3 - Bir nota - Kes· 
mekten emır - Bir nota 4 - Ta-
ze değil 5 - Suç 6 - Bir cin:, 
balık 7 - Lahza - Bıçak kılıfı -
Ters okunursa: Otuz gün 8 - Ta 
bak konur - Bir müstemleke 9-
Bir müslüman devlet - Ustıind 
wızı vazılan yemek yenen bu 
vasıta 

EVVELKi BULMACA - Sol 
dan Sağa- 1 - Kavak - Yol 2 -
Aralık - Ki 3 - Masal - Dul 4-
Azalık 5 - Rat - Çavuş 6 - Ok
Meca 7 - Raluzuk 8 - Kiliyı 
9 - Kof - Kurar. 
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Afrika Cephesi Yunanistanda Mazereti Olmıyan 

Suç! (Başı 1 incide) <Başı 1 incide) 
zün düşmandan beş subay ve 125 Müttefik kuvvetler, Termo _ 

(Baş tarafı 2 ncide) asker esir alınmıştır. fngilizle- pilden itibaren adım adım mü-
ı;ün., lehinde yazacağım satırla. rin zayiatı yoktur. dafaa harbi yaparak ve düşma-
rın, eserin hakiki kıJmetini te- lflgiliz resmi tebliği na ağır zayiat verdirerek bu ve-
lıarüz ettiremcnıcsinden duydu- Kahire, 26 (A.A.) _ "Tebliğ,, ni mevzileri tutmuslardır. Bu-
i:um samimi korkudur. Ve Refik Trablusgarpte, Tobruk mıntaka- nunla beraber buradaki mevzi
lfalid, bu e.eriyle, kolay tenkit sında düşman tecemmüleri isa- !er Termopile nazaran sahanın 
olunamıyacak bir muharrir ol- betli ve şiddetli topçu ateşimiz genişliği ve daha az müdafaaya 
nıak e'·iyesinden, kolay metho- sayesinde muvaffakıyetle dağı. elverişli olması hasebiyle uzun 
lunamıJ·ocak bir edip payesine tılmıştır. müddet mukavemette bulunmı -
:ı.ı:k•elmi~tir. Ve Bay izzet :\1elih, Sollum'un civarında devriye • ya elverişli degildir. Bu itibarla 
ismi kadar yuınusak başını, Re- !er ve topçularımıtın faaliyeti bu kuvvetlerin Korentin şimali
! k Halid'in en sağlam temelli e- arttırılmış düşmana çok ağır ne çekilmesi beklenebilir. 
•erine çarpıyor. Şimdi tabii ve zayiat verdirilmiştir. Alman resmi tebliği 
sert ak ;ıamellerinin acısını çek- Habcşistanda Dessie şehrinin Berlin, 26 (A.A.) - Alman ordu-
tigi hu gafıJane çarpı~ı da yap. civarında hare7..3t devam et - t arı Başkumandanhğınm tebliği: 
tJh.tPn .sonra, ~u fetvayı veriyor: mektedir. Cenupta şehre hilkim Yunani!tanda, dat krtaları ve tank 

"- R~fik Ua!id'in, günlük soh- olan mevzilere veni bir giriş ya- teşekkülleri sıkı bir l~blrlijii ile düf
hetlcrlc uğra!iınasına üzülüyo - 1nlmıştır. Çc/ büyük bir Ha- manı takibe devam etmişlerdir. Kı
rum: Evet aınn1a, yaşamak ge- beş vatanperver kuvvetı şım- talarrrnrz Termopil mevkiinf zorla
(.ııunek liı :ı ı n!,, ·di bu mıntakada imparatorluk 1 dıktan ~onra tngiliz kıtaları bu tari-

\'akıii, ıtelık Halid, iyili kö· kuvvetleriyle işbirliği etmekte _ bi boğazın şarkında Molas civarında 
tülü hemen bütün nleınleket C· dir mağlüp ~ilmiştir. Yüzlerce İngiliz 
dipleri gibi J-·arahcı san'atinin .24 nisan tarihinde, Sudan mü- esir edilmiştir. Elimize 30 dan fazla 
o gun meyvelerini bize 30 küsur dafaa kıtalarına mensup kuv- lop g~mişllr. Diğer Alman kıtaatı 
_yudır, e\.·velfı, narin miinckki - vctler Mota kalesini zaptetmiş· Tesalya'dan hareket ederek Egriboz 
din be.~enmediği o gündelik ga. Jerdir. 12 İtalyan zabiti ve yüz- ad:'l~ına gitmişler ve Halkis'ten tek
zcte sa)·falarına sararak sundu. terce müstemleke askeri esir a- rar karaya ge~mişlerdir. Seri Alman 
Fakat halk kelimelerini duyun- !ınmıştır. 2 top ve çok miktarda kıtalar< d~anm takibine devam e
ca, manikürlü parnıaklariyle ya· harp malzemesi iğtinam edilmiş- derek Teb nehrini geçmişlerdir. 
ka silken miiellilin, bu idi ant· tir. Taı;oz ve Semendire adaları bir 
haliıjı da bcğenmen1esinden da.. Daha cenupta bütün mıntaka- ba!';kın hareketiyle l:l Nisanda işgal 
ha tabii ne olabilir? Ona göre !arda harekat memnuniyet ve- edildikten sonra Alman kıtaları do
C'!\Cr1 patlıcan gibi ga,;ete k5ğı· rici bir tarzda inkisaf etmekte- nanmanın iı;;birliği ile Limni adaı::ma 
dına değil, likörlü fundan gibi dir. c:ıkmışlar ve düşmanın mukavemetini 
Papier d'orC'ye sarılır. Trablus'a /ıücum kırdıktan sonra adanm askeri ehem-

~eyse ... Refik Halid'in, böyle miyetl olan bütün noktalarmı işgal 
yapmayışını bir hata saysak bi- Kahire, 26 IA.A.) - "Tebliğ., etmişlerdir. 
le, narin münekkidin de itiraf Libyada, 24 ' 25 Nisan gecesi Bin- Hava kuvvetleri, Yunan sularında 
buyurduğu &'İhi, mazereti var: gaziye şiddetli bir akın daha ya. düşmanın ııemi hareketlerine karşı 
Y k pılmıştır. Mendirek üzerine tam aşama , geçinmek 13.zım. muvaffakıyetli taam.ızlarda bulun -

Fakat, acaba san'atkar münek- isabetler kaydedilmiş ve bomba- muşlardır. 24 Nisanda ceman 50.000 
kit - hele bu tenkidi gibi • as- !ar bir petrol gemisinin, bir ti- toniLôtoluk 13 ticaret gemiııini batır
falta basan rugan iskarpinleri caret vapurunun ve bir romor- mışlar ve diğer 17 vapuru da ciddt 
kadar bile iz bırakmıyacak gün. körün hemen yanı başına düş· hasar_e u~ratmışlardrr. 25 Nhıırında da 
lük yazılarla neden uğraşıyor? müşlerdir. Askeri binaların ya- 3.000 tonililtoluk bir ticaret gemisi 

Bana kalırsa, lisanını beğenn1e- kınında yangınlar çıkmıştır. Dö- batırılmış. dört büyük ticaret gemisi 
diği halk, bayunızın bu suçu- nüşlc tayyarelerimiz Binı;ıazi'den ve bir~ok ~ahi! deniz nakliye vasrta
nu asla affetmiyecektir; Çiinkü 30 kilometre kadar uzakta bulu- !arı ate.e verilmlstlr. 
onun • Refik Halid &'ibi _ nıaze- nan Elargut civarında bir düş. 
reli de yok! man kafilesini bombalamışlar ve 

mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Bütüo bombalar <ffişman araba
larının arasına düşmüş, iki bü -
yük infilak olmuş ve dört büyük 
yangın çıkmıştır. Keza Akroma 
ve Deme civarında düşman mo
törlü nakliye vasıtalarına da ta. 

Kiel'e Çok Şiddetli 

Bir Hava Akını 
(Başı 1 incide) 

Wilhelmshafen'de havuzlar ve 
geınt tezgahları bombardıman e -
dilmiştir. 

Ayni gece zarfında Norveç, 
Hollanda, Fransa ve Belçika sa
hillerinde havuzlarla diğer lıe -
deflere bombardıman ve suhil 
muhafaza seryis!erine mensup 
tayyarelerimiz tarafından diğer 
bazı hücumlar yapılmıştır. 

arruz edilmistir. 
Alman tebliğine göre 

Almanlar "Semendire,, 
adasını nasıl işgal 

etmişler! 
Berlin, 26 (A. A.) - uo.N.B... a

jansı, Semendire adasmm işgali· hak
kında bu hcale phit olan birisinden 
a~ağ:ıdaki mallı.matı almıştır: 

"19 Njsan sabahı saat beş buçukta 
motörlil altı kotradan mürekkep kü
çük bir filotillA. Trakya sahilinde bir 
limandan hareket etmiştir. Bir sal ü
zerinde istihkam kıtaLıırma ait alh 
botla iki hücum botu bulunuyordu. 
Burada 300 de Alman askeri vardı. 

Milli Şefimiz 
CRaşı 1 incide) 

tası münasebetiyle yurdun her 
tarafından aldıkları tebrik tcJ
graflarından dolayı teşekkiirle
rinin ve karşılık tebriklerinin 
ib\5ğına Anadolu ajansını tavsit 
eylemişlerdir. 

Milli Şefimizin hediye 
ettikfrri imzalı fotografları 

Atlcintik Muharebesi 
(Başı 1 incide) 

Londra, 26 (A. A.) - Times 
gazetesinin Vaşington muhabiri, 
bu sabah verdiği bir haberde, 
gönderilen malzemenin İngilte
reye hiçbir kazaya uf(ramadan 
varabilmesini temin için inııiliz 
donanması tarafından sarfedilen 
faaliyeti saha itibariyle küçülte
rek İngiliz donanmasının yükü. 

Ankara, 26 IA.A.) - Bugün nü tahfif hususunda Amerikan 
Cümhuriyct Halk Partisi Anka- hükumetinin elden geleni yap -
ra Vililyeti İdare Heveti Merke- mak niyetinde olduğunu bildir-
zinde Vilayet İdare Heyeti, An-r miştir. -
kara Merkez ve Çankaya ve di. "Amerika harbe girecek 
ğer kazalar i1e, r""'rkez nahiye · " 
idare hcyetleriniil .-e Halkevi Ncvyo,rk, 26 <A.A. l -

1
Gal\up 

reis ve idare heyetı azalarının Enstıtusu t~rafın?an yapı .. an an .. 
iştirakiyle yapılan bir toplantıda ketın verdıgı n_7tıcelere. ııore, A. 
Milli Şef İnönü'nün imzalarivle merıkalıların yuzde 83 u bu harp 
hediye etmiş oldukları fotogra _ bıtm7den _evvel fı.merıkanın har
fileri Vilayet İdare Heyeti Mer- be gırecegı f~krınded~r. Bu an -
kezinde seref mevkiine konul _ ket 10 Nısan ıle 20 Nısan arasın
muştur. Bu münasebetle yapılan da yapılm~ştır .. Şurası dıkkate 
ve Cümhuriyet Halk Partisi mü- sayandır kı, aynı mesele hakk_ın. 
fettişlerinden Amasya Mebusu da beş ay evvel yaı.nlan d ıger 
Esat Urasın da bulunduğu tören- b~r ankette .. reye ıştırak edenle
dc Parti Vilayet İdare Heyeti rın ancak yuzde 59 u bu fıkırde 
Reisi İbrahim Rauf Ayaşlı söv- bulunnıustu. ,. •• . 
!ediği nutukta bütün milletçe Roosevelt m sozlerı 
Milli Şefe karşı duyulan içten Vaşington, 26 (A.A.) - Roo -
ve sarsılmaz sevı;ıi hislerine ter. sevelt, gazeteciler toplant1'ında 
cüman olmuştur. vaptığı beyanatta Birleşik Ame-* rikanın bugün ticaret gemi ka. 

Ankara, 26 <A.A. l - Bu.ııün filelerine himaye vermeyi dü -
aldığunız telgraflar, Milli Şef şünmedii!ini sövlemistir. Roose
tsmet İnönü'nün imzalariyle he- velt kafileler hakkındaki noktai 
diye ettikleri foloı;ırafların Tos- nazarını izah edecek tefsirlerde 
ya, Sungurlu, Boğazköy, İspar- bulunmaktan imtina etmiş, fakat 
ta, Giresun ve Sorgun C. H. bir buçuk senedenberi bitaraflı
Partisi Vilayet ve kaza merkez. ii;ı korumaya memur d~vriye ııe. 
!eriyle Halkevleri ve Odaları se- milerinin Atlantik sahillerinden 
ref mevkilerine merasimle talik 1000 mil mesafeve kadar hare -
edildiğini bildirmekte ve bu ve. ketlerde bulunduğunu söylemiş
si\e ile halkımızın Milli Şefe tir. 
karşı sarsılmaz bağlılık ve sevgi Roosevelt, bir ı;ıazetecinin sua
duygularının bir defa c!aha icten !ine verdiği cevapta devriye ha. 
tezahürat ile izhar edildiği kay- reketlerinin denizlerde garp ya
dolunmaktadır. rı küresinin müdafaası icap et -

Japonya, İtalyayı 
Protesto Etti 

Şanı;ıhay 26 (A.A.) - Japan 
makamlarının Şanı;ıhay'da bulu -
nan Tomislav Yuı;ıoslav şilebi -
nin bir İtalyan bahriye silahen
daz müfrezesi tarafından müsa
dere edilmiş olınasını İtalyan 
deniz makamları nezdinde pro
testo ettiği resmen bildirilmek
tedir. 

Hitler, Maribor'da 
Maribor, "Yugoslavya,, 26 !A. 

A.) - Hitler bugün ansızın Ma -
ribor'a gelmiştir. 

tirdiği nisbette uzaklara ı;ıötürü
leceğini söylemiş ve devrivenin 
bir kafile sistemi olmadığını e. 
hemmiyetle kavdetmiştir. 

Roosevelt, Groenland'ın kıs
men mihver kuvvetleri tarafın
dan isııal edilmiş olabilecei!ini ve 
fakat bu hususta sarih malumatı 
olmadığı111 bildirmiştir. 

Bu isgalin Besinci Kol azaları 
tarafından yapılmış olabileceği 
mütalaasına Roosevelt "hayır11 
demis ve sunu ilave etmistir: 

"Birle:/k Amerika Groenland 
ın her türlü işgaline mani olmak 
idn tedbirler almaktadır. Baş -
kaca bir tecavüz hareketi olmı. 
v~r~i11n1 ümit ederim . ., 

Berllne bombalar atıldı 
Londra, 26 (A.A.) - Salahi -

yettar kaynaklardan öğr;mildi -
ğine göre, Ingiliz tayyareleri dun 
gece Bertin üzerinde uçmu.•lar 
ve Alman hükumet merkezine 
bombalar atmışlardır, Bu, Ingi -
!iz tayyareleri tarafından Berlin 
üzerine yapılan 40 ıncı akındır. 
Bundan bir evelki alon geyen 
hafta perşembe günü yapılmış -
tır. 

Berlin, 26 (A.ıl .. ) - "Tebliğ,, 
Şimali Afrikada. Alman ve İta!. 
yan kıtaları, İngilizlerin kuvvetli 
tank cüzütamları ve ağır topçu
nun müzaheretiyle Sollum'un 
garbinde Capuzzoya karşı teşeb
büs ettikleri bir çevirme ma
nevrasını muvaffakıyetle tar -
detmişlerdir. Alman ve İtalyan 
pike bombardıman tayyareleri İ
talyan av tayyarri'erinin himaye. 
sinde olarak Sollum önündeki 
muharebeye iştirak etmişler, düş 
manın kıtalarının tecemmüleri
ni, otomobil kollarını dağıtmış
lar ve bir çok tankı muharebe ha
rici etmişlerdir. Alman savaş 
tayyareleri, Mısır hududunun 
şarkında İngiliz top mevzilerine 
ve büyük bir asker karargiıhına 
tam isabetle bombalar atmışlar. 
dır. 24 nisanda Tobruk liman 
tesisatına tahrip tayyare ve stuka 
teşekkülleri tarafından yapılan 
müessir taarruzlarda büyük bir 
gemi batırılmıs ve bu s~rada 
Hurricane tipinde bir av tayya

Tayyareler adada İn.eiliz garnizo
nu bulunmadığını müşahede etmiş -
lerdir. Fakat adada Yunan polisine 
ait küçük müfrezeler mevcuttu. Bun
ların mukavemet aöstermeai bekle -ı 
nilmiyor. 1600 metre irtifadaki dağllk kaybetmeyiniz. Şanlı vatan1mız 
edayı gördük. Ve sioe glrdlk. Filotil- miistevliler kasırgasiyle ilk dt-fa 
IAmızm kumandanı tizi durdurdu. Sis karşılaşn1ıyor. Müstevliler her şc 
birdenbire do~tldı. Şimdi adayı ya- yi yapabilirler, her şeyi yık:ıbi -
kından görüyoruz. Ada halkı da bizi lirler. Fakat Yunan ruhunu mah 
&ördü, İki ııemi kaçmıya çalışıyor. vedemczler. Yunanistan'ı infisah 
Gemilerimizden biri buna mani oldu. tan kurtarmak için onu kalbleri
Gemilerünizden her b.iri üzerinde mit nizde saklamak size aittir. Çünkii 

Kafileler sistemi11e doğru 
Vaşington, 26 (A.A.) - Reisi

cümhur Roosevelt, ı;ıazeteciler 
toplantısında gazetecilerin At
lantikten harp malzemesi taşıya
cak gemilerin kafile ve muhafa. 
za altında sevki meselesine .dair 
sordukları suallere kasden müp -
hem cevaplar vermekle iktifa et
miştir. Roosevelt'in bazı müla
hazaları kendisini dinliyenleri 
meraka sev ketmiş ise de, umu. 
mi intiba şudur: "Amerikan bi
taraflik devriyeleri Atlantikte 
daha uzaklara gideceklerdir. Böy 
le bir tedbir, ittihaz edilen hattı 
harekete uygun olarak ileri bir 
adım teşkil edecek ve nihayet 
kafile sistemine müncer olacak -
tır. 

l ngiltere üzerinde 
Londra, 26 (A.A.) - Ingiliz ha 

va nezaretinin tebliği: Düşman 
dün gece bilhassa Ingilterenin şi 
mali şarkisi üzerinde faali:tctte 
bulunmuştur. Bu mıntakaya ya -
pılan hücum şiddetli olmuş ve ge 
ce yarısına kadar devam Ptmiş -
tır. Müteaddit noktalara bomba
lar atılmıştır. Bazı hasar vuku -
bulmuştur. Alınan raporlar in -
sanca ' fazla zayiat olduğunu gös 
!ermektedir. Olü miktarı azdır. 
Sahillere, Iskoçyanın §İm3li şar
kısinde, şarkta ve şimali garhi
de bazı noktalara da bombalar 
atılmı,sa da buralarda hasar ve 
zayiat olmamıştır. 

Alman tebliği11e göre 
Berlin, 26 (A.A.) - "Tebliğ., 

Dün gece, savaş tayyareleri ln -
gilterenin şark sahilinde Suıı -
derland limanının askeri hedefle 
rini müessir bir tarzda bombar
dıman etmişlerdir. Infilak ve yım 
ın bombaları "Deptfort., tez -
ahlarında "Hudson,, dok!arıın • 
a büyük hasarlar yapmışlardır. 
Düşman tayyareleri dün gece 

:Aimanyanın şinml sahil mıntJ -
alarında uçmuşlardır. Tek bir 
tişman tayyaresi Berlin üzerin
e uçmağa muvaffak olmuştur . 
z miktarda atılan bombalar is
in mahallelerinde yalnız evleri 
e bu arada Kiel'de bir hastane
; hasara uğratmıştır. 

* Londra 26 IA.A.) - Fransa sa-
iline yerleştirilen uzun men
illi Alman topları bugün öğle
en sonra bir saat müddetle fa. 
liyette bulunmuşlardır. Ne ha
ar ne de insanca zayiat vardır. 

ı 

resi düsürülmüstür. 
Dessie ö11lerinde 

Kahire 26 (A.A.) - Ce~ubi Af
rika kıtaları şimdi Dessie'nin 
bir kaç kilometre uzağında bu. 
lunuyorlar, Dessie, Dük d'Aaot 
ordusunun toplandığı son nok
ta olup Addis - Abeba'nın 225 
kilometre şimali şarkisinde ka
indir. Cenubi Afrika kıtaları 
çarşamba giinü şehrin dış müda
faa hattını sarmış bulunuyordu. 

Amerikada Yıldırım 

Tayyaresi Y apıhyor 
Nevyork, 26 IA.A.) - Daily 

News gazetesinin yazdığına göre, 
"Republic Aviation Corporation,, 
fabrikaları· yakında çok kuvvetli 
yeni bir av tayyaresi çıkaracak -
tır. Bu tayyare 13 bin metreye 
kadar yükselebilecektir. Bu av 
tayyaresi fevkalade süratll oldu
jıundan yıldırım tayyaresi diye a
nılacaktır. T~yyarenin silahları 
gizli tutuluyor . ..Ancak motörıi -
nün iki bin beygir kuvvetirıde 
olduğu söylenebilir. 

Tuna Komisyonunun 
Merkezi Değiştirildi 

Berlin, 26 (A.A.) - "Stefani,. 
Tuna komisyonunun merkezini 
)3elj(rat'tan Orkova'ya nakletti -
ği bidlirilmektedir. Yugoslav 
mümessilleri ile Yugoslav idare
sinin men1Urları işlerinden çıka
rılmıştır. 

·~-~--<>-~~~-

Amerika Eski Yugoslav 
Hükumetini Tanıyor 

Vaşington 26 (A.A.) - Harici
ye Nazırı Cordell Hull, Ameri
kanın mülteci ve mesru Yugoslav 
hükumetini ve bu hükumetin 
Vaşington elçisi Fotiç'i tanımak. 
ta devam edeceğini söylemiştir. 

ralyozler ateş vaı.ıyetındedlr. Birden- y i tan uh fikr 
bire ateş başladı. İhraç için her şey ~an 5 r a~, . en ve nıe· 
hazır Askerlerden bir kısmı sulara denıyetçe kalblerınızde kök •a -
atlly~r ve kataya doğru ilerliyor. İh- !arsa hiçbir şeyden pervanız ola. 
raç böylece yapılmıştrr. Her ev araş- maı. Müstevlinin bulaşıklığı ı·u -
tırılmış, halk toplanarak muhafaza hunuzun derinliklerine kadar nü 
altma alınmış, mukavemet kırılmıştır. (uz edemez. Kahraman çocukla~ 
Harp ve. av jifekleri bulduk. Çeteci· rının kalbinde sığınak bulmu:ı o
len takıp başladı. Sahılden beş kı- lacak kirlenmez Yunanistan lıiir
lometre içeride bulunan adanın mer- riyet güneşi parladığı zaınan tek 
kezine giden y. ·da 12 eslr aldık. Saat b .. (" I'' - .. ·ı d k 
13 Adanın merkez.ini görüyoruz. rar u un ugu ı e mey ana çı &· 

ıu;lkt.an blr grup önde beyaz bayrak caktır. Ruhunuz Yunanlılıkla 
ilerliyor. Kumandan şehrin teslim ol- ~eşbu olarak durunuz, Ve Mutte 
masmı kabul ediyor ve sonra bölük hıt, sabırlı ve babalannızın, kar· 
~ehre giriyor,,. deşlerinizin bütün yaptıklarile \ie 

bizzat sizin yaptıklannızla iftihar 
ederek ve hiitün bnnloro liıyık 
olarak bekleyiniz. Çünkü mag -
h'.lp edilmedik. Çünkü altı ay müd 
detle dev gibi bir imparatorluğu 
ezdik ve ancak 100 milyon nü -
fuslu bir imparatorluğun ı.izi 
arkadan vurması üzerine çekil
dik. Mağliıbedi!meden muvakka
ten çekildik. Çünkü muauam 
ve kudreti öl~iilmez bir iınpara
torluğun öncüsü bulunuyoruz. Ve 
bu imparatorluğun yanıbaşında 

kralımız ikinci George'un idaresi 
altında savaşa devam ediyoruz. 
Binaenaleyh sabırla ve nihai za
ferin bizim olduğu imaniylc fik
rinizin ve ruhunuzun hürriyetini 
muhafaza ediniz. Tek hir adam 
gibi müttehit olunuz. Ve böyle
ce imtihan devresinde Yunan ce
miyetine yardım ediniz, cesaret 
veriniz. Yaşasın millet. Ya~asın 
Kral.,, 

1 milyon Yunan muhaciri 
Nevyork, 26 (A.A.) - Associ

ated Press'in verdiği bir habere 
göre harp esnasında Yunanlılara 
yardım cemiyetinin reisi Sku
ras cemiyetin Yunanlılara yar
dun etmek üzere 25 milyon 
dolar toplamağa gayret ettijıini 
bir milyon Yunanlının Almanlar 
tarafından işgal edilen mıntaka
lardan adalara hicret ettiğini 
bildirmiştir. 

Yağmalar şimdiden 

başlamış! 
Hanya 26 (A.A.l - Yunan 

matbuat bürosu bildiriyor: Al
manların istila ettikleri vilayet. 
!erle Almanların BU\<;(arlara aç
tıkları vilayetlerde cereyan eden 
elim hildiselere ait haberler akın 
etmeğe başlamıştır. Halka ait eş
ya yağma edilmekte ve buna ben 
zer hareketler yapılmaktadır. 

* 
Atina. 26 (A.A.) - Yunan mat 

buat bürosu bildiriyor: Nazırlar 
meclisi dün Girit'te bir mahalde 
ilk toplantısını yaparak muhte
lif günlük teşrii meseleleri hal
letmiştir. 

Yunan ge11çlik teşküatuıa 
gönderilen mesaj 

Atina, 26 (A.A.) - Başvekil 
muavini Amiral Sakellariu ve 
Dahiliye Nazırı Maniadakis Yu
nan hükumeti namına milli ı:enç 
lik teşkillitına aşağıdaki mesajı 

ı;ıöndermişlerdir: 
"Ecdadımızın kahraman knnı 

ile sulanmış olan mukaddes top
rağımızı miiste,•li c;iğniyor Vf' o· 
ralardn zuli.iın )'apıynr. Mağdur 
milletin istikbali ve Umidi olan 
siz Yunan gençliği cesaretinizi 

Uydurma haberler 

Sydney 26 (A.A.) - Alman 
propagandacıları tarafından A
vustralya partileri arasında Yu
nanistan'a Avustralya kıtalarının 
gönderilmesi hakkında ihtilaf 
başgösterdiğine dair uydurulan 
haberler, Avustralya milletinin 
mücadeleye devam hususundaki 
azmını büsbütün takviye et
miştir. Harbiye Nazırı Spencer, 
Alman radyosu tarafından A
vustralya'nın denizaşırı memle
ketle•e yeni kuvvetler gönder
memeğe karar verdiğine dair çı... 
karılan haberi tekzip etmiştir. 
Spencer sözlerine şunları ilave 
etmiştir: 

"Almanlar Avustralyalıların 
korkal< insanlar olmadığını Yu
nanistan'da görüp anlamışlar -
dır. Şimdi Avustralya milleti 
müşkül zamanlarda daha azim
kar olduğunu gösterecektir._ 

Reisicümhur Roosevelt, bita
raflık devriyelerini, vaktiyle A
merikaya ilk ı;ıelip yerleşmek is
tiyen kervanlara yerlilerin yak
laştığını haber veren öncülere 
benzetmiştir. Bu suretle Reisi -
cümhur, Atlantikte dolaşacak o. 
lan Amerikan harp ı;ıcmilerinin 
İngiliz vapurlarına düsmanın 
yaklaştığını bildireceklerdir. 
Şu cihet umumiyetle kabul e

diliyor ki, Bahriye Nazırı Knox 
ve Hariciye Nazırı Hull perşem
be ı;ıünkü nutuklarında kafile u
sulünün tatbik olunacağını ihsas 
etmişlerdir. Roosevelt, bir suale 
verdiği cevapta, Knox ve Hull 
un kendi namına söz söyledikle. 
rini kayıtsız olarak kabul etmiş
tir. 

RooseveU, Lin.dberg için 
"3 kafalı yıla11,, diyor 

Vaşinı;ıton, 26 (A.A.) - Roo. 
sevclt, dünkü gazeteciler toplan
tısında yatıştırıcı siyaset takip 
eden Amerikalılara hücum etmi~ 
ve bunlar arasında Lindberg'in 
bulunduğunu söylemi~tir. Roo -
sevelt, bu gibilerin istiklal har -
binin "üç kafalı yılan,, !arı ol -
duğunu ve beynelmilel vaziyet 
hakkındaki ı;ıörüsleri nazarı iti
bara alınarak Lindberg'e Ameri
kan ordusunda faal bir hizmet 
verilmediğini ilav~ ctmistir. 

Üç kafau yılan Amerikanın en 
zehirli yılanıdır. Amerika istik
lal mücadelesi yapılırken bu i. 
sim, ne İngilizlere, ne de İngi
lizlere isvan edenlere iltihak et
miyerek ·bitaraf kalanlara veril-
mişti. . v 

Berlin, ne diyor? 
Berlin, 26 (A.A.) - Yarı res. 

mi bir membadan bildiriliyor: 
Amerikan Hariciye Nazın Hull' 
un ve Bahriye Nazırı Albay 
Knox'un nutukları Berlindeki 
siyasi mahfillerde oldukca alaka 
uyandırmıştır. Zira bu nutuk
lardan anlaşıldığına göre, Bal -
kanlarda cereyan eden hadiseler 

Amerikan 

Yeni Bir 

Yardunı 

Safhaya 

Giriyor 
(Başı 1 incide) 

muştur. Bu iş ancak şimdi la -
mamlanmıştır ve Amerikan sa
nayii ancak şimden sonra ta1n 
randmanla tayyare ve harp mal
zemesi yapmıya başlıyacaktır. 

Amerika bu arada bir takım 
grevlerle de karşılaşmış ve dahi
li işçi meselelerini de halle mtc
bur kalmıştır. 

Harp başladığı zaman Ameri -
kanın müdafaa teşkilatı tamam 
değildi. Şimdiye kadar g0 çen 
müddet zarfında en ziyade ken• 
di müdafaa boşluklarını doldur -
makla meşgul olmuştur. 

Kiralama ve ödünç verme ka
nunu çıktıktan sonra da Atlantik 
te Alman ablukası şiddetlenmiş
tir. 
Şimdiye kadar Roosevelt bütün 

bu manileri yenmek için adım a
dım yürümüş, ve yalnız bu en -
gelleri kaldırmakla da kalmıya -
rak, Ingiltere ile Amerika ara -
sında daha sağlam bir münakale 
yolu tesisine çalışmıştır. Bu •nak 
salla Danimarka ile anla,arak 
Groenlanttan istifadeyi · tc -
min etmiş, ve Kanadadan Iz -
landa ve Groenlant yoluyla in -
giltereye yeni bir yol açm•ştır. 
Kısa mesafeli tayyareler bile bu 
adalardan birinden diğerine aı -
lamak suretiyle Kanada veya A
merikadan ve doğrudan do~ru -
ya Ingiltereyc uçmak imk.inını 
kazanmışlardır. 

Ayni zamanda Eritrenin zap -
tından ve Kızıldenizde Ingiliz ha
kimiyeti tesis edildikten sonra 
Amerikan vapurlarının bu deniz 
yoluyla Mısıra kadar işlemelerı 
temin olunmuştur. 

Fakat bu arada Ingilter,,nin en 
ziyade karşılaştığı müşkül batan 
gemilerin açtığı boşluğu dold•ı -
racak gemiler bulmaktı. Bunun 
için de Amerika, şimali ve cenu
bi Amerika limanlarında bulu -
nan Alınan ve bitaraf gemilere 
el koyarak bunları Ingiltereye 
teslime karar vermiştir. Ayrıca 
Amerikan ticaret filosunun mü -
him bir kısmını Ingiliz hükume
tine devretmiştir. 
Şimdi de yollarda gemilPrin 

batırılmasına mini olmak üzere. 
gemi kafilelerine Atlantik deni -
zinin ortalarına kadar Amerikan 
harp gemilerinin refakat etmesi 
kararlaştırılmıştır. Garp Hemis -
ferinde Amerikan donanmasının 
himayesi altında işliyen gemiler, 
şark Hemisferine geçer g-eçm~z 

lngiliz donanmasının himayesi 
altına gireceklerdir. Bu suretle 
Almanların İngiltere ile Ameri
ka arasındaki denizyollarını kes
melerine mani olunacaktır. 

* * G örülüyor ki, Amerika, ne 
pahasına olursa olsun, In

giltereyi mağlup olmaktan kur -
tarmıya karar vermiştir. Bu ka -
rarını tatbik ederken tedricen bi
taraflık kanununun dışına ç1k -
maktan da çekinmemektedir. A
merikanın bu akışı onu tedricen 
harbe sürülemektedir. Amerikan 
efkarı umu.miyesi de bu 2arure
ti günden güne kabule müı<>ma
yil bir safhaya girmektedir. Bu 
cümleden olarak bu hafta Gallop 
müessesesi tarafından yapılan tet 
kik, Amerikalıların ~ô 80 harbe 
doğru gidildiğini kabul ettiğini 
göstermiştir. 

Zaten uzak şarkta vaziyetin 
kesbettiği nezaket, J aponyanın 
Sovyet Rusya ile yaptığı anla~ -
ma, cenup denizlerinde Japon 
donanma ve ordusunun tahnş~ü
dü de, Amerikaya harbin uzak ol 
madığını anlatmaktadır. 

Vaşington hükumetinin tahmiı;ı
lerini altüst etmiştir. 

Maamafih, Birleşik Amerika. 
da ötedenberi H ull ve Albay 
Knox'un söyledikleri sözlerin 
daima isabetli olınadığı. fikrinde 
olan bazı şahsiyetlerin seslerine 
de kulak verildiği Berlindeki si
yasi mahfillerde kaydolunmakta
dır. Albay Knox'un nutkunda 
Birleşik Amerikanın di.\:ımaı;ıla. 
rına ait kısım da dikkatı celbet. 
miştir. Bu hususta Alman - A
merikan münasebetlerindeki has
mane edanın münhasıran Albay 
Knox ve dostlarının eııeri oldu. 
ğu hatırlatılmaktadır .. 

Amerikan halkı ekseriyetinin 
Hull'un zihniyetinden ayrı bir, 
zihniyete sahip olduğuna Berlin
de kati bir kanaat vardır. Yine 
Alman mahfillerinde tebarüz et
tirildiğine göre, iki Amerikan 
Nazırı Alman yanın Amerikan 
halkından nefret ettiğini söyle· 
mekle hakikati tahrip etm;; bu. 
lunuyorlar. Hakikatte Almanya
rıın düşmanları olarak karşı çı -
kanlar Hull'ler ve Knox'lardır. 

* Londra, 26 (A. A.) - Daily 
Sketch'in bildirdiğine ı;ıöre, ha
yati ehemmiyeti haiz yeni gemi 
kafile\eri arızasız İngiltereye 
gelmektedir. Deniz yolu ile tay. 
yare ve cephane akını d üsmanın 
müthiş gayretlerine rağmen fa
sılasız olarak İngiltereye var -
maktadır. 
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Lord Halifax'ın 

Yeni Beyanat. 
(Başı 1 incide) 

sek sebepler de vardı. Biz bili
yorduk, ki Hitler, Balkanlardan 
yaptığı ithalatın muntazam ge
lişini inkitaa uğratmamak için 
Balkanlarda çarpışmadan içti . 
nap etmek istiyordu. Bu ithalat 
Hitler için fevkalade chemmive· 
ti haizdir. Düşmanın bazı tcd· 
birlere tevessülden ictinap etme. 
s. onu o tedbirlere tevessüle mec 
bur etmek için umumiyetle ka. 
fi bir sebep teşkil ede~. Alman. 
yaya, bihakkın pahalı ödetil. 
miştir. Müttefik ordular Al . 
manlara insanca ve malzemcc 
ağır zayiat verdirmcksizin bir 
karış toprağı bile feda etme· 
mislerdir. Bu zaviat öyle nis. 
bette olmuştur ki Almanyada 
öğrenildiği vakit tesir yapmak 
tan hali kalmıvacaktır. 

Harp aleminde ö~renecekler• 
bir şey kalmamış olan General 
Waveıı ile Amiral Cunningham· 
ın şimdiki vaziyetten azami isti
fadeyi temin edeceklerine şüı>
hem yoktur. 

Amerikan yardımı 

Medeniyetimizin esasları kur 
tarılabilirsc millet kalkınabi . 
lir. İşte siz de tıpkı bızİnl gibı 
bu . şeyleri anladıf(ınız içindir k,, 
bızım davamızı kendi davanız 
yapıyorsunuz. 

Lord Halifaks, harbe ı;ıirmck 
hariç olmak üzere tam ve mut
lak yardımın hukuku düvele mu 
gayir olduğu hakkındaki iddiayı 
cerhetmiştir. 

Bu yardımı siz bize tarihte 
eşi olmıyan bir tarzda yap.yor"ı
nuz. Dünyayı tahakkümü altına 
almak ih tirusını açığa vuran A !
manyaya karşı yalnız k~ndi men 
faatlerinizi müdafaa etmek ıc:n 
değil ayni zamanda Nazi usu!ü 
bastırılıp imha edilmediği tak . 
dirde be~eriyetin istikbali cc k 
karanlık olacağını idrak ettiğfnıı 
için bu yardımı yapıyorsunuz. 

Lord Halifax, Hitlerin "u<l!n 
ve hayret verici zaferlerinden,, 
bahsederek Almanyadan ge:en 
bütün haberlere göre Alman mil 
!etinin bundan sevinç duyduga -
nu, ihtilafın bittiğini görmeyi kv 
kalade arzu ettlğıni eheınmiyctlc 
kaydetmiJ; ve demiştır ki: 

Niçin dahıı fazla sevin~ gös. 
termıyor? Çunku Hitlerin heııuz 
kat'i olabilecek tek bir zafer ;;ca. 
zanmadığını biliyor ve bunu ha 
zanamıyacağı hissi vardır. fü.iyirk 
Britanya lmparatorluğu üzerın. 
de zafer kazanmadıkça diğer bü 
tün zaferleri hiçbir. şeye yara • 
maz. 

Cebelitarıkta Askeri 

Manevra Y apıhyor 
Cebelitarık, 26 (A.A.) - D:ln 

askeri kumandanlık kalenin mü
dafaasiyle alakadar talimler ~-ıı
pılacağı ve bunların birkaç gun 
devam edeceğıni bildirm(ştir. 
Halk bu manevralara ' tirdte 
davet edilmektedir. 

* Cebelitarık, 26 (A.A.) - Hit· 
!erin muavini Hess'in Madride 
gelerek Alman motörlü fıri<a:,ırı
nın serbestçe geçmesi için Ispan 
yadan talepte bulunduğu hal,kın 
daki şayialar bir çok tahmınlc
re yol açmıssa da denizden ve ka. 
radan bir hücumu karşılamıva ha 
zır bulunan Cebelitarık asi<eri 
makamlarını endişeye scvketınc
mişhr. Birçok siviller şimdiden 
Cebelitarık'ı tcrketmişlerdir. Teh 
like daha ziyade yaklaşırsa as -
keri makamlar başlıca hizmetler 
erbabı müstesna bütün halkı tah 
!iye edeceklerdir. 
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T E B L i G i EMiN FiDAN 

l - Kııradeniz iskele ve istasyonlarına gidecek, beyannameye tabi yolculardan ilk kafileye dahil olan 
ların hareket giınleri ıle "aatleri ve binecekleri rıhtımla inecekleri iskeleler aşağıya yazılınıştır. 

2 - :-;rakl:ynta 1 l\Iayıs 19H perşembe güniı baslanacaktrr. 

l Mayıs saat l8 de Aksu 
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Mayıs saat 14 Tırhan 
,, 14 Ankara 
,. .. ıc Aksu 

5 :.\tayıs saat 18 Aksı; 
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No. ya kadar Zonguldağa, Filyos 
Karabi.ık, İsmetpaşa, Eskipazar. 
No. ya kadar İneboluya. 
No. ya kadar, İneboluya. 
No. ya kadar. Zonguldağa, Atkaraca, 
Kurşunlu, Somucak, Günlüce, İldı
zın, İspara, Çankırı. 
No. ya kadar, Zonguldağa, Çankrrı, 
Tüney, Kalecik, İrmak. 
No. ya kadar Bartın, Amasra, Kur
ca, Şıle, Cide, Ayancık. 
No. ya kadar, Samsuna, 
No. ya kadar. Sinop, Gereze. 
No. ya kadar. (Samsuna) Ladik 
Havza, Hacıbayram, Amasya, 
No. ya kadar (Samsun) Havza, Tur
hal, Zile, Yıldızeli, Çarşamba. 

Kabine: Beşiktaş Er'; 

ı Apartmanı, Telefon 

i ""~:~~:·~::purları 
T. A. Şirketi 

Tasfiye Heyetinden 

Şirket hissedarları 30 Mayıs 
1 941 Cuma günü saat 11 de Gala-

' 

tada. Scnpiyer hanında 10 No . 
odada toplanaçak olan Umumi 
Heyete davet olunurlar. 1 

Ruzname 

1 - Tasfiye isleri hakkında 

27 - 4 - 1941 

"ocuğu Giirbüzlestirıneğe kafi iki mühim unsurdur. Memleketimizin saf havası, 
r~kları, iş ,·cı·imi, Tiirk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 

Feyizli top-
3 - Her aileye kara yolu için kır

mızı ve denız yolu i~ın de mavı bı
le!Jer hazırlanmış ,.e birer de \esika 
numarası verilmiştir. Ve:;ıka numa
raları esas olup bl.iltin muameleler 
bu numara ile yapılacaktır. Sevke 
tabi ailelerin daveti de gene bu ve
sika numarasiyle yııpılacaktrr. 

5 - Her aiıle beyannameyi verdi~i 1 yerleştirilecektir. Yolcular seyahat 
kazaya nıuracaatl.ı bıletlerın beıne.ı müddetince yiyeceklerini kendileri 
alacaktır. beraberlerinde götüreceklerdir. Va-

Heyetin raparu ile mürakip ra- ~·--••••• 
oorunun okunması, I " Daima: ç AP AMA R K A-~11 

4 - Her aile elindeki biletlerin 
taşıdığı vesika numarasının dahil oi
duğu ka!ılenln davet güniınu gerek 
kaymakamların yapacağı tebligler
::len, gerek gazetedeki ilanlardan öğ
renmeli ,-e o gi.ın o saatlerde behe
mehal Galata rıhtımında eşya ve yi
yecekleriyle beraber hazır bulun
malıdırlar. 

6 - Her aile götüreceği eşyanm purun kantininde mevcut yiyecck
başka eşyalarla karışmamasını temin terden para mukabilinde istifade e
için denk veya sandığı üzerine bilet- dilebileceği gibi, yalnız bir sıcak 
lcrinın taşıdrı"tı vesıka numarasını o- çorbaya münhasn- olmak üzere im
kumıklı \"e büyük rakamlarla yaza- kan nisbetinde istiyenlere ücreti mu
caktır_ 1 kabilinde çorba verilebilir. Kama-

7 - Yolcular kfımilen gü,·erte yol radn Y~~ırılan hastalara ke~a parası 
cusu gibi seyahat edeceklerdir. K:ı- . mukabılınde doktorun tavsıye ede
maralara parası ile de olsa yolcu a- ccği yemekler yaptn-ılır_ 
l111mıyacaktır. Kamaralar yolcular 8 - Zonguldaktan ve Samsundan 
için hastane olarak knllanılacak ve trenle dahile gidecek yolcular için 
gemideki doktorun raporuna naza- bu limanlara muvasalatları günü 
ran hasta olanlarla hamile veya em- saat 18 de trenler tahrik ettirile

l 2 - 31 / 12/ 940 da kesilen he
-:ap]ar ile bilançonun tasdiki vf! 
tasfiye memurları ile mürakıp 
ıimmetlcrinin ibrası, 

3 - Tasfiyenin müddetle mu
kayyet o1m1yarak devamı. 

Asaleten veya vekaleten işti
rak için hisı;edarların en az yüz 
hisseye malik olmaları ve hisse 
senetlerini 29 Mayıs 941 akşam1-
na kadar Şirketimize veya bir 

zikli kadınlar kamaralara meccanen cektir. 

'----------------------------·-------------------' 
bankaya tevdi ederek dühuliye 
almaları iktiza eder. 

-----------··-··,-------------, 
Bütün Ağrdarın Panzehiridir 
Beyhude lstırap Çekmeyiniz! 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ ağrı
larını sür'atle izaleye kafidir. 
Romatizma evcaı, sinir, mafsal 
ve adale ıstırapları NEVROZİN 

le tedavi edilir. 

Müessir ilaç : NEVROZİN'dir. 

NEVROZİN Tercih Ediniz 

İCABINDA GillmE "3., KAŞE ALINABİLİR. 

. . ~ .· ' ~ ~ .. ,, ,· .. ,_ 
OSMANLI BANKA Si 

ruRK ANONTh1 ŞiRKETi 

TESİS TARİHi 1863 
Statiilerf ve Tilrlciye Cü.ı.Hburiyeti ile milna.kit mukavelenamesf 229~ 

Kumaralı 10/6/1933 tarihli kanonla tasdik edilmıştır, 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numarah Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
lhityat akç~Jİ : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTE.H de 

MISIR, KIBRlS. YUNA.NISTAN. ~. lliAK, FILISTIJ\ 
ve MAVE.RAYl .ERl>UN'de 

. Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANiSTAN. SURiYE. LU'BNAI' 

Filyallen ve bütün Dünyada Acenta ve Mulıabırte.rı vardu 

Her nevt Banka Muamelelerı yapıu 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikJi krediler küşadı. 

Tili'kiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide sencdat b. 
kontosu. 

Borsa emlrlerl. 
Esham ve tahvilat. a!ho ~e erntaa Ozer'lne avans. 

Senedat tahsilatı Vf' cı.ire 

En yüksek ernnıyet şartlarını naı.z kiralık 
Kssalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açıhr . 
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İyi ve Güzel T raş 
Olmak İsterseniz 

~. POKER KER Traş Bıçaklarını 
Muhakkak k1dlanınız 

ve her yerde Poker traş 
bıçakları isteyiniz. 

._ _______ •wwwmıl!ll ______ !91!• -...-ııııa ... all!! # 

Devlet _Demiryollarr ve Limanlan işleime idaresi ılanları 
Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat mıktan ıle ıstıhsaı mn

halli gösterilmiş olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın almacak
trr. Münakasa 10 Mayıs 941 cumartesi gı.inü saat 11 de Sirkecide 9 işlet
me binasında A. E. komisyonu tarrumdan yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiv~ edecek kapalı 
zar!larmı ayni gün saat 10 na kadar komisyona vermeleri Iaznndrr. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (3121) 

Ocak Kim. al Miktarı Muhammen bedeli Teminat 

168 - 180 10.000 M3 21.000 lira 1575 lira 

lstanbul Defterdarlığı 

Şubesinden ~ 

Hoca paşa 

Hocapaşa Maliye şubesine vergi borcundan dolayı Sirkecide Ankara 
caddesi 173 numaralı Valide lokanta ve birahane~inde hadz olunan ı adet 
"G. M. Frijider" marka buz dolabı 1 adet şahup marka 3 lambalı radyo 
ve gramofon 1 adet demir soba ve boruları 1 adet beş ağızlı yemek soba
sı 1 adet kebap ıskara ocnğı l adet asma saat tahta masa, sandalya, ay
na \'C tabak 28.4.941 günü saat 11 de alımı müzayede suretiyle ~atılacak
tn-. Taliplerin mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memu
rumuza milracaat etmeleri ilAn olunur. (3271) 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Fabrikasından Bakırköy Bez 
Fabrikamızda, kanal ve mahzenden çıkarılmış tahminen 15 ton pa

muk torbası 5/5/941 tarihinde açık arttırma suretiyle en yüksek fiyat 
verecek talibe satılacaktır. 

Malı görmek \'e nümune almak için fabrikaya müracaat olunmaı;ı. 
(3278) 

Maltepe Belediye Riyasetinden : 
Maltepede deniz üzerinde adalar ve Marmaraya nezareti fevkaladeyi 

haiz Maltepe belediye gazinosu 253.941 tarihinden itibaren 15 gün müd-
detle açık arttırmaya çıkarılmıştrr. . 

Şeraiti anlamak istiyenlerin her gün müracaatları. Ihale 9.5,941 Cu
ma günü saat 15 de yapılarağmdan taliplerin aynl günde Maltepe Bele-
diye Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. (3279) 

ASKERLİK 
ŞUBEYE 

İŞLERİ 
DAVET 

Beyoğlu Yabancı Aıker1ik Şubeıin· 

den: Beyoğlu ve Be.şiktaş mmtakasm
da ikamet eden yabancılardan şube
mizde kayıtlı bulunan ve bulunmıyan 
yüksek ehliyetnameli ve ehliyetna -
mesiz kısa hizmetlilerin 28-4-941 ta
rihinde şubemize müraçaat etmeleri 
ilan olunur. 

Eminönü Aıkerlik Şubeılnden: 1 -
Muamelesi tekemmul etmiş kısa hiz
metli yüksek askeri ehliyetnameliler
le asken ehliyetnamesi olmıyanlar, 

2 - Askerliğini tam hizmetli ola
rak yaptıktan sonra tahsillerini lise 
\'eya daha yüksek dereceye çıkartan 

Fatih Askerlik Şubesinden: 1 -
Askerliğine karaı· \"Crildigi halde her 
hangi bir sebeple şimdiye kadar sev
kedilmemiş olan yüksek ehliyctname
lilerle ehliyetnamesizler, 

2 - Geçen sene geç sevkcdlldiğin
den mektepten geri çevrilenler, 

3 - Yedek subay okulu devresinin 
üçte birinden fazla devam etmedik
leri için terhis edilip müteakıp dev
reye bırakılmış olanlar, 

lil 
ZAYİ - İstanbul elektrik _ ir-ı 

ketinden aldığım 8183 numa~a~ı 
bonservisimi kaybettim. Yenısı
ni çıkaracağımdan eskisinin hük- , 

Dr. İHSAN SAMİ 
GONOKOK AŞISI 

l 
lardan yedek subay olmak istıyenler, 

3 - Yukarıdaki evsafı haiz kısa 4, hizmetliler sevkedilecekleri~den nu-
fus cüzdan ve mektep vesıkal<ırıyle 
28 Nısnn 941 tarihine kadar şubeye 
müracaatları ilan olunur. 

4 - Askerliklerini tnm hizmetl! 
yaptıktan sonra tahsillerini lise ve 
daha yüksek dereceye çıkaranlardan 

yedek subay olmak istiyenlerin yu -
karıd:1ki maddelerde yazılı şernıti 
haiz olunlar 1 Mı-ıyı.s 941 tarihinde ye
dek subny okuluna sevkedileceklcrin
den, bunların muamelelerini yaptır
mak iızere hemen şubeye mi.ıracaat
ları ve işbu iliinm davetiye yerine 
kaim olduğunun bilinmesi ilan olu
nur, 

mü yoktur. Niyazi Erler 

, ~ 
Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan hao;ka her ırün snat 
(2 - 6) ~·a brl:lr j,.tı.nhul 

Divanvolu No. 104.. 
Td: 22398 

Belsogukluğu ve ihtilatların 
kar~ı pek tesirli ve taze aşıdır 
Divanyolu Sultanmahmut tllr -

beıl No, 113 ................ , ... 
İstanbul İkinci İflas Memur. 

luğ'undan: Müflis Galip Sinap a
lacaklılarına konkurdato teklü 
etmektedir. Bu teklifin müzake
resi için alacaklıların 30-4-941 
Çarşamba _günü saat 11 de daire
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4678~ 

* 1 Y•b•ner Kadıköy Aıkerllk Şube
si nden: Kayıtb olup askerliğine karar 
verilmiş olan lise ve daha yüksek o
kul diplomalı askerl ehliyetnamesiz 
ve yiıksek askeri ehliyetnameli kıs~ 
hiunetlilerle askerliğini tam hl:zmetli 
olarak yaptıktan sonra tahsillerini li
se ve daha yukarı dereceye çıkaran
lar yedek subay okuluna ~evkedile
ceklerinden, nüfus ciizdanlnriyle be
raber 29-4-941 günune kadar a.ker
lik şubemize münıcaafüırı. 

* Eminönü Yabancı Askerlik ŞubE"· 

sinden: 1 - Askerliklerini tam hlı
meUi olarak yaptıktan sonra tahsil
lerini lise veya daha yukarı dereceye 
çıkardıklarını resmi bir vesika ile is
bat ederex: yedek subay olmrytı tıılıp 
olanların 1-5- 941 tarıhinde okuld.ı 
bulundurulmak üzere hemen şubcmı
zc ınUracafüırı ilan olunur. 
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COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & 

çocuğun mektepte i 
mektep dı~ında, hatta ı 
mektepten sonra muh· 1 

taç oUugu en kıy· , . 
metli eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla. 
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Her hedıye kırıhp kay-
1 

Cünkü: Çoc11k Aas:klopedlsi 
çocuğUnuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

bolabilir. veyahut u.. 
nutulabilir. Fakat Ço-

. cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz hıra. 1 
kacak bir eserdir. • 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder, 

:T~~ ·N·; .. ~.~şr-'_ya~ Eyi 
. · ··.-: · · · · ,_ .. ·' · ı·s tan b u l · · 

Çocuk Ansiklopedl8i i 
cüttir. Mükemmel şekild 
teclit edilmiş olarak iki c · 
di birden (7) liradır • 

Adres: lstanbulda 
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~~PARA ~ \ HAYAT YARlŞlNIN 
OİREKSİYONUOUR 

TAN Matbaası 

• 

Talebe ve muallimler 
tenzilatlı (6) liraya verilir 

. .. ... ~ . 
IDARtSINI 81lEN IS BANKASINDA 
iKRAMiYELf. J:!.ESAe, ~AR ' ( T. iş Bankası 1 

: : -----

ı Kü~ük Tasarruf !j ,. ........ ---.. - .... _ .. _ ...... -~ :r i , 
Hesapları 1941 i 

iKRAMiYE PLANI i 
Keşideler 4 Şubat, 2 Mayts, 1 Ağus- i 
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 
3 .. 1000 
2 .. 750 
4 .. soo 
8 .. 250 

35 ,, 100 
80 .. 50 

300 20 

Liralık .. .. .. .. .. 
•• 

=2000.-Lira 
=3000.- " 
=1500.- ,, 
=2000.- " 
=2000. .. 
=3500.- " 
=4000.- .. 
=6000.-................................................. 

Alanya Belediyesinden 
40 beygir kuvvetinde komple işler 

\•ııziyette Dizel markalı bir adet mo
tör, 

Tevzi tablo,,u ve ampirmetre ve 
\•oltumetre ile birlikte 220 volt .ve 17J 

1 

amperlik mütemadi cereyan dınamo
su. 

654 kilo bakır tel. 1 

Türkiye Cüınhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 • 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vedyor 
ıfiiı!ii~~!!!!!ii~iiiiiıi---;;;;.;,;;.-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----:-.' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf .hesapl~rmd~ :n 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ıle aşagıdakı pla
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ıl 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 .. 120 .. 40 " 4,800 " 
4 .. 250 .. 1,000 .. 160 • 20 .. 3,200 " 

40 ' 100 ,, 4,000 .. 
Dİ~KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içind~ 50 ti:adan . a~ağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirAde % 20_ f:ızla.sı:ı;:le verılccekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lul, 11 Bırıncikanun, 11 Mart ve 

tl n-.'7il"ırn tar·- •,. r inrl" çekilecektir. 

105 ampul ve buna ait malzeme 
12 Mayıs 94 l Pazartesi günü saat 14 
te Alanya belediye dairesinde açık 1 
arttrrmaya konulmuştur. Umumunun 

bedeli muhammeni 2306 lira 10 ku-1 '••••••••••••••••
ruştur. Taliplerin %7,5 hesabiyle 173 
lira teminat akçesi vermesi ş?.rttır. I 
Daha fazla lRfsilat almak, motor Ye 
malzemeyi görmek isteyenlerin ,Alan
ya belediye d:ıiresıne müracaat etme- 1 

Icri ilan ilunur, 

::>anıp ve Neşrıyat mudurü: Emin Uzman. Gazetecıllk ve .Neşrıyaı 

T. L. Ş. IAN Matbaası 


