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Havacılıgımızda 
Büyük inkisaf 

• 

Hava Kurumunun 
Elema:rdarın Sayısı 

Ordumuza Yetiştirdiği 
Mütemadiyen Artıyor 

YY A RE iMALA Ti SAHASINDA TEDBiRLER ALIN M AKTADIR 
' nkara, ZO (A.A.J - Tüı·k Hava Kurumu le teminine inkan ha~ıl olacağı ~·anlmakta. mo· 

ımi merkez heyeti bugün EJazığ mebusu Sa· törlü tayyare, planörcülük, paraşütçülük ve tay
"'ağıroğlunun reisliğinde altı aylık toplantısı - yare modelciliği sahasında geçen sene~·e nishet
•apmıştır. Toplantıda id are heyetinin geçeı1 le daha büyük randıman alındığı hildirilml..'kte
ay içinde yapılan işi hakkındaki raporu, ye- dir Raporda, Kurumun açmış olduğu h8\'a ge
ıl bütçe ve kadrosu okunmuştur. Raporrla d ikli hazırlama yuvasına geçen yıl binden cok 
n nwsai yılı için varidat bütçesi olarak tah- fazla tal ... be ıthndığına ve bunların hih'iik bir «k
edilen paranın d(lkuz ay içinde ve dört mis- seriyetinin halen ha, ·a or dusunda hizmet gör
vakın bir fazlalıkla temin olunduğu ve :reni mcktt> olduklarına . diğer bir kı.,ım 1aleh<'nio Ku
ıaridat hiit~eıı:inin de cömert ve hamiyetli rumun Ankaradaki nıekfoplerinde pilot alarak 
t milletinin artan alakası sayesind e {aıJasiy- (Sonu: Sa. 4 , Sü. 4) 

'--------------------~·--------------------~--------·.) 
.antikte 
t'i Harp 
,hyor 
ııtlk harb!nde Almanların es
e rusbeUe daha çok i eml ba
~ kları muhakkaktır. Bu boş
doldunnak için , şimd i, İngıl-
ve Amerikada, Amerikan 

ye gemilerinin İnglltereye 
klilmesi etra!mda büyük b!r 
an vardxr. Yalnız, Amerlka
Ucaret ve harp filolarından 
ısmını İngiltereye vermesi A
:a;rr harbe glrmlye mecbur 
lir. Amerika, şimdi buna ha
maktadır. 

. Zekeriya SERTE L 

.ün dikkatimizi Balkan
ndaki harp ihtimalleT! ü-

•- ~- ~lrdiğimiz için garpte ha 
~ büyiık haileyi unutmuş 
ffakat büyük tchlikt:leli 
l'n evvel gören, ve haki-

l luğu gibi söylemekten çe
ln İngiliz Başvekili, geçen 
~erikanın Londra sefirine 
'bir zıyafette irat ettiği 
r Atlantikte büyük harbiı, 
lmı haber vermiştir. D~ğil 
)lman denizaltıları, fakat 
lep kruvazörleri de dcniz-
1:-nı~lardır. Hatta bunlar -
qarı Amerikan sahillerine 
1'tulmuşlardır. 

Churchill'in başladığını 
!\ Atlantik harbi, Hitlerin 
8beri, Ingiltereye karşı a-
9bildirdiği ilkbahar taar
r başlangıcıdır. Filvaki 
~nüz denizaltı harbine 
hdığını söylemektedir. 1''a 
khara girmek üzere oldu
~öre, ergeç Atlantik lıar
~lıyacağına muhakkak 
n bakılabilir. 

'>Ütün ümidini bu harbe 
b,r. Bu harbin kat'i ne -
t\ntikte taayyün cdecek
titayyarelerin yardımiyle 
dı.te cep kruvazörleriyle 
l~trafında çevireceği sıkı 
bı sayesinde Amerikadan 
g•ek yardımın fogiliz a
d.armasına imkan bırcık
ır, iddıa etmektedir. Al
ır~ kumandanı Amiral 
R geçende Hamburg ter
s~sine hitaben irat ctti
ğJtk•a Almanyanın lngil
t~lerde mağlup edece
ğlniş, ve Alman donan
~iliz donanmasına At -
l~rriyet hakkı vermiye -
c~ etmiştir. 

liz Başvekili, Hitler ve 
Aader'in bütün zafer u
mağladık ları bu büyiik 
d\nin başladığını hab~ı 
V~r. . .. 

tlar bu Atlantik h3rbi 
aylardanberi Ilaltık 

dE tersanelerinde, Rv
t~ahlar:ında ve Hollan
d~ctan aldıkları büyük 
t~ seri halinde ceo de
n~ıeri adını verdikleri 
k4tbahh ve seri motör
bc etmişlerdir. Bun1arın 
mum değildir. Oazıları 
şi\ar inşa edilen deni
zaını 1000, bazıları 160 
kq_n etmektedirler. Fa
k~ nakliye gemilerine 
kctaftan da tayyar.eler-

""" Sonu:~a 5 · 

Arnavutluktaki karlı dağ tepe1 eri nde faaliyette bulunan Yunah 
topçu k uvvetleri iş başında 

Yunanlılar Akdenizde 
Te ~..,edelen'i .Beş ·İtalyan 
Zaptettiler Gemisi Batırlldı 

Burada Pek Çok Esir 

Alandı ve Malzeme 

iğtinam Olundu 
Londra, 20 (A. A.) - "Reuter .. 

ajansının Arnavutlu!{ hududun
daki hususi mı~habir.i bildiriyor: 
Alınan haberl re göre, Yunan i
leri kıtaları bu f, bah çok siddet
li bir muharebe en sonra Tepe
delen'e girmisle ~ir. Yunanlılar 
muvaffakıyetle ııareketlerine de
vam ediy~rlar. P~k colr İtalyan 
esir edilmis ve mühim mikdarda 
malzeme iğtinam olunmuştur. 
lar, dün bu müzakerelerin iyi JVt
tiğini sövledi~ine göre. acaba bu. 
dünden buı?iine vaziyetin değiş
tiğini mi gösterir? 

Herhalde Yugoslavva. kat'i o
larak mukavemet edecek görünü

Londra, 20 (A.A.) - Arna-
( Sonu: Sa 5: Sü 3 ) 

Bunlardan ikisi Asker 

Yüklü idi, Diğerleri 

Erzak Taşıyordu 

Londra. 20 (A.A.) - İngiliz 
Bahrive Nezaretinin tebliği: t. 
talya~ın denizasırı ordusıı ile o
lan deniz muvasala hatlarına 
karşı harekatta bulumın denizal
tılarımızın yeni muvaffakıyetle
ri bildirilmektedir. 

Utmost İnı?iliz denizaltısı "ku
mandan Caylev .. harp ızemileri -
nin refakat ettrni ve tam vüklü 
iki İtalyan naklive gemsiinin da
hil bulundu~u bir ı?cmi kafilesi
ne muvaffakıvetle ne ticelenen 
bir hücumda bulunmıı c:tur. To
nilatolan 6 000 ve 4.000 ton o
lan iki naklive ı?emisinin a~kcr. 
le dolu olc1ııi!u görülmüc~tiir. Tor
pillerin infilakını cok siddetli ve. 
ni bir infilak takip etmiştir. Nak 

(Sonu:' Sa 5; Sil 6 J 

Küçükçekmecede Bir 
Otobüs Devrildi, 

10 Ölü, 16 Yaralı Var 
Yaralılar Hastahanelere Kaldıraldı, Şoförl e 

Muavini Hakkında Tahkikat Yapılıyor 
Evvelki ı:ece "aat 3 te Küçük

cekmecede bir o'• ıbüs kazası ol
muş, Hadımkry istikametinden 
lstanbula gelmekte olan şoför Ha 
1sanın id~resindeki otobüs yoı da 
devrilmiştir. 31 yolcudan onu 
ölmüs. 16 kişi de ağır ve hafil 
surette yarh;anmıştır. Şoför Ha· 
sanla muavini İsmaile hir bir şey 
olmamıştır. 
Kazanın tahkikatına İstanbul 

müddeiumumili~i vaz'ıyed etmiş 
eiumumi muavini Orhan 

za mahalline gitmiştir. 

Tabibi adli Enver Karan yantığı 
muaveı e neticesinde ölülerin 
morga kaldırılmasına karar ver
miştir. Şoför Hasan]'! muavini İs
mail istkvap altına ahnmıŞt;,.., 

Yaralılar h astahanelere nakle
dilmislerdir. Tahkikata devam e· 
dilmekte, )'azanın sebepleri araş 
tırılmalchıriır. • 

Olü ve yaralılar 
Kazada ölenler şunlardır : İsak 

Kostantin, Sotiri, İlyazar. Sotirı 
Yorgi, Vasil. Artin. İlvas . Pan 

(Sonu: Sa 5, Sü 1) 

Sarcaçog u 
Ankarada 

--<>--

Kıbrıs Mülakatı İki 

Taraf İçin Memnuniyet 

Verici Olmuştur 
-o-

Görüşmelerde lngiliz 

Sefiri de Bulundu 

Ziyaret. Adalıların 

Candan Tezahürlerine 

Vesile Verdi 
Ankara.. 20 CT AN) - Harici

ve Vekili Sükrü Saracoğlu bu sa
bah saat 10 da Kıbrıstan Ankara
ya dönnıüstiir. 

Kıbrıstaki Temaslar 
Kahire, 20 (A. A.) - "Reute_r .. ~ 

Salfıhivettar ln.E?iliz mahfil1erin
ce, Eden'in Saraco~lu ile Kıbrıs 
ta yaptığı ,E?öri.isme, her iki taraf 
bakımından cok savanı memnu
niyet olmustur. Bu mülakat. ha
len iki hükümet arasında müste
rek bir adet h alini alan samimi 
isbirliğinin veni bir misalidir. E
den'in Ankarav1 zivetini takibe
den 15 gün zarfında bir çok sey
ler olmuc::tur. Bu sebepten dola
"ı, hadi~lerin sevri üzerinde gö
rüşmek üzere iki haricive nazırı
nın buluşmaları tabii idi. 

Kıbrıs ton]antısı. İnpjliz. Türk 
ve Elen milletleri arasmdaki tam 
biı !iği is bat icin bir vesile teşkil 
etmistir. Kıbrıs, İngiliz idaresi 
altında bulunmakla beraber. ek
serivetini Yunanlıların teşkil et
t if(i bir nüfusa maliktir ve bura
da bir Tifrk cemaati de va"dır. 
Türkler. tngilizler ve Yunanlılar . 
bu tezahürlere ayni derecede he
vecanla iştirak etmişlerdir. Bıi
hin adada. ile mem 1ekt>t havra k
lan vanvana asılmıstır. Ziyaretin 
(?İzli tutulmus olmasına raltmen, 
büyük bir halk kütlesi. iki devlet 
adamını karşılnmıstır. İki devlet 
ad{lmını hamil otomobil, adanın 
merkezi olan Lefkose'nin halkla 
dolu sokaklarında güçlükle iler
liyordu. 

(Sonu: Sa 5; Sü 4 ) 

Amerika Kafile 
Sistemi için 
Hazırlanıyor 

lngiliz G emileri, Belki 

de Atlantik'te Filonun 

Himayesine Verilecek 

Yardım Tahsisatı İle İki 
Okyanus Filosu İnşası İçin 

Tahsisat Kabul Edildi 

Amerika Ilarbive ~azırı Stimson 

Londra, 20 (A. A.) - Chur· 
chill'in nut]\undan anlaş!ldıl'!ı ve 
Lord Halifaxın Sumner Welles'e 
söylediği vecr. :~". Atlas Okyanu
sunda Alman tahtelbahilerinin ve 
harp kruvaıôrlerinin mevcudiye
ti, Amerikan efkarı um 1 ımivesi
ni tehyic etmiş ve kafileler me
selesini ortava atmıstır. 

"Nevvor Times.. gazetesi. bu 
münasebetle Amerikan malzeme
s inin İn~iltereve vüsulünü temin 
etmek için, zaruri olduğu tahak-

( Soou: Sa 5; Sü 1) 

Köln şehrine çok iddet!i 'bi::: lıüc umda bulunan İngiliz ha\'8 kune t1erine mensup bir filo F1111tsı 
toprakları üzerinde 

Yugoslavya!' Askeri Vaziyet ""' 

Seferberlik; HARRAR ŞEHRi DE 

yapıyor INGİLIZLERIN EltNE 

Mart Sonunda Ordu 

Mevcudu 

Kişiyi 

Milyon 1 

Bulacak 

Stoyadinoviç Hudut 

Haricine Çıkarlldı 

GEÇMEK ÜZERE 
\ 

( Aı:keri muharririmlz va7n·or) 
E vvelki günkü yazrmıida Şarki 

Afrika harp harektıtının sıklet 

merkezinin , bu fevkalade geniş 
ve ı..·tıs! sahanın cenubu şarkisine 
inUkal etmiş olduğunu, esaslı 
hedef olarak Addis - Abeba'nın 
işgalini istihdaf eden İngiliz taar
ruzunun Harrar istikametinden 
inkişaf edeceğini ' ' e hal r;n ro~
kavemetine nihai dıırbeyi indire-

' 

cck olan Hırrar muharebesinin 
ba5lıımak üzere bulunduğunu 
kaydetml~tlk. Cephe hnrekfıtma 

i 
dair evvelki gün ve dün gelen l 
r esmt h aberler, bu tahmin imizi 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) 

'-. _) 

"Demokrasilere Yardım 
Kanunundcın Türkiye 
de İstifade Edecektir,, 

Londra ve 
Köln'eHav 

Hücumu 

Londra 'da Binalar 
Hasara Uğradı, lnsa 

Zayiatı Fazlaca 

Köln'de Bir ç o 

Fabrlkalar Yakaldı 

Şimali ve Garbi Almanyad 
Çocuklar Tahliye Ediliyo 

Londra, 20 (A.A.) - D ün gec 
KöJn şehri üzerine yapılan taa 
ruz harbin başındanberi 62 ne 
taarruzdur. Bu şehre, Almanya 
nın harp gayretlerinde oynadı 

Nevyork. 20 <A. A.) - "Nev- çok mühim rol sebebiyle, Ingilı 
vork World Telegram" gazetesın- hava kuvvetleri son zamanlard 
de William Philip Simms, Reisi-
ciimhur tarafından .Yugoslavya i- büyük bir alaka 6Östermişlerdır 
)e Türkiyenin de veni kanun mu· Ingiliz tayyarelerinin son akının 
cibince yapılacak yardıma dahil da meşhur Hohchnzollern köpı 
olabileceklerine dair olarak tasri- süne giden yola i~abetler olmuş 
hen yapılan 12eyanat hakkında tur. Köln 'den başka mühim he 
tefsi~att~ b~lunmaktadır. Mu- defler de vardır. Kanalları \•e şi 
harrır d•vor kı: mendüferleri harp malzemesi se 

. "Bu meı;n leketlerin hic bir te- kiyatına yarıyan m ühim nehıt 
dıyatta bu~~nm..tdan tan_k . ;ayya- yolları şebekesinde, hayat i bir 

Yunanistana geçtiği haber verilen rP., top, zahıre ve her turlu harp halka teşkil etmektedir . Bu şe -
Stoyadinoviç malzemesi lllmak icin bir kelime ı .. 

söylemeleri kafidir. <Sonu Sa 5: Su 5 > 
A]lkara, 20 (Radyo Gazetesi)- · ------"------------------

Balkanlarda Yugoslavya, siyasi L-
faaliyetin merkezi olmakta de- ISIRASI GELDiKÇE: 
vam ediyor. Almanya, Bulı;ı:aris- ---- ------- 
tandan daha ileri adımlar atmak 
için her şeyden önce Yurıoslav
ya meselesini halletmek istiyor, 
ve buna çalışıyor. 

Bu iki devlet arasında müza
kereler hala devam ediyor. Fa
kat. Alman kaynakları buızün 
bu müzakereler hakkında hic bir 
malUmat vermiyor. Ayni kaynak· 

(Sonu : Sa 5; Sü 4 ) 

lngiltereyi 

Teşebbüsü 

istila 

Mayısta 

Yapı~acakmıı! 
Tokyo, 10 (A.A.) - Japonya

nın Berlin ataşemiliteri olup djin 
Tokyoya gelen binbaşı Okaınato 
Japon gazetecilerine beyanatta 
bulunarak demiştir ki : 

"ünümüzdeki mayısta Alman~ 
ya Ingiliz adalarının istilasına 
teşebbüs edecektir. Almanya şim 
diye kadar hava kuvvetlerinin 
küçük bir kısmını ve denizaltıları- · 
nın da küçük bir miktarını lngil
tereye karşı kullanmamıştır. Son 
aylarda Almanya bütün hazırlık 
!arını yapmış ve yegAne gayesi o
lan lngiltereyi istilA için bütıin 
vasıtalarını toplamıştır. Bu buyük 
taarruzun başlaması artık bir za
man meseleaidir · 

Maryüs'ü" 
Kır Atı 

Y azan: Aka Gündüz 

Bay Ansaldo, bugünkü dün
yada adamakıllı nam ka

zanmış radyo hatiplerindendir. 
Bay Gayda Mr, Ansaldo iki .. Bi· 
risi kalemle, öteki çene ile hari
kalar yaratır. Bu hatibi dinle
mek pek hoşuma gider. Biraz 
cırlak olmasına rağmen, sesinde 
biraz Dante, biraz Virjil ve bir 
çok Sezar tonu vardır. Bazı ba· 
zı da Mısırdaki Ebülhevl'in 
rüzgarlı zamanlarda çıkardığı 
s(;yJenen korkutucu bir eda alır. 
1-'akat haddi zatinde hiç korku
tucu değildir; bilakis pek nazik 
ve çelimsizdir; elinden gelse ka
rıncayı bile.ezmek istemez. En
sesine vur, ağzından lokmayı al 
sözüne canlıca bir misaldir. 

Uzatmıyayım, işte bu kulak· 
tan dostumu geçen akşam yine 
dinledim. O günlerde galiba se
yahatte filin olacak ki, büyük 
l\lart taarruzundan haberi yok
tu. Bun u belki de düşmanlan 
uydurmuşlardır. Öyle ya, yedi 
gün, yedi gece süren tantanalı 
bir taarruz olur da dostum işit
mez mi? Her ne hal ise, tatlı 
tatlı konu5tuktan sonra, kula
ğımda yerleten ıu sözleri SÖ)'• 

ledi: 
- Mart on beşte müthi ,.c 

muazzam bir harekete karar 
,·ermiştim . Bu eibi hareketler, 
dikkat, basiret ve tedbir ister. 
Bunun için gittim, gördüm, gel
dim. Havalar o kadar fena gidi
yor ki, artık bu hareketten nz
geçtim. 

Liıf buraya .. eJint'e aklıma da 
meşhur MarsOya İbi~i Maryii
sün bir vakası geldi: 

Maryüs, büvük bir c;iftllle mi
safir J?itmi!J. Zengin çiftlik sahi
bi öteki misafirleriyle at \'e bi
nicilik üzerine bir konuşmaya 
dalmışlar. Yağız at şöyledir, du
ru at yumusaktwr. kula at huy
suzdur ribi laflar... Söz az~n 
atlara srelince Marylis demi$ kt: 

- Benim binmh•ttdim. bi· 
nemiyttdim at yeryftzUnde 
yoktur. Ben hangi BZ2'Jn ata bin
sem hemen knzu ke11ilir. 

Çiftlik sahihi uşaklanna e• 
mir verir. harMdan en sert. zap• 
tolunmaz bir kır ah getirirler. 
Kırk kişi atı 'Zarzor zaptederek 
Mon·iisil bindirirler ve cekilir
ler. Kır at birdenbire $Ö,·le bir 
iki şahlanır ve altı vedi adım 
sı('ravınca l\taryiis pat.adanak 
sırtüstü yere serile kahr. 

- Aman! Ne oldun l\farviis? 
Derin. Maryüs kolunu kalruı· 
nı u~ştura uitı!lfnra. ıhla~·a 
pufiaya -fakat istifini hn7ma
dan. hemen şu cevabı ve~ir: 

- Ben zaten ÖnC'eden o nnk
tada inmeye karar vermiştim! 
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t' azan: ULUN AY Tefrika No. 17 

Bu delilikleri olmasa, Safaya si bana etraflıca anlat. Ben azı
okumuş denebilir. Hafıza- cık sedire uzanayım ... 

1':1 o:!zı delilerde olduğu gibi son Der. Ali Bey anlDtır. Dinliyor 
derece sağlamdır. Her okuduğu ~nnettiği adam uyur, rüya gö
kitabı hemen aklında tutar. Eski rur, uyanır. Gözlerini açar, Ali 
ve yeni alimlerin bütün eserleri bey halel bitirmemiştir. 
su 2lbi ezberindedir. Han~isini * * 
istnrseniz, baştan nihayete kadar Ayaklı bir ansiklopedi oldu-
size okur. Anlar mı? anlamaz mı? ~unu zanneden bu biçare, 
Bunu kendisi de bilmez. bir başkasının, herhan~i bir ilim-

Okuması, öğrenmesi, ö~retme- den ba~setmesine tahammül ede
.si, her şeyi, herkesten başka tür- mez. Mesela askerlikten bahse
lu oldu~u gibi, yemesi, içmesi de dilse: 
kimseye benzemez. Bir lokan- - Asker olmak için ne lazım? 
taya gitse, derhal garsondan ci· Hendese, cebir -ki bunları biz de 
varındaki mü$terilerin hüviyetle- okuduk- ondan sonra "Has dur! 
rini tahkike kalkar. Garson hep- selam dur!,, en çetin talim, tali
sini tanıdığını söylerse, o zaman mat nihayet bir ayda öğrenilir ... 
tabağı masadan eline alır, ayağa Bir de sevkülceyş meselesi var ki 
kalkar ve ekmek yemiyerek, hep. sırf içtihat meselesidir. O halde 
sini altzına tıkıştırır. askerlik bir düşünüşten ibaret de 

!']ayet, garson müşterileri ta- nıektir. Bu ise az çok herkeste 
nımadığmı söylerse, o zaman iş- mevcuttur. Böyle olunca idadi 
killi padişııhların yemeklerini ev- tahsili gören herkes asker ve bü
vela çe$llici başılara tattırdıkla- yük kumandan olabilir. 
rı gibi ilk lokmayı garsonun ye- Ticaretten bahsedilse: 
mesi şarttır. - Ticaret muayyen bir fen de-

Kartie laten lokantalarında ğildir. Sırf tacirin piyasadaki iniş 
hizmet edenler böyle deliliklere çıkışı vaktiyle hesap edebilmesin
alışık oldukları için aldırmazlar. elen ibarettir. Biraz defter tutma
Müşterinin nabzına göre şerbet yı bilmeli. Eğer ticaret fennt bir 
verirler. Fakat başka mahalleler- lt~ide .üzerine dayansaydı, asır
de Deli Safa gittiği lokantalarda dıde tıcarethaneler iflas etmez
mutlaka bir vaka çıkartır ve ko- l~rdi... Görülüyor ki ticaret için 
vulur. Safa, bir aralık çok para- luzumu olan malümat pek sathi
sız kaldı. Liselerden birinde La- dir... Ondan sonrası bir sermaye 
boratuvar temizlemek vazifesiy- meselesi demektir. 
le bir iş buldu. Ziraatten söz açılsa: 
· Bir gün kimya hocası hasta- - Ziraat en eski zamanlardan-
landı. Safa, mektep müdürüne, beri mevcut idi. O zamanki in
hocaya vekalet etmeyi teklif ey- sanlar ali mektep mezunu mu
ledi. Müdür, bu teklife hayret durlar? Toprakta feyiz ve bere
etmekle beraber kendisini biraz ket vardır. Makine ile de sürülse, 
iskandil edince büsbütün şaşırdı. odun parçasivle de karıştırılsa ve 
Safa, dersi hocadan daha vukuflu rir. Mesele ekilece}t zamanı bil
bir surette takrir ediyordu. Kim- mekten ibarettir. Bunu ise en ca. 
ya hocası hastalıktan kalkamadı. hil köylü bilir ... Bir de gübre ka
Deli Safa, üç sene bu mektepte lır ki o da hiçtir ... 
hocalık etti. Bu vazifede sonuna Ali beyin en ziyade kendini 
kadar kalabilirdi; fakat pisliğin"?., kaybettiği bahis edebiyattır. 
hele yeme):ı:: yeme hususundaki Bu vadide çene makinesine bir 
laübaliliğine diğer hocalar taham kere "ileri!" kumandasını verin
miil edemediler. ce artık ne yemek, nr içmek ha-

Bir gün sofrada, yemeği her- tırına gelir. Dinleyenler uvurlar 
k~sin kaşıkla içinden alacakları uyanırlar, işi olan dıı;ı~rı gider, i~ 
tabağa, ellerini sokarak, etleri a- şini bitirir gelir. Ali beyi otur
yırdığını görünce, hepsi birden 1 duğu yerde çene yarıştır.makta 
ı<:ıyameti kopardılar ..• Safayı tah- bul.1r. 
.ıtir ettiler. O da et tabağım surat-

1 
• Jıl. Jıl. • 

!arına fıdattı; çıktı. gitti,., 1, ı Ali beyin deliliği Safa beyin 
Safa, bu vakanın evvelden ha- deliliğine benzemez~ Bu 

ı:ırlandığı kanaatindedir. Ne za- zavallı, vaktiyle İstanbulda tah
man bu bahsi açsa: silde bulunduğu zaman beyninin 

- Hepsi bahane! Der. Eti el- fazla malumata tahammül edemi
erimle ayırmaktan ne çıkar? Be.. yerek çatladığını itiraf eder. En 
:ıim ellerim onlann suratların· çok çenesine 't c;ir edeli bu cin
lan temiz! İşin doğrusu, taham- netten kendinde daha bazı zahiri 
nül edemediler vesselam... alametler mevcuttur. Mesela ber-* * bere ,tVdemez; avnava bakamaz. 
ikinci Bir Deli Daha· veral~ı şimendiferine binemez. 
-----------· Kendı saçını -el yord:ımivle- vine 

Deli Safayı küplere bindir
memek için sükutu ihtiyar 

eden Ali bey, diğerleri gibi gö
n ·illü değil, tam siyaset kazaze
desidir. Delilikte Safaya büve hü
vesine eş olmazsa da, ondan da 
aşağı kalmaz. 

Belli başlı bir tahsili yoktur. Fa
kat o da kenaisini allame zan
neder. Dünyada onun için bilme
diği şey yoktur. Hangi bahis olur
şa olsun: 

- Durunda anlatayım! Der. 
En kuvvetli dikiş makineleri 

Ali beyin çenesi kadar bir sene 
calışsalar. hiç şüphesiz, aşınırlar. 
hurda demir haline ,gelirlerdi. 
Bazan bir lisanla yedi c;ekiz mev
zu hakkında ayni zamanda söz 
söyliyememek mahrumiyetinin 
act'iını hisseder: 

kendi keser, aynaya bakmadığı i
cin yüzünün seklini unutmustur. 
En korktu,ğQ hastnlık nezle oldu
ğu icin yatacağı zaman sırtında 
vaz kıs çıkarmadığı dört tane ka
lın yün fanilanın iizerine parça 
Darca pamukları sarkan bir Bu
haralı hırkası ı;!iyer. Beline beyaz 
bit kuşak sarar; bacaklarına to
r>uklarına kadar uzanan bir fani
la dizlik gecirir; başına kadınla
rın yemenisini andıran bir havlu 
örter; üstline hir keçe külah ko
var; ağzını, burnunu tamamen 
kapıyarak sımsıkı örtünür ve bü
tün bu tedbirlere rağmen . pek ta
biidir ki- nezleden kurtıılamaz. 
Nezle de aksi olacak, AH beyin 
e:ev'ezelikJerine. din levenlerrlen 
fazlıt kızmıs ,gibi daima pişlerine 
hücum eder. 

Giyecek Eşya 
Fiyatı Tesbit 
Edilecek 
Çorapçılar Sanayi 

Birliğinde Toplandı lar 
iktisat Vekaleti giyecek eşyası

nın fiyatlannı tesbit etmek için 
hazırlıklara başlamıştır. Bu hu
susta mıntaka iktisat müdürlüğü 
~orap, yünlü ve pamuklu kı,ımac; 
fabrikalarından maliyet fiyatları 
hakkında malumat almaktadır. 
Avrır.a sanavi müfettişlerinden 
mürekkep bir heyet te, çorap, 
yünlü kumaş fabrikalarında ma
liyet fiyatı hakkında tetkikler 
yapm::ıktadırlar. 

Çorap 11izamnamesi 

TAN ·----...... , ........ _ _.. .............. 
ı v aı;ft; n -DUlliiU .. m·zııaıeil .............. I 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, Şehir 
Meclisi Şubat devresi içtimalanmn sona "-'rmesi 
dolayısiyle dün saat 17 de Taksim gazinosunda Şe
hir Meclisi azalanna bir çay ziyafeti vermiştir. 

,, ,, 

Ziyafet tatlı bir hava içinde devam etmiş ve muh
telif şehir meseleleri göriişülmüştür. Neşrettiğimiz 
yukarıdaki resimler bu ziya! et esnasuıda alın
mıştır. 
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1 l Bizde Tenkit 
ıTelCikkisi 

Yazan: Naci Sadullah 

Bizde maalesef, edebi, içtinıai 
idnri veya iktisadi bir eser 

ortaya konulduğu zaman, ıııÜel· 
lülerin veya mücssirlerin lll\i· 
nakkitlerden bekledikleri .IJlUka. 

' bele, sadece "methiye" den iba
r~ttir. 

Mesela koca bir şiir kitablttın 
içinde bir tek mısraın beienilıne. 
mesi, münekkidin garazkitlıkıa 
itham ol~unmasına kafi görtilP~. 

Mesela koca bir romalllll JÇltı· 
de bir tek pasajın hatalı göl'iil· 
nıesi, nıiiellifin münekkide diş 
bileınesinc kafidir. 

Dün çorap fabrikatörleri, milli 
sanayi birliilinde bir toplantı yap 
mır!ardır. Bu toplantıda İktisat 
Vekaleti t~rafından yapılan ço- ı • d 6 T. 
rap nizamnamesinin tatbik şekil- zm 71 f e ram vay 
leri hakkında ızorüsmiişlerdir. f.i,, 

lskenderiye'deki 

Kahvelerin Celbi 

Mesela koca bir iktisadi esttin 
içinde bir tek rakamın yanlışlı
ğını iddia edin. MuJıarririıı g~a· 
hına uğTarsınız. 

Ve koca bir ictimai kitabınttek 
tarafını sakat bulduğunuı ak. 

Bundan başka toplantıda corap 

fiyatlarının tesbiti hakkındı:ı so- A rabası Yaptır ıldı rulan· suallere karşı umumi ola-
rak cevaplar hazırlanmıştır. Fab-

İçin Çalışdıyor 
dlrde, sahibinin kinine he~~ o
lurıounuz. Çünkü bizde nııı.tıek· 
kitten beklenilen hareket, Oku· 
yucu gözü boyayan bir ıe\ıam 
lisanı kullanmasından ibateltir. 
Bunun içindir ki, bizde ınil~tkkit 
geçinenlerden çoğu, ellerın~eki 
kalemi, parlak ıııetlıiyeler Vt )·a. 

nık dualarla dost sadakası ~ile
nen birer keşkül şeklinde kııı1n • 
mrlar. Fakat rabuk aldetılacak 
birer gafil sanilan okuyııctılar, 

rikatörler ihtiyaca ıöre il)lik · J Ankara, 20 (TAN) - Ticaret 
buldukları takdirde. İktisat Ve- 1. f b 1 B 1 d• • d A • Vekaleti gümrüklerde mevcut 
kfiletinin arzu ettiği şekilde ucuz s an u e e ıyes ı e ynı 1 kahvenin iyasaya çıkmasına mü-
corap yapılabileceğini söylemek- : saade etmiş ve bu kahveler ihti-
tedirler. · imkanları Aractırıyor ı yacı olan vilayetlere tevzi oıun-
LiMANDA 3 muştur. Verilen haberlere göre 
- - _ : İzmir tramvay idaresi, kendi cak ve nümunelerle birlikte Ka- İskenderiyede bulunan 10 bin çu-

G··ı 1 • atölyelerinde elindeki mevcut rabüke gönderecek ve mümkün· val kahvenin de memleketimize u cema Vapuru malzemeden istifade ederek altı olursa cterhaı rıoanş verecektir. getirilmesi için yapılan temaslar 
tramvay arabası yaptırmıştır. İ- İzmir belediyesinden, yapılan ye- bitmek üzeredir. Bu kahve mem-

Şilep "rapllacak dare Avrupadan yeniden bir kı- ni arabaların kaça mal olduğu ve leketıimize Jı:eldikten sonra kahve 

hiç tc ustaca gizlenewiYCr.ı bu 
basit hakikati çoktan kab'.~•ınıs 
bulundukları içindir ki, •lara[ 

Devlet denizyolları idaresi ,gün 
den ,güne artan vapur ihtiyaçını 
!!Ö7Öniinde tutarak senelerdenbe
ri Haliçte muattal bir halde du-
ran Gülcemal vapurunu servise 
kovmayı kararlastırmıştır. 

Gülcemal vapurunun bazı ta
dilatla şilep haline konması için 
tetkikler yapılmaktadır. 

Mütehassıslar Gülcemal vapu
runun tekne kısmını cok sai?lam 
bulmaktadırlar. Yolcu salonları 
ve kamaralar mümkün olduğ:u 
kadar tahrip edilmeden söküle
cek ve icap ederse baska vapurla
rın tamirlerinde kullanılacaktır. 

Gülcemal vapuru vaktiyle 18 
mil sürat yapmak üzere inşa e
dilmistir. Son zamanlarda da 13-
14 mil yapmaktaydı. Şileo haline 
konacağı için bu kadar iazla sü
rate lüzum görülmemektedir. Ge
minin bir kısım makineleri de 
C!karılarak yerleri ambarlara ila
ve olunacaktır. 

Gülcemal tadil edildikten son
ra 7 bin tonluk büyiik bir şilep 
olacaktır. J• 
DENİZ NAKL!YAT KOMİS

YONU - Deniz nakliyatını tan
zim edecek olan komisyon bu2ün, 
mıntaka liman müdürlüğünde, 
devlet denizyolları umum müdü
rü İbrahim Kemal Baybura'nın 
riyaseti altında toplaı.acaktır. 

Şehir Tiyatrosnun 
Komedi Kısmı 

Şehir tiyatrosu komedi kısmının 
ahşap olduğu ve daima yangına 
maruz bulunduğu itfaiye tarafın
dan belediyeye bildirilmiştir. Be
ledi.ye, bu ikazı yerinöe bulmuş 
ve yeni tiyatro mevsiminden iti
baren Şehir tiyatrosu komedi kıs
mının bir başka binaya çalışma-
sına karar vermiştir. 

Besim Ömer Sokağı · 
Belediye General Dr. Besim Ö

mer Akalının isminin bir sokağa 
verilmesini muvafık bulmuş ve 
}:>elediye daimi encümeni tetkik

sım malzeme • Retirtmiş, bandaj bir kısım ihtiy.:.çlarının Avrupa- ihtiyacı tamamen karşılanacak-
vesaire gibi bir kısım malzeroenin nın neresinden ve hangi firma- tır. 
temini için de Karabük demir dan temin e~ildiği de sorulmuş
fabrikasına mür;ıt'aat etmiştir tur. Beklenen cevap gelince ha
Karabük fabrikası bu yeni ara- zırlıklara ve veni tetkiklere baş
balarm tekerlek ve bandaiları i- !anacaktır. 

ve hakiki münekkitler ta?afın
dan, meziyetleri kadar b~İaları 
da tebarüz ettirilen eserletı, illet. , 

le somun ve yaylarını yapabile- Tramvaylarda Kontrol 
ceğini bildirmiştir. Bunlar temin İstanbul tramvay ıdaresi tram-
E-dildiğl takdirde, İzmir ltölyele- vaylarda bilet kontrolü seklinin 
rinde "'eni tramvay .uabaları ya- halkı taciz eder mahiyette oldu
oılabileccktir. ğu kanaatine varmış ve bu ser

İzmır belediyesi bu arabalann visin deqiştirilmesine karar ver. 
inşası için icap eden malzemenin miştir. Yeni kontrol şekli bu~n
listesini hazırlamış ve bol mik- 1 lHCIP tesbit edilecektir. 
darda siparişte bulunmuştur. Ka-ı Havagazı saati kiraları 
rabük fabrikası. bu siparişleri en Diğer taraftan elektrik ve ha-
yakın zamanda bitirecektir. Şeh- vagazt saatlEri icin her ay alın
rimiz belediye~i Karabült demir makta ol&n E>Jli kuruşluk saat ki
fabrikasına ve Izmir belediyesine rasınm ya a:ınmaması, yahut ta 
müracaat ederek bir çok mah1- başka bir sekle ifrağı için ttlkik
mat sormnştur. Eğer Kar&bük de- ler yapılmaya başlanmıştır. İda
mir fabrikası İzmir tramvayları- reye beş liraya mal o1an bu saat
nın ihtiy:;~larmı kar~ılayabilecek !er için aboneler her ay yarım 
se .şehrimizdeki tramvaylar1n ih· liraya yakın para vermekte ve 
tiyacı olan demir malzemenin ev- bunlar abonelere yirmi beş lira
safını gösterir bir liste hazırlaya- ya mai edilmektedir. 

PİYASADA: 

Lüks Kaşar Peyniri 

Diye BirCins Kalmadı 

MÜTEFERRİK: 

Bir Yürüyüş 

Müsabakası 

Marşı 

Açlldı 
Matbuat umum müdürlüğü 

münhasıran Tiirk bestekarları a
rasında bir yürüyüş marşı müsa
bakası açmıştır. 

.-
\DLİYEDE: 

Bir Demir Tüccarı 

Tevkif Edildi 
Galatada demir tüccarı Baki 

Tezcan fazlll fiyatla demir sat
mak ve ihtikar yapmak iddiasiy-
ıe ikinci asliye ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Dün yapılan duruşması sıra
sında Baki Tezcanın kilosu 20 ku
ruşa satılması lazım gelen 342 
kilo köşebent demirini kilosu 40 
kuruştan Belediye mezarlıklar 
müdüriyetine sattığı anlaşılmış
tır. Mahkeme suclunun tevkifine 
karar vermiş ve duruşmayı $ahit
lerin celbi için 27 Marta bırak
mıştır. 

biyelerle önlerine siiriilt), tser-ı 
!erden fazla alfıkaya ayık lllur· 
ar. 

"Tenkit" in, ona muhıttııl> o· 
!anlar tarafından daima ~anını 
tefsir edilmesinden doğan hq ga: 
rip netkc, "neşriyat" tan <:0~ ay· 
rr sahalarda daha müessif ~lltar· 
lar doğurmaktadır. 

Mesela hir vatandaş tar>'~ııtum 
ki, suiistimal suçuyle vıı:ııftsin· 
den ı;"•karılmıştır. Bu "ıı!al\daş, 
tam bir haksızlığa uğradıg141 is. 
bat etmesine hol, bol ,·ar•:'ı'abi· 
lecck her tiirlü vesaike vt deJaile 
sahiptir. Fakat buna ~~en, ( 
hakkna yeniden kavuşabı}~esi, 
tabiatiyle uzun sürecek ınllame-
lata ~iltevakkıftır. Şi.Jlldi, çol 
haklı olarak müşteki '!1;'liine· 
girmiş bulunan bu ına1' 'tt vaJ 
tandaşın davasını ele al.SJlllt, onil ...,,

BİR İHTİKAR DAVASI DA- bu vaziyete düşlirenlerıo t-filii. 
HA - Tahtakalede kırtasiyeci ne harekcHerini tenkit etseltı, ve 
Ahmet Hulusi Cavuşoğlu da As- işlenmiş bulunan hatlı~ llıüm· 
lan marka kopya kağıdını 120 ku- kün mertebe sür'atle duıeltııme· 
ruş yerine 200 ku~uşa sattığı id- sini istesem, müsbet bir ııtti(!e a
ı:Jiasiyle ayni mahkemeye veril- Jabilir miyim dersiniz? 
miş ve duruşması yapılmıştır. Bence umumiyetle, bıt ııualo 
mahkeme şahit celbine kalmı_stır. verilebilecek saminÜ ce\'a11 şu. 

METRESİ İHBAR ETMİŞ - dur: 
Cibalide Şehsezai sokağında otu- "- Hayır!'' 
ran devlet demiryollannda ka- Haııır •.. Çünkü, muhatalll•rım. 

Fiyatları mürakabe komisyo
nunun dünkü toplantısında, ev
velce kaşar peyniri hakkında ve
rilen karar değiştirilmiştir. Ma
lumdur ki komisyon liil's kaşar 
peynirlerinin fiyatını 110 kurus 
olarak tesbit etmişti. Bu karar. 
piyasada sui istimal edilmiş. ek
seri bak\{allar, her kasrr peyniri-

zanci Hasan Tannverdi, metresi suitefsire uğratacakları '-tninıi 
Safiyeyi dövmüş, ve kadın da o- tenkidimde bir taarru:ı1~hiyeti :ı.rnsal1s.kaya bütün bestekarlar nu zabıtaya şikayet etmiş, bu a- vehmedccekler, ve det ~~l hata· 

besteleriyle iştirak edebilecekler- rada da bazı ihbarlarda bulun- larını tashih cihetine degıı, ken• 
ciı.r. muştur. dilerini müdafaa oyıuna 5a&>acak· 

tardır. O takdirde yaP"c'lkları 

nin üzerine lüks ka$ar diye bir e
tiket koymuşlardır. 

Komisyon dünkü toplantısında 
lük spey:nir diye ayrı bir fiyat ol
madığına karar vermiştir. 

HAS UN - Bisküvi fabrik'flla
rı, pastacılar, simitciler, has un 

MarşlarJ en cok beğenilen altı Tahkikat sırasında Tanrıverdi- hareket te bittabi, davasrrı1 ınü. 
bE"Stekara yüzer lin telif hakkı nin iki nüfus kağıdı bulunduğu dafaa ettig-im vatanda§t lıllkı-ız 
verilecektir. Altıncıdan sonra mu ve ikisinin de evlilik kaydının be-
vaffak Olan marş Sahl.plerı'nı'n e kar olarak tahrif edildii1i rrörül- g<>stcrmenin çarelerini 's·.a.~atmak 

- "' ,., olacaktır. Bunun netice ~ •se, yi-
serleri de neşir ve tamim edile- müş, bun'Cian başka evinde ya,pı- ne •·ok tabiidir ki, o Jllll~dur ''a· 
<:ektir. lan arama dada da beyaz torba i- ::ı b'ii 

çinde 19 dinamit, 20 funya, 18 fi_ tandasın hakkından . Shiitiin 
Marşlar 15 Mayıs 1941 günü- til bulunmuştur. mahrum bırakılması, ya11i eski· 

nün ak:;amına kadar matbuat u- sinden daha sunturlu b•.r ha.k5IZ. 
mum müdürlüğüne aöndcrilmiş _Dur~şma .~ırasında suçlu dina- lığa uğraması olacaktır· 
olacaktır. mıtlerı ve dıger patl?yıcı meyadı Bu satırları yazmaktıın ltıal(sa· 

Hopada Murgo bakır ışletmesınde d b. d k. k·t telakk' . 
NEVRUZ - Yarın Nevruzdur. ustabaşı iken saklamış oldug-unu ım, ız e ı ten 

1 
• ...,.. ısını ö . .. t .. t bıt .... s 1 

'lktebdehnberı ,halk
1 

arasınddad Nd~1vruz j s~y~emiştir. Mahkeme T~nrıver- ~~k::~n ibı~~~~f:. Ve bQ l~,Jı~1~· 
ı a arın oaş angıcı a e ı mek dıyı 1 ay hapse ve 30 lıra para l 1 t 1 · t· ... ki " ·· 

(Arkası Var) lere b~lamıştır. t d
. ahkA . t' a an a ma c ıs ıyoru... • mu. 

e ır. ı cezasına m um etmış ır. n kk.t' ' · "t _ ı..:t'' e - 1 
-------·------------------------......:;;..----------------------- e ı ın, ve cnıv . . •• u ıa· tap kalanların nıütekabıl hit hiis· 

bulamadıklarından şikayet et
mekteydiler. Belediye İktisat mü
dürlüğü şehrin has un ihtiyacını 
tesbit ederek t.'>pr;ık mahsulleri 
ofisine bildirmiştir. ' ~ ..., W' - Ah! Der. İnsan yalnız ağ

zıyla değil: burnuyla. kulaklariy
lc. gözleriyle hatta parmaklarıy
la da konuşabilmeli ki lafa doy
sun! Bu bakımdan insan çok na
kıstır, çok ... 

Göz Boyama Bahsi · "Ses,, dinlediğimizi de görü.yorsunuz 
ya?. 

nüniyete sahip olmaJatl, hiti, bi· 
18istisna her sahada. kliçüklii 
büyüklü bir çok daval~l'l ınüsheı 
şekilde halletmek hnl<lltlına ka· 
vusturat'aktrr. Bu derece söze di.iskün bir ada

ma müşahede kafi olmadıkı için 
dima~ı mütemadiyen vakalar i
cat eder, yalanlar bulur. Bu peri
san vücut sanki daima çalıŞan bir 
fabrikadır: 
Dimağının muhtelif bölmelere 

ayrılan hücrelerinde hikemiyat, 
siyasiyat, içtimaiyat, iktisadiyat, 
edebiyat şubelerinde boyuna stok 
mal hazırlanır, bunlar yine o 
kafanın içindeki depolara istif e
dilir. Alıcı zuhur edince bütün 
stoklar sap.ki hususi marşandiz 
trenleriyle dımağdan ağıza nakle
dilir, oradan fışkırmaya başlar. 
Bazan depolar fazla dolar, o za
man biçare Ali bey hasta ,gibidir. 
:Boşalmak için beheriıhal birini 
yakalar. Söylerken sözünü kes
memeli; bırakmalı söylesin. Çün
kü sözü kesilirse, hızını alamadı
ğı için kendini kaybeder; ağzın
dan köpükler saçılarak göğsünü 
yumrukiamaya başlar. 

G azetelerde, bayanların canlal'ım 
sıkan fena haberlerden birisi de, 

pudralara, rimellcre, rujlara, losyonlara 
mi.itealUktir . 

Çiiukii öğrenildiğine göre, ortalıkta 
bu metaların da buhranı başhyornıuş. 
Maamafih sakın bu buhranın bütün er
kekleri sevindirdiğini sanmayın. Vakıa 
içimizde hoşnut olanlar yok değildır. 
Fakat evli erkeklerden çoğu, bu buh
ran biraz daha arttığı takdirde, bir gün 
zevcelerini tanıyamamaktaıı korkmi1k
tadırlar. Dün bir bayanla, bu buhrantlan 
bahsediyorduk. Bayan, günün birinde 

"Cicika,, şehri de Ingilizlerin eline 
geçmiş. Artık bun a da bir diyeceğiniz 
yok ya? Görüyorsunuz ki, Afrikadan 
gelen havadisler sahid en ... "Cici., le~mi
ye başladı ! 

eskisi &ibi sürünemiyeceğini düşündük- BiT yangından alınan ders 
çe, adeta sararıp içleniyor, ağlamaldı O· 
luyordu. Kendisine: F erah sinemasında çıkan yangından 

"- Bütün, dedjm, bu teessürünüzün sonra, alakadarların gözler i iyice 
sebebi, günün birinde gözlerinizi boyı- '<Jaçıldı. 

> JI.n m::evekkeı· değı'l "Bı·r ·b t b. yamamak korkusu m u?,, , . ı~ !'I . ' 
1 

: m~sı e , ın na-
Bayan tasası aı-asında giilümsedi te· 'Ii<.fııHntlcn evllldır.,, DememışJer. 'I~men-
"- JI~ya, dedi.,. biz kendi gözle;imi~ıhJ~ı~tt\t lil, 1.başka işlerde de laz11nge-

zi değil, sizin gözlerinizi boyıyamaınak- len tedbirleri a lmak için bir "Musi-
tan korkuyoruz!,, bet,, in vereceği d ersi beklem.iyelim: 

• J(o. ._ Yoksa, maa:ıallah, Ferah sineması gibi, 
cayır cayır yanarız. 

meyin. Vçer , dörder film göstermiye 
başladddlll'I zamandanberi bütün ı;ine -
malar birer ikametgfilıdır: inanmazsa • 
nız, gizlice, localarda yatanlara bakın! 

* * Alaturka musikiye dair 

B ilmem, plaklara okuyan, veya ı-ad
yod a, gazinolard a şaı·k1 söyliyen, 

baylann bayanlann adlarına, daha doğ
rusu soyadlarana hiç dikkat ettiniz mi? 

Benim muhtelif yerlerde okuduğum 

bu soyadlanndan aklımda kalanlar şlln· 
tardır: 

Bir de, alaturka musikinin bir türlü 
armonize edilememesinden şikayet o· 
lunuyor: Ayol, bu kadar birbirindeıt ay
rı, bu kadar çeşitli bu kadar karışık ı.csi 
hangi babayiğit armonize edebilir:' 

Baksanıza... Tok.ses.. Dikses, G iirscs, 
Üstünscs, Şenses, Coşkunses .•. Tcvl~kke
li değil, alaturka musikinin falsoları bir 
türlü bitip tükenmiyor? .• 

Bu arada gazetelerimizden birisinde 
günlerdenberi devam eden bir anketin 
serlevhası da şu: 

"-Kimleri dinliyoruz?,, 
Bu anketin muhataplarından çoğu 

da, isimlerini duymadığımız zurnacılar, 
kemancılar, utçular, dümbelekçilerdir. 

Aksi takdirde "tenkit'', bindi
ği dalı kesen Hoca :Nasrettin 'in 
sakar elindeki tcstereYe benze· 
mekten hfc bir zaroall k.urtuln · 
mıyacaktır: 

Çünkii bugünkii şartl~r içinde, 
dünyanın her yerinde, d~rin )'a
raların tedu·isine yfJ~l\~·an acı 
bir merhem vazifesi ~0.ten •1ten· 
kit"' bizde maalesef, nıc\·cut 
yar;ları dcriııleştirell kör bir 
neşterden, yahut bit kör ntşte. 
rinden farksızdır. 

Ve biz, guya, bunları dinliyormu~uz. 
İnsan anket muh:trririnin bu iddiası- Münakalat Vel<ilinin 

na bakınca evvela: 
11- Tevekkeli değil, başımız bir türlü Tetkikleri 

dinç değil!,, diyor, ve: Bir kaç gündenberi şehrı111izdf 
"- Vay başımıza gelenler vay?,, di- bulunmakta olan Miiflakalat Ve

yen b~r insan cdasiyle başını iki yana kili Cevdet Kerim fincectayı, dün 
"- Coıkuns.es, Glirses, Tok.ses, Şen- sabah Vekalete bağlı rnu··essese· 

T k o •-- Bill·~- Al sallayıp dudak bükerek, anketin serlcv-se~, e ses, ı-es, w.ses, . tmscs, h d k terde meş~uı olmus ""' o·· ;;.ıeden Gümrah B ı c -tı asını bir parçacık eğiştirere , ~u şe- ,... ... ... 
. ses, a ses, anses, .Jsti.ins.,s, kilde tekrar ediyor: sonra da devlet denizyollarınn 

Çağlarses, Yakarses, Akarses .. Halı ... ,, aiderek tetkikler vaPlllıştır. Ve-
Bilmem Ferah sinemasında yapudığı "- Meğer kimleri dinliyormuşuz?,, • .ı 1 bildirilen tahkikatın tafsitatını okudu- ilanlara bakılırsa, bu iddialı soyadla- Sonra da bir teselli anyarak iJave kil bu arada umum rniidür bra-

Cicika da düşmüş! -A frikada harp gittikçe kmşıyo.r. 
nuz mu? Benim o tafsilattan öğrendiği· nnı taşıyan vatandaşlann bilaistisna ediyor: him Kemal Bavburadan muhte-
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Bir bahis hakkında kendini ka. 
pıp koyuverdiği zaman dinlenil
:tnesine de pek ehemmiyet ver
mez. Arkadaşlan bunu bildikleri 
jçin aldırmazlar, çoğuna Ali be
yin sözleri ninni gibi gelir; ekse
riya muhatabı: 

mc göre, sinema dahiliude tam sekiz hepsi d e san'atkardır! Halbuki, bı·zın· 1 d lif işler hakkında izahat almıştır b ' ldi.. . h "- A am sende, radyolardan siyasi Ce~det Kerim fncedayı'nırı bu ~ 
aile bannmaktaymış. ı .gı~8ız, ak~ki san'atkar, mütevazi, havadis dinlemekten iyidir!,, bir ikı· .,u··n 1·,.ı'nde tetkik m"ksa- ~ 

Sakın: "Canım sinemalard a da aile yanı... es., sız olur! ,.., "' " 

~----"-·-· - -- - ·---!.L:_ 1--l-

ltalyanlar yeni taşmdıklan eve 
yerleşemeden sokağa çıkarılan kiracılara 
döndüler. Hele dün gelen habe.rlere gö
re biçarelerin oradaki vaziyetleri büs
ı..ütii ... ~.ıılnı.ı Ciinlcii nilıavet ko.c. ~ ......... ....._,U.U,..__"-L..o.. .......... H.u.ı~e"t~·w......_..,~ ...... ..uo...-=-~--"'~Y.L-....w.L-i;uu'~aMd!ı!i.w._ dau..__oı..a.~~esi.L-....~~~~~~~~~JV:...:...=a~c~i~S~'a~d~u~t~t~a~ht.....1.~d~ty~l~e.:.......Tr_ak~y-a_y_a~g-it_m_e_si_..;;m~u-h_t_c_- ~..;_-11~ 
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[ill-(4~ j 
kü bir yazımda maICımat ver 

• ıniştim. Fakat Ofi ajansı, hu~iiu 
• Vic~y ~ıükumetinin d~ha ı.uv. -

e= 4 ---= vetlı bır denız kuvvetıne ımılık 
olduğunu bildirmekle ve sıı 

Fransanın tafsilatı ,·ermektedir: Ka.mtJ· 
1ankadaki 35.000 tonluk lean -
Bart zırhlısı ile Dakardaki Ri-Askeri 

Siyasi 
ve 
aziyeti 

Mareşal Petain, Fransanm iase 
.meselesinde Aınerikaya gtivenctf
gmı soylemiştir. ~'ransanın büyük 
A!rika müstemleke imparatorlu
ğu Vichy'nin emrindedir Bu müs
temlekelerin askeri v~ iktısadl 
bakımdan Vichy'ye büyük yardı
llU dokunmaktadır. Burada 300 
bin kişilik bir ordu vardır Fran
sı:z donanmasının da ku~\·etlen
?rıekte oldugu ve kazaya uğrıyan 
fremilerin tamir edilmekte bulun
duğU bildirılmektedir. Mareşal Pe
'tain'in yegane gayesi Fransayı 
harp dışında tutmaktır Ve bütün 
gayretini bu uğurda s~rfetmekte
dir. Amiral Darlan'ın da Lavarin 
istikametinde yi.ırümesine imkan 
bırakilmıyacağı talunin edilebilir. 

Fransada: -- ... 
M areşal Petain Grcnolılc-

dc diin verdiği nutukta: 
i:ışe rnesclesini ıslah için Ame· 
rikanın yardımu1a güvendiğini 
söylemiştir, 

Vichy'nin Amerika sefiri de, 
l\li.3ter Wells ile görüştükten 
soııra şu beyanatta bulunınuc; -
tur: ~ 

"Amerikanın verdiği iaşe nıad 
delerinin iki vapurla işgal al· 
tında bulunınıyan Fransaya ha
reketi için, yalnız Ingiliz ma
kaınlarınm muvafakati kalınıs
tır. Fransız hüküıneti, gıda mnc:i. 
delerinin Almanlann eline düs
ıncınesi için almacak tcdbidı!~
de Anıcr;ka hükılmcti ile muta
bıktır.,, 

Geçenlerde, beş aylık bir ny
rıl•ktan sonra Fransaya gelen 
general Vcygand'ın l\Iaı·eşal Pe
taın ile nıiizakcresini müteakip 
n"şredilcn tebl ğde; imparator
Juiun, yalnız }."ransız kuv\·ctle
ri tarafından her türlü taarruza 
karsı enerjik bir surette müda
fan edileceği bildirilmişti. 

Arazisinin iiçtc ikisi i~gal al
tında bt1lunan, 1,800,000 a:.keri 
Almauyada esaret ha~·ah yaşı -
,·an Ye silahlarından tecrit edi
İen Fraıısanın biiyük müsteınlc
k" imnaratorluğu -Hür Fransa 
tarafına iltihak eden hazı kısım
ları nıüstesna - Vichy hüku· 
ınctinin emrindedir. 

Bılhas"a ~imali Afrikaclaki 
111iistcınkkclcr· nin, iktısadi ve 
ask.eri bakımlardan Vichy bü
kfınıetine çok faydası dokun -
maktadır. Ilu müstemlekeler • 
den. nakliye müskülatına ve in· 
giliı ahtııkasma rağmen, geçen 
aylar zarfında 1\Iarsilyaya on 
binlerce ton gıda madde!"İ gel
diği haber verilmektedir. 

Mütareke ahkamı mucil>ince 
biitün Fransada ancak 100,000 
asker huJt.mabilecektir. JlaJhu· 
ki şimali ACrikada iyi talim g()r
roi.iş, İyi teslih edilmiş ve mii • 
hifl\ bir havıt kuvvetine malik 
301\.000 kisilik kan ordıısn bu
lunduğu tahmin edilmcktedi.x. 

Deniz Kuvvetleri: --v ichy hilkiimetinin bugiin 
ernri altındaki donanma

nın lmvveti hakkında geçen gün 

chalieu 7.ırhlısı "ai!hım bir hal
de, olduktan gibi, :'\forselkı~bir
de lngiJizler tarafından '>ahrı -
lan Dunkerque zırhlısı tamir e
dilmektedir; Provence zırhlan 
da Toulon limanında ~ağlam hir 
halde bulunmaktadır. 

Ajansın verdiği hu malıiıııa • 
tın, propaganda maksadiyle, ha· 
kikate tamamen U) gun ı:ılnuıma
sı muhtemeldir. Bununla bera -
ber, bugün Vichy hiikumetinin 
elinde bulunan d<'ni7 kuvvetleri 
- Atlantikle Akdeniz arasında 
taksim edilmiş olmalanna rağ
men • coğrafi vaziyetleri ~ok 
müsait olar~ ~imali Afrika müs
temlekelerinin miidafaası husu
sunda ehemmivetli bir rol oynı. 
yabilecek kudr"ettedirler. 

Bundan dolayıdır ki, şimali 
Afrika miistemlekelcri, M~tro
pol'ün ve herhangi yabancı bir 
de\ Jetin yardımına muhtaç ol -
ınaksızın, denizden ve karadan 
gelecek taarruzlara karşı, az çok 
uzun bir zaman, kendilerini mü 
dafaa edebilecek vaziyeUediıler. 

Müstemlekeler: 

A iman - lngiliz mücade • 
le:.i, Vichy hükumetinin 

ve Fransız müsteml<'kelermin 
vaziyetlerini takviye etmekte • 
dir. Çüı1kü, Fransız miisteınle _ 
keleri, bugünkü şartlaı· içinde 
Jngilterenın değil, Almauyanıı; 
tehdidi altmdac;ır. Son hattalar. 
da', çok miktarda Alman motö
rize kuvvP.tlerinin Trablusgar • 
be nakJed- 'diği haberi bunu te
yit etmektedır. Çünkü hu kuv
vetlcı·in hedefi, l'rablusgarpten 
- önfuniiz<leki aylarda harekfü~ 
hiç müsait olmıyan • 1000 kılo-
metrel~k ~ir çöl ile ayrılan 
Bmgazıdekı Ingılız kuvvetleri 
değil, Tunustaki Fransız kuv -
\•elleridir. 

General V eygand'ın Vichyde 
Mareşal Petain ile bilhassa hu 
meseleyi ınüLakere etmiş olma
sı kuvvetle muhtemeldir. 

Vicby hükumetinin, daha doğ 
rusu, Mareşal Petain'in arzusu 
gayet sarihtir; harbe karış:na -
mak, Almanya ile iınzaladığ1 mü 
tarcke ahkamı kendisine resmen 
bu imkam vermektedir. 

Fakat, bn sene içinde lngil
tereye kafi bir darbe vurmak 
mecburi;) et'nde olan Alm.ınya
nın, Fransanın yaka'>mı bırak
mak niyetinde olmadığı da mu· 
hakkaktır. 

l\Iarc~al bugiine kadar, Al -
rnanyanın Fransayı lngiltere a
leyhinde harbe siiriik'emek hu
susundaki bütün tazyiklerine 
lngiltereye karşı muhabb~tindcn 
değil, yalnız ve yalnız Fransa
yı yeniden harp sahnesi yapma
mak arzusiyle • mukavemet et
miştir. Ve La\•al'i, bu arzusuna 
aykın taahhütler alhııa gird:ği 
için kabineden çıkarmıştır. 

Fakat, Laval'in yerine aldığı 
Amini Darlan'da ela ayni isti
kamette bir temayül görülmek
tedir. 
Fran.~anın iasc ı<ıkmhsmdan 

münha~ıran mes'ul tuttuğu lngi
liz ablukası münasclıctiyle ge -

<ne,·nm1 ~a 4 tel 

t!fJ3~-ınf-.~-~it-~I---=~ 
tAiizrnin Hastaltklardan Zayıfllyanlar ... 
Miittnin hasta'ıklar .Ja insanı 

zayıflatmava ~ebep olurlar. En 
ba~ta verem hastal.ığ-ı. Bunun za· 
yıflığıl sebep olduğu o kadar 
<'oktttr ki ,wnflavan her insan 
-heJe hiraz da atesi bulunursa
kcncJisİrıin gö/!siinii mua;yene et
tirmPSi Hiıumlu olur. 

:Mide hasta1klarmın insam za
yırJatrı1ası tahiidir. Ciinkii yedi
i:mi7 ,·enı,.J<le~in ,·iicnda varaya
cak gtd.a olnhilme1 eTi i~in ilkin 
J.: .. ı:nıcdılnıeleri 1571mdıT. Uazme
d'lmı>'·en Yemek viif'mfnt1"1•1ıo:l\ J!l· 
da dei!il, k:ırrl'm17daki mikro11la
r:l veıı' oh1l'. Gııfrıs•nı a~aPl'"~n 
\·ii~ut ta tabii olarak ı:a••ıf'ar .. 
Vakıfı veıii;,.imh , ... mk1eTdel<i ~·
da 111ııil~elcrin;n hepsi rnı.ıede 
hazmedıllllez. ha7.ım a~ı:vla hao;
lar, bı-ı~aklarda tamam olur. Fa
kat orılDrın hepsi midede az ('ok 
bir ki111va nıuamelco;;ine tahi ölur
la- ,.e mide iyi islerneYince ha· 
zım tı1C bir ,•akit tamam olamaz. 

Barsa~ ha~ta!ıklan da insanı 
t:ayıflatır. Ciinkii harc;aklar hasta 
«>luncıı· ha7.ıtn isinin tamam oldu
~u farıcdilse bile, gıda haline ı;re
lau l·e.oıekler oradan içeriye, ka-

na geçemezler. Barsaklan hasta 
olan ne kadar yese gene aç 'k~
lır demektir. 

Mide veya barsak hastalığında 
kay olum·.~. zayıflık daha şi.d
detlenir. Inı::an daha çabuk erır, 
çünkü bir taraftan vücuda liizum 
lu olan su kaybolur. bir taraftan 
da \'Ücuda liizumlu tuz .. 

Kararii!erin safra yollarında 
bir tutukluk olup ta saf a cıka· 
mayınca gene 7ayıflrk gelir. Ciin
kü ha7.mtn tamam olması ,.e bar· 
saklardan gıda maı:lcfele .. inin kana 
ge<>mcsi icin o da Hiz11m1n.:fur. 

Patıkre~<ı ha~•alıklan da sid
detli 7.a:vıf1 ığ'a c;eheo olıır1ar, ciin
kii vemeklerin han•ıl icin oradan 
cık~n formanların tamam olması 
Uı7tmdır ..• 

Bu hastalıktan saydığım, za
yıflığın ne kadar çok sebepleri 
bulunduğu hakkında size bir fikir 
vermek içindir ... Sebepleri o ka
dar çok türlü olan bir hal, bir 
türlü tedavi ile geçirilemez .. 

Zayıflığın nereden geldi~ni an 
tıyarnk ona göre bir tedavi tertip 
etmek. her vakit söylediğim gibi, 
ancak hekiminizin işidir. 

TAN 

Sydney zırhlısı tarabndan hatırı ]an İtalyan "Bartolomeo Col!eoni .. kruvazörü alevler içinde yanar keİı 

J~-----------~--------~--~~-------~~-~---------~·'-
Denizcilik Bahisleri 

• ız .. 
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Son Haftalarda Batırılan 
ltalyan Korsan Gemileri 
1. ngiliz donanması, İtalyan

ların ''Mare Nostro,, bizim 
deniz dedikleri Akdenizde tam 
hakimiyeti idame ettiği gıbi, 

zaman zaman Italyan donan -
masına ağır darbeler indirmek
te, ticaret harbi yapmak için In
giliz nakliye kafilelerini vurmak 
için meydana çıkan Italyan ha
fii kruvazörlerini de birer bi
rer imha etmektedir. 

Ingiltere Amirallik dairesinin 
10 mart 1941 tarihli teoliğin -
den (Condotieri A) sınıCından 

bir Italyan hafü kruvazörunün 
de Ingiliz denizaltıları taratın • 
dan batırıldığını öğreniyoruz. Bu 
hafif kruvazörden 14 teınm·ız 

1940 da 6830 tonluk "Sydney,, 
kruvazörü tar'lfından batırılan 

"Bartolomeo Colleoni,, sınıfın

dan ve ayni evsaftadır. 5069 ton 
ve 4;2 mil süra tindedir. 

Bu sınıf kruvazörlerden ltal
yan bahriyesınde 4 tane vardı. 
Bu kruvazörlerin inşasına 1927-
1928 senelerinde başlanmı"l ve 
1930 yılı ortalarında denize in
dirilerek ikisi 1931 de ve diğer 
ikisi de 1932 de vazifeye dahil 
olınuşlardı. Bu gemiler Cene -
vede Ansaldo tezgahlarında in
şa edilmış olup 8 adet 15,2 san
timetrelik ve 6 adet 10,2 santi
metr1..lik topla 4 adet 3, 7 santi
metrelik tayyare defi makineli 
topu ve 12 adet makineli tüfek 
taşırlar. 

Bunlardan baska bu gemi -
lerde 4 adet 53.3 santim1?trclik 

Kızılhaçın Seyyar 

Odaları 

:·································~······: 

i Yazan : H. K O R UR i 
f ................................. .......... l 

torpito atmıya mahsus torpito 
ko\•anı, 2 tayyare ve bir de ka
tabolt vardır. Bu gemiler ayni 
zamanda mayn dökmek husu -
sunda da kullanılacaklarından 

güvertelerinde mayn dökmtye 
mahsus raylar da mevcuttur. 

* * İ taly~ bahriye~i bu sını! gc-
mı.J.erı y al.n.ız tıcaret har oi 

yapmak:, "genıı kaiileıerını huna
ye etmek ve muhrıplerı rehoer
lemek maksadıyıe yapm.~tır. 
Bu sınıf gemılerde yc:gan::? go
rülen bariz fark süı·atıermin 
çok yüksek oluşu ve tayy.ıre ae
fi toplarının fazla bulunu~udur. 
Mesela: lngilizlerin aynı sınıf 

kruvazörlerınin süratleri 32· 33 
mil, Fransızların 34 mil, Ame
rikalıların 33 mil olmasına mu
akbil İtalyanların 42 nıHdir. Ve 
vasat fark 10 mili bulur. 

Bu bariz fark Italyan kruva
zörlerinin ticaret harbi yap -
mak ve ayni süra.teki munrip
leri rehberlemek vazifet;ni ba -
şarabilmeleri zaruretinden doğ
muştur. Çünkü ayni süratteki 
muhıiplerin rüyet sahalarının 

az oluşu, bunların ateş için la
zım olan mesafeyi daha uzak 
mesafelerden tayin etmelerini 
güçleştirir. Işte Italyanlar bu 
güçlüğü giderebilmek için bu 

hafif kruvazörlerı yapmışlardır. 
Himayeli ticaret kafııeleriııi da
ğıtmak ve bunlar üzerine ani 
darbeler indirebilmek te ancak 
bu çok yüksek sürat sayesinde 
temin edilebılir. Bugün ticaret 
kafilelerinin hirnayelerı ekse -
riyetle (Destroyer) muhriplere 
verilmiştir. Bu kruvazörlerin 
aynı sürate malik oluşu ve on -
lardan fazla silah taşıyabilmesi 
bu muhripleıin imhasını tla ko
laylaştırır. Fakat ltalyan bahri
yesindeki bu kıymetli gemılerin 
Ingılizler tarafından ve birer, 
birer imha edildiğı görülmekte
dir. 

* i 

B u geı;ülerde diğer gazü-
ken bir fark ta hava. 5İ4 

lahlarında görülen tekamühin 
bu kruvazörlerde tatbik cdılrniş 
ohnasıdır. 

Büyük harpten evvelki hattı 
harp gemilerinde ve kruvazör
lerde görülen zırh kuşak i.calın1ı
ğının fazlalığı yerine bunların 

giıverte zirhları daha fazlal:ı.ş -
tırılmıştır. Mesela bu gemilerde 
ki zırh güverte kalınlığı cepha
nelik üzerlerinde 70 santim ve 
diğer kısımlarda 50 santimdir. 
Zırh kuşak ise cephanelik kısım 
larında 50 ve diğer kısımlarda 
3~ santimdir. 

S on zamanlarda ger<>k Al
man, gerek In.~iliz Kızıl

haçlarının kullandıkları bu sey
yar odaların oynadıkları roller yazan : 
çok miihimdir. Herhangi bir se-
beple denize düsen tayyarelerm 
mürettebatını kurtarmak için 
muhtelif noktalara bu odalar 
vazedilmektedir. 

4 metre uzunluğunda. 2,20 ge
nio:lifönde olan bu odalar gayet 
sağlam çelikten mamuldih·. Te
pesinde 1.90 uzunlııiıtmda bir 
kulenin üzerine bir telsiz anteni 
merbuttur. Bu oda içindeki hu
susi telsi7 vasıtasiyle ka7.aı:ede
ler bulundukları yeri bildireoi
leceklerdir. 

Bu çelik odanın dısı. uzaktan 
~öze çarpması için, bashn aşa
ğı parlak ve koyu maviye ho -
yanmıstır. Iki yanlarında hPyaz 
bir zemin üzerine kıızılmıs birer 
Kızılhaç iışareti vardır. üçüncü 
kenarındavsa yine beyaz zemin 
üzerinde şöyle bir yazı ya·ıılı
dır: 

"Tayyarecilerin Catı 
ku,.tara11 odası,, 

Odanın içinde birkaç güa ra
hatla yaşanabilir. Burada pa
muk şilteli; çarşafları temiz, Ü
zerlerine kalın yün battamyeler 
örtülmüş dört yatağa rasgeli -
nir. Günlerle yahut saatlerle de· 
nizin büyük dalgalariyle boğu -

şanlar için bu ne bulunmaz bir 
nimettir! 

Yalnız bu kadar mı ya? Oda
nın bir köşesinde duran ufak 
bir dolabın içinden boy boy "1-
bise ve yün caketler çıkar. Do
labın bir rafında ise kazazedele-
rin kururunaları maksadiyle o
raya konmuş havlılar vardır. 

Duvara asılmış ufak bir rx:za 
dolabında kazazedelerin yarala
rını tedavi inaksadiyle oirçok 
ilaçlar, .içlerini ısıtmak için ı~l.."i-

ler hazırlam;nışlıJ':' Kutulaı:ıa 
konserveleri ve J.JfBkiJ>lr gaz o
cağın1.dıı ,ını'1Mıl'~N;\••rı'hı'1miı:•>J, 

Hatta daha ileri gitmişler, u
fak bir masayla iskambil kağıt
larını bile ihmal etmemişlerdir.• 
Bunlardan maada bu küçük oda
nın içinde işaret vermek için hir 
kaç tane tüfek te me\'Cuttur. 

Henüz pek tek tük olan bu o
daların adetleri arttığı takdir -
de kazazedeler için ölüm t~hli· 
kesi azalacaktır. 

Halbuki İngilizlerin 1915 te 
yaptıkları 5000 tonluk bir kru
vazörde zırh güverte kalınlığı 25 
santim, zırh kuşak kalınlığı 76 
santimdir. 

İtalyanların (Coa dotieri A) sı
nıf kruvazörlerinin nısıf kutru 
seyri 25 mil ıle 2500 mil olup 
169 metre boyundadır. Perso -
nali 500 kiş]dir. 

İtalyan donanmasında bu sı • 
nü gemilerden yani (Condotieri 
A) tipi kruvazf91erden harbin 
başında. "Albe. • ı di Giussomo 
"Giovanni delle Bandenera " 
"Bartolomeo Colleoni,, , ''Albe~ 
rica da Barbiano.. adlarında 4 
adet hafü kruvazör vardı. Bun
lardan birincisi 940 da Avus -
tralya donanmasına ait Sydrıey 
kruvazörü tarafından batırılrnış·
tı. Şimdi Ingiltere amiralliği 

tarafından batırıldığı bildirilen 
hafif kruvazör je geri kalanlar
dan birisidir. Ve bunun '.iı-ısti 

henüz öğrenilrmemiştir. Şu hal
de Italyan donanmasında ı Coa -
dotieri A) sınıfından iki kruva
zör kalmış oluyor. 

* * H arbin başında İtalyan J:.ah 
riyesinde hafif kruvazör 

adedi 14 idi. Bunlardan iki.sinın 
battığı resmen bildirildiğine gö
re geriye 12 adet kalır Ki, bun
lardan bir kısmının Taranto bas 
kınında zayj edilmiş olduğu dü
şünülecek olursa bu sınıf gemi
lerden Italya bahriyesindt! az 
kaldığı anlaşılır. 

Bir Harp Hikayesi 

D animarkanın işgali eı::na
sında gecen bu hikayeyi 

• 

hala en ~arip 
- - harp hi.kay~si ola-

- rak anlatırlar: 
~ Geçenlerde bir 

_-:-~ gükn sok0akt~ clrJlka-
şır en anımar a 

Kralı Chrıstian resmi binalar . 
dan birinin üzerinde bir Nazi 
bayrağının sallandığını ~ördil. 
tık rasgeldiği Alman ask~1·ine 
Kral bunun Alman va ile Dani
marka arasında yapılan anlaş
mava muhalif olduğunu ı;öy
ledi. 

Alman askeri nezaketle bu 
bayrağın Berlınden verilen hir 
emir üzerine oraya çekildiğini 
Danimarka Kralına anlattı. 

O emreden bir sesle: 

- O bayrak saat on ikiden 
evvel indirilmelidir: dedi ve ila
ve etti. Yoksa ben kendim bu 
işi görecek bir asker gönderece
ğim. 

Saat on ikiye beş kala bayrak 
hala bu resmi dairenin üzerinde 
dalgalc.nıyordfi. Kral derhal Al
man askerinı buldu ve: 

- O bayrağı oradan indirecek 
askeri gönde .. iyorum. dedi: 

Nazi askeri onu ikaz ettı: 
- Eğer buna teşebbüs ~der

se. o askeri vuracağız. 
Gayet sakin ve yumuşak bir 

sesle kral cevap verdi: 
- O asker benim! 
Saat on ikiyi vurduğu zaman 

, IAKYillDEN 
~ G~i•YAPRAIC 

Tiyatro Aleminde 
Matem 

Fransa en büyük arti•tlerin· 
den birini kaybetti. (Ko

medi Fransez) sahnesinde elli i
ki sene kendisini alkıslatan ve 
hilhassa klasik piyeslerde aldığ1 
rollerle temayüz eden büviik tra
iediyen (Alhert Lmbert Fils) ve
fat etmiştir. 

Fransız sahnesinde (Mounet 
Sully J nin ölümünden sonra açı
lan boşluğu bu büyiik sanatkar, 
fazlasiyle doldurmuştu. 

Terciimei hali şudur: 
Albcrt Lambert zade namivle 

~öhret alan Raphael Albert, 1S47 
de (Rouen) de doğup 1918 de (La 
Bouille) de ölen meşhur aktörler
den (Leon Albert Lambert) in 
oğludur. Tiyatroya pek genç in
tisap etmiş ve on sekiz ya~ında 
konservatU\•ardan birinci derece 
ile mezun olmuştur. Hemen o se
ne ikinf'i Komedi Fransez adde
dilen Odeon tiyatrosuna girmiş 
ve ilk defa olarak (Francois Cop· 
pee) nin (Savero Torelli) piyesin
de rol almıştır. İki sene sonra 
Komedi Fransez'e alınmış, (Ruy 
Blas), (Britannicus) piyeslerinde 
üstüste büyük muvaffakıyetler 
kazanmıstır. 1891 de Sosiyeter'li
ğe ,·e 1935 de fahri Sosiyeterliğe 
çıkarılmıştır. • 

25 Haziran 1937 de tekaüt e· 
dilerek K omedi Fransez'den ay
rılmış, fakat refikası ile tume!.er 
yapmak ve dershane açarak in· 
')at dersleri vermek suretiyle yine 
ı;anata hizmette devam eylemiş
tir. 

Elli iki senelik sanat haya· 
tında bütün klasik piyeslerin e• 
mühim rolleri ( Albert Lambert) 
deydi denebilir. Bunlardan başka 
1900 ile 1920 arasında bir çok pi.ı 
yeslerde roller yaratmıştır. 

Bu mutena sanatkan hemen 
hemen bütün klasik repertuva· 
rında gördüğüm gibi, bilhassa 
(Lavedan) ın "Le Duel - Cidal,. 
namındaki piyesinde, rahip ro.ı 
lünde de alkışladım. Albert Lam
bert'in en büyük hususiyeti dek
lamasyon ve diksiyonunda.ki 
fevkaladelikti. Fransız lisanı
nı sahneden salona bir altın 
şellale ~ibi akıtır, herkesi bu gü
zel lisanın ahengi ile mestederdi. 
Bir defa (Racine) in ''Britanni· 
cus" ünde oynadığı Neron rolün
de halkı o kadar coşturdu ki bü
tiin tiyatro, sanatkarı ayağa kal
karak alkışladılar. Saydım, seyir
ciler yirmi yedi defa üstadı salı· 
neye davet ettiler. 

(Albert Lamebrt) lnşadmda 
yalnız kelimelerin değil, virgül
lerin, noktaların bile hakkını ve· 
rirdi; ağzından çıkan bir kelime
nin anlaşılmaması kabil değildi. 

Roliinü o derece benimserdi ki 
sahnede yirmi beş yaşında deli
kanlı roliinii yapan bu sanatka
rın yetmi~ iki ya~ında olduğuna 
inanmak muhaldi. 

1937 de Komedi Fransez'den 
.ıyrıhrken \'eda müsameresinde 
bulundum. Sahnenin iistü gönde
rilen çi~ek yığınlariyle bir mu
,·affakı;ret şahikasına dönmiio;;tü. 

Sanatkar, cocuk gibi hüngür, 
h iingiir ağladı. 

Halk ta ağhyordu. 

Takvimci 

Nazi bayrağı artık o resmi bına
nın üzerinde dalgalanmıyordu. 

... ... 
Tabiatle l\1ücadele 

G eçenlerde; çok 50~tık 
bir günde kulübele> ıne 

iltica eden Mı:.car 
köyluleri yakından 
gelen bombardı -
man sesleri duy -
dular. BudaoP.şte 
nin cenubunda bu 

lunan geniş ova halkı bu gibi gü-
rültülere pek alısık değiMir:ler 

Hakıkatte korkacak bir şey 
yoktu. Iki üç gündenberi donan 
Tuna nehri üzerindeki buzları 
kırmıya uğraşıyorlardı. Bir hay· 
li uğraştıktan sonra en nihnyct 
hu vazifeyi Macar bomb31'ttı -
man tayyarelerine devretmiş -
lerdi. 

On beş tayyare: buzları parça 
lamak ve su cereyanına yol aç
mak ümidiyle mütemadiy<>n 
nehrı boml:>alıyorlardı. Birhirle
rıni takiben aşağ'ı iniyorlar ve 
arka arkaya bombaları salıyor -
lardı. Bu şekilde on bes tayyare 
aşa~. yukarı 2 tona yakın bomba 
attılar. 

Insanla tabiat arasındaki hu 
mücadele bir hayli zaman de -
vam etti. Neticede insan oğlu 
mağlup olmu!?tu. Tuna nehri ü
zerindekı buzlar o kadar !'ık ve 
kuvvetliydiler ki. bombayla 
parçalamak ciahı mümkün ola
mamış1 ı. 
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Adliye Tayinleri i~:nbuı 
Elli Liraya Terfi Eden ·Hakim 
ve Müddeiumumilerin Listesi 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin- navgat müdde.iumumisi Zekl Olcay, 

den) - Yüksek tasdike iktiran Adapazarı müddeiumuml muavini 
ettiğini evvelce haber verdiğim Tevfik Tunçok, İstanbul milddelumu
yeni adliye tayin ve terli liste- mi muavini Orhan Tığrak, Ankara 
i 1 50 ı· t rf" cd 1 · L müddeiumumi muavini Fuat Bl:lrek-

5 Y e ıraya e ı en eo bi çi, İstanbul müddeiumumi muavini 
dirlyorum. • Edip Önalerzan, Fenike müddeiumu-

İstanbul ticaret mnhkemesi ~zruıı misi Hlımit Selekler, İstanbul mild
Fazıl Uluocak, Adana sulh hM<imi deiumumt mua\•inl. Tahsin Okur, ts
Bahattin Sümer, Balıkesir sulh hiiki- tnnbul müddeiumumi muavini Fehmi 
mi Taliıt Ura.s, Ankara ticaret mah· Çağıl. Reyhanlye hAklmllğine Çal 
kemesi fwısı Kllmil Gürçay, Simav milddeiumumtsl Nail Çelebioğlu, ts
h!'ıkimi Niyazi Ünal, Mucur hô.kimi tanbul muddclumuml muavini Sad
liikrnet Nnmıkoğlu, Bô.ID hlıkiıni E- rettin Berk, ıstanbul rnliddeiumuml 
min Gebizlloilu, Bünyan hAkimi Ra- muavini Cevat Özpay, Bolu müddei
§it Alemdar, İz.mir sulh hAkirnl Ö- umumi muavini Galip Barlas, Adana 
mcr Kayalı, Gerede hAkirnl İbrahim Azalığına Kütahya müddeiumumi mu
Tokar, İstanbul litılh hfıkimU,ğinc avlni Hüsnü Özerdem, Akhisar müd
Trabzon sulh hAkirni Necmettin Ör- deiumumllliine Biga müddeiumumisi 
gen, Nnzllll hAklmi Turgut Özdamar, Hakkı Çağırıın,kaya, İpsala sulh hd
İstanbul ağır ceza mahkemesi azasın- kimliğine Balya hlklml .Raslın Çol
dan Halil Ceygey, Devrek hukuk hA- pan, Bursa sulh htıkirnliğine Esklşe
kiml Tnhir Oskay, K a r a d e n i z hir müddeiumumisi Şerif Dık:baş, Dc
Ereğlisi h i k i m i Edip Alan, mirkö~ hAkimliğine Barun hakimi 
Bergama hAklml Abdünnafi O- Tahsin Ünal, Suruç hfıkimliğine Çıv
nat, Sarayköy hakimi Salih Engin, ril müddeiumumisi Hilmi Yavuz, 
İstanbul Ucaret mahkemesi duısmdan Nallıhan hfiklmliğine Çivril hukuk 
Tahsin 1'stünel, Balıkesir ağır ceza hAkiml Rahmi Yüksel, Ergani madeni 
mnhkemesi lı.zasmdan CelAlettin Yük- hakimliğine Darende hakimi Suphi 
sel, İ:anlr sulh hlklıni Nimet Yeğin, Tan, Diyarbakır htıkimliğlne Manisa 
Nusaybin hAkt~ E_'a~ Ertuğrul, Tur müddeiumumisi Ziya Gökalp, Aydm 
gutlu hfı~ Arif Özbılge, Gebze htı- müddeiumumiliğine Giresun müddcı
kirni ~ Önen, İzml~ ağır ceza mah- umumisi Süreyya Şarman, Giresun 
kemesı Azası İsmail Öğüt, Aydın hA· müddeiumumlliğlne Mesudiye müd
~ Fethi Kuraner, Gediz hlk.Iml delumumisi AbdullAtif Akalın, Ağrı 
Nurı Parkan, Ürgilp hflkiml Hasan müddelumumUiğine Sarıkamıı müd
~?çalp, ~yiz mahkemesi rapor .- delumumlsi Esat Erpay, Avanos hCı
torü Hayrettın Cenya, Yozgat hlıki~ kimliğine Mecitözü hAkirni Şemi Ger
rnl İhsan Balkan, Scydlşclılr hlklmi çek, Siirt ceza hakimliğine Siirt ağır 

• Veli 'Ünll, VakfıkebU.: ~akimi NeJat ceza mı:rhkemesi azası Recep Toksl:lz, 
Egemen, Ankara hAkınu Mirsat Ya- Siirt hukuk hAklmllllne Siirt ağır 
maç,~ Cide hAklmi Rıza Az:sk, Man:- ceza mahkemesi Azası Nazım Buğra
sa agır ceza Azası Emin Böke, Mam- ya, Ordu Az.alı&ma Ağrı alır ceza 
sa M.kimi Necati Bar?l, Gaziantep mliddeiurnumlsl Hami Kural, Trab
ağır ceza Azası Zekerıyıı Korkmaz, zon sulh hAklmliğlne Demirkoy ısuih 
Karacabey h_akirni Sadi Erten, Anka- hAkiınl Tevfik Aydıngök, İstanbul 
ra sulh h!'ikimi Sabriye tlrck, Nev - hikim ınuavinllğfne İstanbul icra me-
6ehlr hlikimi Sille~an C<:tin, Boh•a- murlarmdan hukuk doktoru Amil Ar
din hıikiml Ziya Özaydın, Çal ha - tus, İstanbul ı;ulh htıkirnli~lne 1stan
klmi Mesut Seyhun, Sallhli Mkimi bul mUddeiumuml muavini Ccltılettin 
Kemalettin Akşit, Ankara suttı hllki- Kuralmen, Yozgat sulh hAklmllğlne 
mi Melfıhat Senıer, Niğde sulh hA- Akdn#madcni hakimi Abdullah Dirl
kimi Rashn Öikurt, Oniu sulh hA- can, Gümüşhane ceza hakimliğine 
kimi Ali Dcrinl:lz, Düzce sulh hiki- Gümü;ıhane ağır ceza mahkemesi A
ml Kemal Ergin, D:ırendc Mklmli- zası Ahmet Özken, Kozan hukuk hA
~fne Ordu ağır ccuı mahkemesi tı- kimliğine KQzan ağır ecza mahkeme
zası Necatı Yücel, Afyon Azalığına si hası Şuuri Erdem, Şibinkarahi
B:ındmna hukuk hfıkimi Şahbezat sar hukuk hAkimllğine Şiblnkarahl
Amş, Artvin sulh htıklmf Habibul - sar ağır ceza mahkemesi tızası Rüştü 
lah Erkılıç, Şiran sulh hlkiml Mü- Olcay, Bursa hikim.llğine Çal Mkl
nlr Önal, Kayseri sulh hAklm1 Fikri mi Hilmi Demiralp İstanbul sulh hi
Apaydm. GıWantıcp sulh hi:kirnl Hü- klmllllne İstanbul icra muavin hllki
ı;eyfn Özer, Çorum ağır ceza Azası mi CelAlettin Türkgeldi, Bor ceza hll
Hakkı Kaya, Gcrı:e Mldmi Hamdi kimliğine Akhisar mUddeiumumlsi 
Çalakoğlu, Cıbık hfl.kimi Hilmi Arı- Zeki Şaliinollu. İatanbul sulh hAklm
EOY, Tefenni hakimi Sabri öi1firk, Hğfne Adapazatı 'hfılfünf Süreyya 
Urfa ağır ceza mahkemesi azası Salih BalMç ve Adapazarı sulh ,hA\dmliğ1-
Alparslan, Şibinknrahlsar ceza mah- ne Hendek mUddeiumumtsi Ali Ok
kemesi lzns.ı Mustafa Tombulotıu, tay. 
Bozkır htıkimi Nuri Tarhan, Kara-
man hAklml Cevdet Karaağaç, Mld· 
yat hAklml Asaf Gilnaç, Urla hAkimi 
Şerif Kollıan, Viranşehir Mklmi Ta
hir Kayscrilioğlu, Kars sulh bakimi 
Tevfik Ererdem, Düzce hakimi CelAl 
Tüzcr, bas mOddelumuml muavini 
Milrüvvet Tfu:ünkan, Bolvadin müd
deiumumiliğine Bolvadin hAklmi Ne
cati Erdoğan, Dursunbey mOddeiu
mumisi Cemil Akdoğan, Kayseri mild 
deiurnumt muavini Hayri ErtQrk, baş 
müddeiumumi muavini Ekrem Gök· 
vardar, Adana müddeiumumi muavi
ni Şeralcltln Gökmen, Samsun müd
deiumuml mua-.ini Nafiz Yamanoğ
lu, Mustafakemalpaşa müddeiumu
misi Salih Oyman, Çorum sulh ha
kimliğine Eskischlr milddelumumi 
muavini İrfan Beydaş, VezirkÔpl'Ü 
müddeiumumisi Servet Yener, İstan
bul muddeiumumt muaVini Hicabi 
Dinç, Niğde AzalJAme Trabzon müd~ 
delumumi muavini İsmet Tulay, Van 
mUddeiumuınisl ömcr YörUkoğlu, 
Manisa müddelumuml muavini Polat 
Özpolat, İstanbul müddeiumumt mu
avini Turgut Oktay, Dcnizll rnilddeJ
umumi muavini Muhtar Söylemez. 
Tokat müddeiumumi muavini Nuri 
Ocakçıoğlu, Gümüşhane müddeiumu
ınlsl Ali Özdemir, Gönen mUddeiu
mum!si Sadık Yırcalı, İstanbul müd
deiumumi muavini ZlyaetUn Yazgwı, 
Diyar.bakır sorgu hakimliğine Ma-

Fransanın Askeri ve 
Siyasi Vaziyeti 

(Baş tarafı 3 üncüde; 
çenlerde Jngiltereye meydan o
kumuş olan Amiral Darlan )İ
ne Parise giderek Laval ve A
betz ile müzakerelerde bulun • 
muştur. 

AnlaşıJıyor ki, mukadderatla
nnı Ingilizlerin galibiyetine bağ 
hyan Am~rikalıların, Alınanla • 
rın teşviki ile Amiral Darlanıo 
ihdas etmek istediği vaziyeti, 
Fransaya gıda maddeleri gön -
derilmcslni temin etmek ıure -
tiyle, önlemiye çalışıyorlar. ln
gilizlel' do lazımgelen teminatı 
aldıktan sonra buna mini olmı
yacaklardır. 

Amiral Darlan'm, Mareşahn 
kendine verdiği salihlyetleri a
şarak, Laval gibi, Almanlara 
karşı mütareke ahkamına uy -
gun oltnıyan taahhütlere girişti
ği takdirde, Laval'in ikibetine 
uğrıyacağı tahmin edilebilir. 

M. Anten 

Klüplerinin 
Son Kararı ---
lstanbulsporun Milli 
Kümeye Alınması 

Tekrar Teklif Edildi 
Beden Terbivesi Genel direk· 

törlü~ü Milli Kümeye tstanbtı' 
dan ancak üc klübün iştirak edf' 
l:>llece~i hakkında ısrar etmi~; 
'Bunun üzerine idare hevetlerlvl' 
temas etm~k maksadivle bir ka 
"B rvermemiş olan Milli Kümr 
~lüp murahhaslann dün bölcte bi 
•asında bir toolantı daha vaomı!' 
'qrdır. Fakat bu toolantıdan örı 
e murahhaslar t.plofonla Anka,.. 
'e temas etmişlerdir. 

Dünkü toplantıda uzun uzadı 
·a cereyan eden müzakereler ne 
icesindP. Genel direktör1nuiin eTY 

.;lni kabul huımsunda. fstanbu' 
norun Milli kiimeve alırması v 

· •ırnuvanın 9 klüp arasında ya 
••lrmısı suretiyle mutabık kalır 
'""llStır. 

Dün aksam Ankarava te111r~f 
•ildirilen bu tekHfin Genel dire' 
~rlükce kabul edilecei'ii salah: 
·ettar kimseler tarafından sö•· 
"''lmektedir. 

Memur ve 
Müstahdemler --
Herkes, Esas.Kadrolardaki 
Vazifesine İade Edilecek 
Ankara, 20 (TAN) - Bütii· 

"'lemur ve müstahdemlerin kar' 
"O ile tayin edilmiş olan vazifr 
"'rinde istihdamlan lüzumlu r;ır· 
·iilerek bundan ıavri i~lerde ~P 
•t:tırılmalan usulüne nihayet Vf" 

"ilmesi için tedbJrler almmakt:o 
ir. Bu arada, adlivede müba~ı 
;ken katip, odacı iken mübıu:i 
ınvanivle tavinler vaoılmıs is"" 

•..,u haller derhal ıslah edilerr' 
-ıiibaşir veya odacı tahsisativ· 
·;tip veya mübasirlikte istihdıı· 
~ilenler ıısli vazifelerine iade 
"1 orp'lrlPT"Nir. 

Kira Bedellerinin 
için ~rttırllmaması 

Yeni Tedbirler 
Ankara, 20 (TAN) - Adliyr 

Vekaleti icar mukavelenameler· 
hakkında yeni bir karar vermi• 
ve bu karannı müddeiumumilP 
'"e bildir.;nistir. Bu karara görr 
~ira mukavelenRmPlerinin im7· 
1ı ve pulsuz nüshalarından birer 
adedi noterliklerde muhafaza P 

dilecektir. Bu nüshalar. Milli Kcı 
runma Kanununun icar bedelle~ 
'1akkındaki hükümlerinin tatb; 
'<ında vesika olmak kıvmetir 
<aşunaktadır. Keyfiyet müddeiu 
"l'IUmiler tarafından noterlikler· 
"•ildirilmb:tir. 

Ali Nihat Tarlan'm 
Konferansı 

Malatya (TAN) - Halk Par· 
tisi umumi merkezince, Malatya 
da bir konferans vermek üzen 
gönderilmiş olan Pr. A. Nihat 
Tarlan "Edebiyat ve cemiyet., 
mevzulu konferansını dün sine. 
ma salonunda vermit ve hazırur 
tarafından aliıka ile dinlenilmit 
tir. 

TAN ?1 - ~ • 0.f1 

Havacrf ıgım rzdaJEmlGk ve Eyta~ fl\ ·Jj 'Jil 
Büyük inkişaf Bankasının. Bır. 

<Başı 1 incide) feyizli bir devir idrak edilmemiş-
yetiştirildiklerine işaret edile - tir. Dokuz aylık varidat, bütçede
rek bunJardan başka Haroıye ki bir senelik tahmine nisbetle 
mektebinıizin hava sınıfı talebe - takriben dört misline bali~ olmu ~ 
Jerlnin de yetiştirilmesine çalışıl tur. 
dığı ve liseli 300 kadar gencin Kurumun motörlü, motörsü~ 
motörlü tayyare ve planörcülük ayyarecilikte, paraşütcülüktı 
kamplannda uçurulduğu, bütün ,rdumuza yetiştirdiği kıvmetl 
hava yedek subaylarınu, antren- msurlarla büvük milletimiz if
manlarının yaptJ{ıldığı ve yenı tihar edebilir. Milli Müdafaa Ve
vılda ~e ikli hazırlama yuvasına ~ilimiz bu hakikatı her vesile i· 
1250 talebe alınmasının kararlaş- le ifade ve Kurum hakkındak : 
tırılmış bulunduğu, bu maksatla ı.avranlık ve takdirlerini bu su
lüzumlu olan tedbirlerin daha -etle izhar buyurmuşlardır. 
şimdiden alındığı izah olunmak- Türk havacılı~ı ile maddi vr 
tadır. 'llanevi alakalanmıvan hic bir mı 

İdare heyeti raporunu, Hava ~ssese yoktur. Türk Renclif?i h a 
Kurumunun deruhte etti~i vazi· •acılıj'!ı en büyük ideal ve e:ave; 
!enin ağırlığını idrak ederek ça- '1ayal ittihaz etmiştir. Bütiir 
' ıştığına ve Türk milletinin bii lünya milletlerinin istiklal vr 
yük varlığı ve Türk genclit{l=-:ir ,,,evcudivetinde en mühim ro 
vüksek vasıfları sayesinde mu- 'Vnıvan havacılı~ın aziz Türkive 
vaffakıyetin mukadder olduğuna ~i7dP. lavik oln11 v11 me,•lrin "iı·· 
şaret ederek bitirmektedir. -,,.lmesi icin icabeden tedbirler a 

Bundan sonra murakıplerin ra ınmıstır. 
>0ru okunmuştur. Murakipler ra Fen ve sanat aleminde en iner 

oorlannda Kuruma alt varidat vr ~ir mevki alan havacılıı?'ın ya 
nasraf hesap ve kuyudatının u ·e a~ara muhtnc olmıvacak 5" 

ml ve nizamlara uy,gun bir sekil ·0 tte bizde de teessfü; edehilmer 
:ie ve mükemmel bir halde olduk .... ın, bevnelmilel söhreti hai· 
'arı tebarüz ettirmekte ve muh- ·üksek derecede mühendi~lf> 
elif mevzularda idare heyetince: · elbedilmistir. G('lecek seneler~ 
ılınmış kararlarda mutabakatla ·,izzat imalat sahalarında büvii' 
mı bildirdikten sonra raoorlar• ' "'rakkiler vaadeden bu icraatt:-

rıa şöyle devam etmektedirler. '"'ümhurivet hiikumetimizin " 
"Kurumun son aldığı ve muh ~asvekilimiz Dr. Refik Savdamı 

terem heyetinizin her ~ün s9hid ·österdi~i vüksek alaka Kurıı 
'llduğu yüksek inkişaf kudret ve "Ylun ve bilhasS:\ Tür.k milletini· 
kabiliyetini tebarüz ettirmeiU va ;ikranına liıviktit'. 
~ife biliriz. Türk Hava Kurumu- Merkez l--~vetinin müzakerele· 

ASKERİ VAZIYET 
(Batı 1 incide) 

teyit etmektedir. General Cunnlg
ham'm kumandası altmda bulunan ve 
takriben 1500 kilometrelik bir cephe 
üzerinde harek4tta bulunan Şark 
Afrika İngiliz. İmparıitorluk ordusu
nun c~ubu $8rkl grupu, bütün Haı
yan Somıılisini, ,harilrulAde kısa bir 
müddet zarfında zaptetükten sonra 
taarruı okunu ı;lmall garbi istlkame
Une doğru çevirmiş ve Habeşistar 

mfn edecektir, İtalyanlar, İngiliz So
mnll'sinin lç dağlık mmtakalarındakı 
mevzilerini kaybetmemek için, Har
rar'da ciddi bir mukavemet gl:lster
"Tllye mecburdurlar. Aksi takdirde 
buradaki kuvvetlerini daha gerllerr 
alarak son mukavemeti, İngilizlerir 
tahmin ettlli gibi, Addis - Abeba'nın 
jnilnde yapmaktan veya, yukandc> 
dedillrnlz gibi, vaziyeUn ümlt&lzllğln 
takdir ederek başka yerlerde yaptık
ları gibi beyaz teslim bayraf(mı çek
mekten be~ka çareleri kalmamıştır 
Diğer taraftan İngilizler de Azami sU
ratle hareket etmek mecburiyetinde
'ilrler. Çünkü yağmur mevsimi yak
'aşmak üzeredir. Bu yüzden ovalarda 
hareUt için pek u zaman kalmıştır. 
Halbuki harp sahnesi dahile intikal 
ederse, askeri hareklltın mümkün o
lacağı devre bir hayll uzamış olacak
tır. Bu ltlbarla Harrar'm zaptı. Af
rikanın bu kısmında nlhal safhanın 
yalnız yaklaşması değil, fakat sonuna 
ermesi demektir. 

Ydhk Faahyetı 
Ankara, 20 (A.A.) - Emlalı' 

ve Evtam Bankas1 heyeti umu 
'niyesi buı?Ün toplan~ıstır İda· 
,.e mPclisinin raporu okunmu~ 
~ur. Bu raoora nazaran Avruo· 
'ıarbinin tPvlit ettil!i iktısı:ıdi v a 
~iycti Q'Ö7Önüne alan hükiımeti 
-n ızin direktifleri da ireo;inde d ; 
<ter milli b;ınkı:ılarla birlikte tii 
tün mahsulünün finansmanı,.,~ 
i ştirak evlediiii ve bu ist i r.,ld~ 
ivi neticeler t em in dtiı!i. enıPı. 
li, dul ve yetim aylıklarınm tenı 
·;k( mukabilinde yapılan mua 
"'1elelerin g e ç e n yıl icir 
1e 3.383 !)53 lirava vardıi?ı ka• 
~olunmaktadır. Raporda btınd:o 
·onra 20 .000.000 liradan ib~r" 
•ıılufıan b a n k a sermayesin 
·o 000.000 liralık (a) kısmırı•· 
=-ecen yıl icinde Maliye Vekfılr 
iyle vanılan anlaşma neticesir 
-ıe taksitle satılan emlaktrn m i: 

0 vellit matlubatın 30 Evh·,1 ott 
'-lrihindeki tutarı olan l Mll .9~ ' 

·;ranın llavcsivle 7.120 .2Ql lir 
•a hali~ oldui!u mertebe lm h " 
'in sermavPnin tahsil edilmem; 
... ıan 2 f{7Q 708 liraya tekabiil • 
-'len emlakin de tamamen mÜ<'<" 
·Pseve devredilmiş bulundui1· 
•ıasrih edilmekte ve (b) tertil
ı..isse senet.1erinin tedavüle cıka 
"ılan 2.000.000 liralık kısmın · 
-tan satılmış bulunan 1.079.5!'" 
1 iranın da nsı.kde tahvil ve ser 
""laveve ilavesi suretiyle banJ.-· 
•m 31.12 1940 tarihinde nalrr' 
-ıhvil edilmis olan scrmavPsir: 

" 217.A41 lirava baliğ olduğu t?· 
n1 edilmektedir. 

Bilancova nazaran bankan• 
,lde ettil?i kar 653.0~fl liradl' 
"'qnka umumi hf'veti id;ır"' mp· 
cıının raoorunda teklif r-tH · 
"t"hile bu miktarın 3 l 7 111 1 

"Sını ( a) ve (b) tt>rtibi semı;ı'· 
·.,rlara viizde 4.1/ 2 nish,..ti,.. · 
<-r olarak tPv7iine ve müt,,,_ 
; kısmının da e<:a~ nizamnal"'' 

1ne uvarak muhtelif tertinl,,.r 
"'"'11l~11c:1,,n k11rl\r vermicıtir 

l\fahkUmlarm Çalıştınl
ması İçin Hazırlık 

Ankara, 20 <TAN) - M al 
(ımların nafia hizmetlı>rinfl 
qJıştınlmalan etrafındnki hn7ı• 
1<Jar ikmal edilmiştir. Nafia Vr 
'lletinde te5ekkül eden büro. i1' 

-ıarak çalıştırılacak 600 mah 
·mun fişlerini hazırlamıştır. Bı• 
' ar ay sonunda muavyen mah.,' 
•--. - o ,.,n,",.:ı n.-;ıo,._olrlo.,.~h· . 
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<ATHEDORSCH ve PAUL HORSIGER1i ı 
Harikulade bir San'at kudretiyle yarattıkları 

ANA iSTIRABI 
Rejisör: GUSTAV UCICKY. 
Gördüğü Fevkalade rağbet üzerine 

$ARK SINEMASI 

HUGUNKU PRO<rnM 

8.00 Program 
8,03 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.> 
8.45 Yemek ııs-

tesi 

* 12.30 Program 
12.33 Solist oku· 

yucular 
12.50 Haberler 
l!l.05 Müzik 
13.20 Muzık (Pl.J 

* 18.00 Program 
18.03 Konuşma 

18.08 Mftıil 
ıs.ao Cıfte iı 
19.30 Ha~ 
19.45 TQrlef 

20.15 Rad1.ga. 
ze-1 

20.45 T~ 
21.30 Koıı'a 
21.45 SalO'or • 

kcstrı 

22.30 Ha1>4 
22.45 saıoıor. 

kettr' 
23.00 Muıf Pl.I 
23.25 K.tA 

* Ankara, 20 (A.A.) - Anklrad· 
yo u yarm, 21 Mart tarihınd~baJ 
re..-ı yeniden rumca emis11rın~ 
'1a lıyr.c ktır. Eınısyonlar güt ıkl 
dcfıı s:ınt 12,15 ve 21 ,45 te ııııa
raktır. 

================~ 

Betlktaı Jlmnutlk KIObO itan. 
• tıı n dan. Klubumüzun seneUJı:onl 

':'re i salı r;rınü saat 18 de ataşta 
dup mcrkeztnde toplanac!Ü'"on
~rc.ye iştirak hakkını haiz a Aza. 
nızm tE"şriflerı rica olunur . 

===============~ 

TAKSM 
Gazinosund 

Yeni yapılan kış bahç~fa..ı 
ziçınln en gtizel manzeral\ bA
kim ve fstanbulun en şıl< ~u ve 
en nezih halkm toplantı neş·~ 
yeri olmuştur. 

Sabah kahvaltısı, on bir~ iki 
arumda aper!Ut ve kolc~e ve 
akşamları yemek ve ziJaf11 ber 
gün de saat beşte dansll ç~ ve
"ilmektedir. 

Çigan müzikası ile csı etlınlz 
•evamlı surette cahsmaktsd · 

KAV 

B A 
M E 

F ~e A,,,: (c: 

H /.} 
L E c:·j 

filminde 
VnknuJa : 1 

SOME_!l "· ~, ====ı:c:ıı::a:za:ı:::=ı:::::=:~.~\..-.. 
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Akşam saat ,ıı..' 

IMRALIMN iıd.A h 

topraklannın içine sarkarak bu el -
hetten Dolo'dan ta Ciclka'ya kadar 
uzanan yüzlerce kilometrelik hudu 
mıntakalarmı ele geçirmişür. Cicl
ka şehri, Somali'deki Harıelşa ile 
Habeşi~tandaki Harrar'dan geçmek 
şar117ıe, evvelkJ glln istirdat edllen 
İıı&iliz Somali'sinin merkezi Bcrbe
ra'yı, Habeşistanm payitahtı Addis • 
Abeba'ya bağhyan büyük asfalt yoJ 
lun ancak birkaç kilometre ötesinde
dir. Berbera'da karaya ihraç edlle'l 
İngiliz kolu, bu yol üzerinde kolay
lıkla Uerliyerek Dagabur'dan ilerle
mekte bulunan diğer İngiliz kolu ile 
bir, iki güa zarfında birleı;ecektir 

Buradaki İngiliı: harek~tının strate 
jik hede!i, İtalyanları Habeşistan 
topraklarmın içine atarak Addis - A
beba etrafmda her tarafı ııık.ısıkıya 
sarılmış bir Ç"Cmberin içine almak ve 
bu sureUe, bu son İtalyan ordusunu 
ya ümit.siz bir muharebeyi kabule 
veyahut ta teslime icbar etmektir 
Harrar'da İtalyanların ehemmiyetıı 
bir mukavemet gösterebilmeleri, artık 
pek ziyade gUçleşmlştir. Harrar'm 
sukutu, Cibuti demirYolU üıerindek i 
Diredaua'run da sukutunu intaç ede· 
cek ve İngilizlere Mogadiçiyo'dan ge
len yüzlerce kilometrelik yol yerin• 
Çok daha kısa münakale batlarmı te-

ıo' 
b• h f d h iSTiK CAD t<Or.' '118M t ır a ta a a gösterecektir. · 1'I 

\. JI Bu aksan- ,,...,,, ur 
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·üaKÇE E;ö~~Ôe.tliAv:A~~~üze~ARKILİ FRANKESTAYNIN OGLU 
Bugün 

Dram Filmi 

SAADET YUVASI Aşk ve Macera filmlerinin en iyisi ve eıı 

kuvvetlisi 
' 1 
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- Kavurmanız vardı amma ayrıca et getirdim. 
Mezelik olur. Be~ kilo da rakı var, tenekeyi çıkar
dın mı? 

- Çıkardım kaptan! 
- Sofrayı nereye kuracaksın. 

80L iN$JlN1LJ.\ RI 
ba ile gezmiye götürecekti. Şimdi kocaman yum
ruğiyle mütemadiyen ağzını siliyqrdu. 

Recep güneş çıksa ekin biçmeyi, harman kal . 
dırmayı düşünür, yağmur yağsa sürülecek tarla
ları hatırlardı. Toprağına bağlı bir köylü olduğun
dan hepsinden daha dalgındı. Böyle ay ışığı bol yaz 
geceleri, delikanlılar harman yerinde, öküzleri sa
larlar, ateşin etrafına oturarak konuşurlar. 

- Nereye emredersen .•. İster içeri, ister dışarı? 
- İçerisini bırak ... Dışarda oturalım. Ay ışığıdır. 
- Başüstüne. 
- Kutu konservesi, leblebi, katı ywnurta ge-

tirdik. 
- Eksik olma. 
Kaptan sedire çıkarak mavzeriyle caketini du

vardaki çivilere astı. Gömleğinin kollarını sıvadı. 
Kolları esmer ve kıllıydı. Lambanın ışığı sağ kolun
daki deniz kızı düğmesini aydınlattı. Kaptan her 
fırsatta bunu mahpushanede yaptırdığını söylerdi. 

Çevik bir hareketle yere atlayıp belindeki taban 
canın kılıfını arkasına doğru itti. 

- Mustafa nerede, göremedim? 
- Buralardadır, gelir şimdi ... 
- Gelsin. Bize bağlama çalar .•• 
- Çalsın. 
- Bu gece coşarsam, iki telli oynarım. 

Sofra örtüsünü kulübenin biraz ilerisindeki ça
yırlığa serdiler. Çayırlık yüksekçe bir yerdi. Orta
sında kabukları çatlamış, kalın bir meşe ağacı 
vardı. Köy harabesinden ötede ormanın yüı;ü kap
karanlık duruyordu. Yalnız yüksek ağaçların te
pesine, ay ışığı vurmuştu. Göl istikametind

1
e duran 

iki beyaz bulut parçasının ucu, bakır ba.Aır ;>ar-
uyordu. 

Kuçük iskemleyi kaptanm altı~a ve:diler: 
Kunıbacak Mehmet, gözlemelerı genışçe bır ta

bağa yerleştirmiş, üatünü tencere kapaii.yle ör
tüp bir çuvalla sarmıştı. Kırılacak bir şey itinasiy
tc orta yere bıraktı. 

}<.aptan kırçıl bıyıklarıni yolmak istiyormu~ gi-

- - - -- - - - ---

Yazan: Cemalettin Mahir 
bi hıılı hızlı çekiştiriyordu: 

- Haydi başlıyalım. Lakin bir kere oturuldu 
mu sıralı, sırasız fırlamak yok. Tadını kaçırırsı -
nız. Ne !Azımsa getirin sonrasına çocuk hizmet 
eder. Bağlamanı aldın mı Mustafa? 

- Hazır Şerü ağa, metede asılı. 
Salih ayrı yiyeceği için be§i çenber bağdaş ku

rup oturdular. Traşı uzamış yorgun yüzleri, ay l§ı
ğında daha yumuşak, daha cizııisiz eörünüvordu. 

Kaptan kaseyi kaldırdı: 
- Haydi muhabbete! 
- Muhabbetine kaptanl

1 J .. 

Rakıyı kocaman Y\.ıdl'RMt\U!" s~atlaınıı J.>Uruş-
turmadan içtiler. ... d.ı 10 .'l'lnil· .. 

.. .i1S4b ıic,ahnubnuıud ı 
Ay, ağır ağır yükseldi. ·· 
Orman, hafüçe esmiye ba~lıyan rüzgArın al -

tında yorgun bir hayvan gibi kımıldanıyor, gölden 
serin ve yumuşak yosun kokusu geliyordu. 

En çelimsizleri olduğu için Kurubacak Meh -
met, ötekilerden evvel neşelendi. Bağlamayı indi
rip Ağazadeye uzattı: 

- Göster kendinı Ağazade ... Yak şu dağları! 
Mustafa başını eğerek tekneyi kucağına bastır

dı . Telleri gerdi. Yarım yırtık sesler evvell arka 
arkaya tellşla koşuştular, gittikçe damla damla 
düştüler, sonra kalın sesli bir erkek inliyor gibi 
uzadılar. 

No: 10 
Mustafa eğilmiş başı, az kanburca sırtı ile neler 

hissettiğini, neler söylediğini sanki biliyordu. 'fa
zenenin ucunu tellere, orta parmağının tırnağını, 
bağlamanın göğsüne vurup tempo tutarak çalıyor
du. Küçük tekne, hazin bir hikaye ile ağzına ka
dar dolmuştu. Halbuki Mustafa, böyle coştuğu sı
ralarda hiçbir şey düşünmez, haberi olmadan ça
lışan parmaklarının çıkardıkları seslere kendisi de 
şaşardı. 

Hamdi. farkında olmaksızın, yavaş yavaş Sarı
calar köyünü, Hatiçe ablayı hatırlıyordu. Omuz 
başı dişleniyormuş gibi tatlı tatlı sızladı. Maşraba
yı rakı tenekesine daldırdı: 

- İçelim arkadaşlar, içelim anasını sattığımın ... 
Rakıyı içtikten sonra yüzünün yarısını eliyle 

kapatarak, içinden geçenleri sezip sezmediklerini 
anlamak için oradakilerin yüzüne ayrı ayrı baktı. 
Tekrar kaptanın hikayesini dinlemiye devam etti. 

Kurubacak Mehmet, kendi kendine gülümsü -
yordu. "Karı on lirayı alınca bir sevinir ... Sevin -
sfu. Sekizini harcarsa ikisini mutlak bir tarafa giz
ler... Gizlesin ... ,, 

Bulgaryali Ibrahimin yüreğinden, yeleleri mavi 
boncukla öriilmüt demir kırı beygirlerin çektiği 
k:enarlan kırmızı çiçeklerle süslü bir araba gıcırdı
ya gıcırdıya geçiyordu . Ölüm aman verseydi, Bur
sada kalıp para biriktirecek, çocuk1ariyle karısını 
bir pazar gunii üstüne beyaz tente çekilen bu ara-

Küçük Salih birtaraftan karnını doyuruyor, bu 
taraftan aya bakıyordu. Birkaç gün evvel ortasın 
dan yırtılmış gibi görünen bu beyaz şeyin bu gece: 
Ağazade Mustafanın cebindeki ufak ayna gibi yus
yuvarlak oluşu acayipti. 

Kaptan, her zaman içtiğindeıı hiç değişmemiştı 
Bir kabadayılık hikayesi anlatıyordu: "Çetecilih 
zamanında böyle bir gece ... Ay ışığı varmış ... Ka 
rıştıran taraflarında bağ cünbüşü yapıyorlarmı 
Muhabbetin ortasında Gavur Efe ile ağız dala~ınt 
tutuşmuşlar. Gavur Efenin önünde o vakitler o. 
kişi duramazmış. Lakin kaptan, kafası kızınca bı· 
çağı efenin göğsüne daldırmış. Biçare bu yarayı ay 
larca işletmiş, gezmiş ... ,. 

- Kulakları çınlasın, hala: "Kanım senin gibı 
babayiğite feda olsun.,, der. "Ben senin gibi elinı 
korkak alıştırmamış kabadayı görmedim.,, Diye 
hala parmak ısırır, Gavur Efe ... 

Biraz durdu. 
- Hey gidi insan oğlu hey! Dedi, adam i:ildüı 

mekten kolay iş yoktur. Lakin bizim gibi cskideı 
alışmalı. 

Khedeki rakıyı bitirdi. Sağ gözü daha ufalmış 
tı. Testekerlek duran sol gözü gittikçe kırmızılaşı -
yordu. Parmaklarını şıkırdattı: 

- Salih, su getir ulan ... Uyuyor musun orada· 
- Uyumuyorum amca! 
- Sen çiftetelli oynamasım bilir misin? 

,{Arkası Var) 

rJ 
Soldan sağa: 1 -15tıt:< kıldı-

rır - bir meyva 2 - ~ııi~ v~? 
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.:ereden 7 - Cer~) d~ - Iku 
cı derecede, tevali e ııl•L Mes· 
.<enet içınde bulu.P11 1 9 - B 
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Norveç Hikayesi 

B A. B A 
............. Bjömstjenıe Björnsou'dan - Çeviren: Ha - Ça . . ......... 
B u hlkAyede adı geçen adam, kö-

yun en z.enilnıydı. Onu Thord 
Overans diye çağırırlardı. Bir gün 
papaz.an kapw önünde durdu. Uz.un
ca boylu, ağır ba§lı bir adamdı. 

- Bır ollum oldu, dedi. \'aftız ıçln 
ı:eldım. 

- Adı ne olacak? 
- Fmn; babamm adıdır. 
- Pekı, vaftiz. babası, anası? 
Thord'un, o havalldekı akrabaları 

içinden en müıntazıarmın • •rnlerl 
verıldl, 

Papaz başını kaldırdı: 
- Başka bir dıyeccğin? 
O, bir dakika durakladı: 
- !sterdım ki oğlum, tek ba3ma 

\'Bftı.z edilsin! 
- Yani hafta ortasında mı? 
- Gelecek cumanesl, öaleyin 12 

de, .. 
- Başka? 
- Başka bir §ey yok. 
Thord gitmek üzere hazırlandı. 
Papaı ayağa kalktı: 

- Bir dakika. 
Tbord'un yanma yaklastı, alnını 

okiıyarak ıöüerlnın içine bıktı: 
- 1n11llah, senin için )>ovarh bir 

Cl"JAt olur, dedi 

* * On altı 7ıl geçmişti. Thord yine 
papazın yanındaydı. 16 yıl ev

\ el kinden farksız gibiydi, hemen he
men hiç degl§ITlemişti. 

- Hiç detlflllemlpin Thord, dedi 
"l8P8Z. 

- Derdim yok ki .. 
Papaz bir dakika ıuıtu, 10nra: 
- Ne haber? diye sordu. 
- Otlum için ıeldim. O bu(Ün 

tam 16 yaımda. Yarın dini ayın ya
pılacak. 

- Akıllı çocuktur. 
- Yarm ımıfınm kaçıncısı olaca-

ğını ö:X-enmeden hocasının parasını 
.. ennek istemedim. 

- Birincisidir. 
- öyle anlı.yorum Hocası •-•" 11-

te 10 dolar. · 
Papaz gozlerini kaldırdı: 
- Başka bır diyeceğin? 
- Bııska blr ICY yok. 
Thord çıktı, ... . 
5 eıoz yıl daha ıec:miıtı. Bir ıün 

papazın kapısı önünde bir fis
kos dU)'Uldu. Birkaç kişi duruyordu, 
baılarında da Thord vardı. Papaz 
g6ı.lerin1 kaldırdı ve onu derhal ta
nıdı: 

- Ne o, Thord? Bu alqam yilzün
den fldeta sıhhat fııkırıyor! 

- Oğlumun nlk~h kAğıtlarını aıı

tırmıya geldım. İşte şu yanımdaki 
Gudmuod'un mı Karen Storllden ile 
ev\enectk. 

- Ya .. O, bu havalln!n en zenıin 
kızıdır. 

Thord parmaklariyle nçlaruu sı-
va7.ladı: 

- Öyle di)"Orlar. 
Papaz., bir müddet dO~Qnceye dal

mış aıbi ııe9Siz kaldı. Hiçbir JeY söy
lemeden isimleri deftere kaydetti, on
lar da altına lnualarıru attılar. 
Ttıord uıasanın üz.erine 3 dolar bı
raktı. 

- Bedeli yalnız bir dolardır, dedi 
papaz.. 

- BiJJ10rum; blllyorum amma, o 
benim btrlcik evlAdımclır, cömert ol
mak tsli)'orum. 

Papaz parayı aldı: 
- Buraya oglun içln UçUncü defa

dır ki geliYOrsunı 

- Evet, öyle! Fakat umarım ki, 
bu sonuncudur; arUk onunla bir alııı 
verifim kalmadı sayılır. 

Thord not defterini kapadı, ıelam
la~ılar; kapıya doğru yUri.ıdil, diğcr
lerı de onu takıp etliler. 

~ * 
Aradan iki hafta ge(;"rlllştl. Baba, 

oğul duğun hazırlığı yapmak 
için Storllden çıftliğine gitmek i.ızc
re, gölün duz bir çarııaf kadar dur
gun yuzunde kürek çekıyorlardı. 

- Bu oturma yeri, terse benziyor, 
dedi oğul; ve duzeltmek uzere ayağa 
kalktı; fakat tam döşemeye basmıştı 
ki, tahta birden hızla ka.r.dı; kolları 
iki yana doğru havaya !1rladı. bir 
çığlık salıverdi ve baş aşağı göle yu
varlandı. 

Baba nyaga sıçradı: 
- Al, ki.ıregi yakala, diye bağırdı. 
Oğul, kilreğı yakalamıya uğraştı, 

yakalıyamadı. Bır muddet çabaladı, 
sonra birden kaskatı kesildi. Baba 
küreklere sarıldı: 

- Dur, geliyorum! 
Fakat o{.'Ul sırtustü yuvarlandı. 

Babasına bulanık gözlerle baktı ve 
kayboldu. 

Thord inanamıyordu. Sandalı dur
durdu, onun tekrar çıkmasını bckli
yormuıı gıbl, oğlunun battığı yere 
göz.Ierlnı dikti. 

Suyun yuzilne biı-kaç hava kabnr
clğı çıktı, sonra birkaç daha; nıha
yet kocaman bir kabarcık gölün us
tünde sondu ve göl yine eskW gibi 
durgunlaştı, ayna gibiydi. 

Oç &ün, ilç gece babanın, yemeden, 
içmeden, uyumadan, gölun hep ayni 
noktasında kürek çektıaı göruldU. 
Suları tarıyordu. Nihayet uçüncü gü
nün sabah vakti onu çıkardı ve yo
kuş yukarı omuzları üstilııt'.. -·ine 
taşıdı, 

* * Aradan bir sene geçmi~tf. Bir son-
bahar gecesi, geç vakit, papaz 

kapının önundekl aralıkta bir tıkırdı 
lşıtti. Birisinin yavaşça kapının man
dalını aradığı anlaııılıyordu. Kapıyı 

açtı. İçeriye, uzun boylu, zayıf bir a
dam girdi. Saçları ağarmış, omuzları 
öne doğru duşmüştu. Papas onu tanı
yamadan once uzun uzun yüzüne 
baktı. O Tnord'du. Göı.göze bakıştı
lar: 

- Sen misin Thord? Gecenin bu 
geç saatinde ..... 

Thord oturdu: 
- Evet benim. Gecenin bu geç sa

atinde. 
Uzunca bir silküt oldu: 
- Üzerimde f'akirlere vakfetmek 

istedijiın bir ~y v.ır. Oglumun adı-
na .. 

Kalktı, parayı masanın üzerine bı
raktı, tekrar oturdu. Papaz saydı: 

- Çok para .. 
- Ç.iftliğlm!n ,.an parası; onu bu-

gün sattun. 
Papaz derin bir silkOta daldı. Ni

hayet mü:ıfık bir sesle: , 
- Şimdi ne yapmak nlyeUndeşin? 

diye sordu 
- Daha. iyi bir ~·· 
Bir muddet sustular; Thord yere 

bakıyordu. papazın gözleri de Thord'a 
dalmıştı. Yavaş ve yumuşak bir sMle: 

- O senin için, hayrrlı bir evlU 
oldu, dedi papaL 

- Bana da öyle ıeliyor. 
Gözlerini yukarı kaldırdı, iki iri 

damla ıoz Y3.il yanakları üzerinden 
yuvarlandı. 

Ati tikt K +'" muyor. Almanlar şimdiye kadar 
an e a 1 8,000,000 ton batırdıklarını iddia 

ederler, Ingilizler bu miktarın 
Harp Baıllyor 5,ooo,ooo tondan fazla olmadığını 

söylerler. 
(Ba~a 1 incide) 

Bununla beraber !ngili%1er teh-
le hücuın t>deceklerdir. Alınan - likenin vahametini ezaltmıya ça
lar bıl sayede, Ingiliz adalarına lışmıyorlar. Çünkü şimdiden son
gelen gemilerin en az yüzde elli- ra başlıyacak şiddetli Atlantik 
sini batıracaklarını ummaktadır- harbinde Almanların eskisine nis
Iar. Ingiliz ve Amerikan tersan~ betle daha çok gemi batıracakları 
leri batırılan gemi miktarınlla ge- muhakkaktır. Bu nisbct günden 
mi inıa edemiyeceklerl için In - güne çoğalabilir ve Ingiltere ha -
gUtere Amerıkadan beklediği yar kikaten tehlikeli bir mevkie düşe
dırrı1 görcmiyecek ve teslim nlmı- bilir. Çünkü artık hariçten ken-
va ın~hut' olac~tır. disine iltihak edecek başka bir * * ticaret filosu kalıiuımlfhr. Bita

raf limanlarda da satılık eski ge-

A hnanların bu ümit ve ha- mi mevcut değildir. lngiliz ve A
yallerini ne dereceye ka- merikan tersaneleri de, nakliye 

dar tahakkUlt ettirebileceklerini gemisinden ziyade. harp gemisi 
anlsmak: içın biraz rakamların inşasiyle meşguld~r. B~aena _ 
yardımına ihtiyacımız vardır. leyh Atlantik harbı netıeesinde 

}larp başladığı zaman Ingilte - lngiliz ticaret filosunda husule 
renı.n 17,890,000 ton hacminde gelecek boşluğu doldurmak ko _ 
7,00o gemisi vardı. Dominyonla -
rın sahip bulundukları gemilerin lay olmıyacaktır. 
miktarı da a§ağı yukarı 4,000,000 Bunun için şimdi Ingiltere .ve 
tondu. Amerikada Amerikan naklıye 

}larptenberi Almanya iarafın- gemilerinin
1 

Ingiltereye devredil
darı ışgal edilen diğer memleket- me~i etrafında btiyük bir cere -
lerill ticaret filoları da Ingiliz ti- yan vardır. Amerika bir taraftan 
caret filo"una iltihak etmiştir. lngiltereye denizaltılara karşı 
Bunlardan Norveç dlinyanın en kullanılmak üzere 150 kadar de-
2eugin ticaret filolarına sahipti. nizaltı avcısı ve diğer deniz üstü 
Norveç işgal edildikten sonra Nor harp gPmileri vermeyi düşiinmek 
veçifl ticaret fılosunun ', 80 i, tedir. Fakat Amerikan yardıını -
yani 4,oo.o.ooo ton hacmini dolu~- nın müessir olabilmesi için, Ame
rarı letnııeri Ingiltereye aeçtı. rikan ticaret gemilP.rinin lngllte
UoUandadan 2,000,000 ton, Belçi- reye mal taşıması zarureti hi!
kadaD 800,000 ton hacminde gemi sedilmektedir. Amerikanın t>Jin
aldı· Ve son olarak da Yunanista- de 11,000,000 ton hacminde 4500 
nın ı,7ao,ooo ton hacminde 607 gemi vardır. Bir taraftan da yeni 
g ıniJhte lngiliz bayrağı çekildi. inşaata başlanmıştır. Binaenaleyh 

5undan rnaada lngiltere Ame- · A r'ı.arı limanlarında bulunan eski lngilterenın ihtiyacını ancak -

Romanyada 
Leiyonerler iktidarda 

iken Yahudileri 

Mezbahada Kesmişler 
Lausanne, 20 (A.A.) - "Ga

zette de Lausanne,. , "Bir çık
maz,, başlı~ altında Romanya 
hakkında neşrettiği bir makale
de diyor ki: 

"General Antonescu Demir. 
muhafızlar isyanını bastıralı bir 
Ay oldu. 21. 22 ve 23 ikincika -
nun gı.inleri yeni Romanya tarL 
hinin belki en karanlık sayfala
rını teşkil edecektir. O günlerde 
Lejyoner idaresi iktidar mevkii
ne geçer ~~mez bir haydut çe
tesi haline inkılap ederek mem
leketi kana boyamıştır. Yahudi
ler onar onar J{Ötürülerek bele. 
dive mezbahasında balta ve bı -
<'aklarla bobzlanmıştır. Bukreş 
civarında iki orman vahşiyane 
bir şekilde parcalanmıs cesetler
le dolmustu. Bunlara belki pek 
güç inanılabilir: fakat maalesef 
tamamiyle hakikattirler ... 

Gazete, halen Romanyada to. 
taliter mefkurenin de tamamiyle 
vıkılmakta oldulunu, General 
Antonescu'nun tek basına kaldı
~ını kaydedivor ve "bi7.ce Ro -
manyanın istikbali oldukça ka -
ranlıktır,, diyor. 

Tepedelen Şehri 

Zaptecfildi 
<Batı 1 incide) 

vutluk hududuna ıelen haberle
re ~öre, ileri Yunan kıtaları ta
rafından işgal edilen Te~edelen 
Cenubi Arnavutluktaki ltalyan 
müdafaası için mühim bir sev -
kulceyş mevziidir. Keza bu ay 
takviye edilmiş İtalyan kıtaatı
nın yaptığı şiddetli, fakat akim 
mukabil taarruzlar buradan ya. 
pılınıştır. Beş hafta kadar evvel 
Yunanlılar Tepedelen'e yaklaş • 
rr \'arsa da İtalyanların 30 kilo
metre kadar bir cephe üzerinde. 
ki mükerrer mukabil hücumları 
Yunan ilerleyişini muvakkaten 
ağırlaştırmıştır. Yunan kıtalan 
düşmanın bu mukabil hücumla.. 
rını kırdıktan sonra ileri yürü
yuşlerine tekrar başlanıı, ola
cak fardır. 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 20 (~. A.) - Başkuman

danlığın 144 numarala tebli;ti: 
Düşmanın tanklann ianesiyle 

merkez mıntakuında ya9m11 ol
duğu bir taarruz ile şimal mın
takasında yaptığı dij'!er bir mah
dut taarruz püskürtülınüştür. Bir 
mikdar esir aldık. Üç tank tahrip 
edildi. Düşmanın bu mıntakalara 
mensup olan bir bölüğü tecrit e
dilmiş ve otomatik silahlarımızın 
makas ate$i arasında kalarak ta
mamiyle imha olunmuştur. Vi
yosa vadisinde yapılan muvaffa
kıyetli bir taarruz neticesinde 
bir miı,.dar eı:ıir aldık. 

Draç bombalandı 
Atina, 20 (A. A.) - Yunanis

tandaki İn,ııiliz umumi kararga
hından: Bir fn.ctiliz tayyare filosu 
dün tayyare defi toplannın şid
detli ateşine rahn~n Draç'ı bom
bardıman etmiştir. Bu hücum, en 
ziyade muvaffakıyetle neticele
nen hücumlardan biri olmı~tur. 
ltalvanlann Glava - Buzi yolun
daki kamvonları ve diğer motörlü 
nakil vasıtaları da bombardıman 
edilmiştir. Bir çok bombalar, na
kil vasıtalannın tam ortasına i
sabet etmiştir. Bütün tayyarele
rimiz, salimP.n üslerine dönmu,. 
le .. tiir. 

Papagos'un emri yevmial. 
Atina, 20 (A. A.) - Yunan or

dusu başkumandanı General Pa
pagos. askere hitaben neşretti~! 
bir emri yevmide, 1nailiz Kralı 
tarafından kendisine verilen Che
valier ünvanından bahsederek 
şöyle demektedir: 

Bu şeref kahramanlıRı ile mu
asır Yunanistanı parlak bir vıldız 
gibi yükseltmi• o1an muharipler 
o."Clusuna aittir. Benim sahsımda 
sizin her birinize tevcih edilmiş o
lan bu rütbeden dolayı kendimi 
me.,ı•t. ı:ıddedivorum. 

ltal.11a.n reami tebliği 
Roma, 20 ( A. A.) - Umutni 

karardhın 286 numaralı tebliği: 
Yunan cepheşinde bilhassa onun
cu ordu mıntakasında toocu fa
aliveti olmuştur. Tayvarelerimi1 
oek alcaktan ucarak 'vollara ma
kineli kollara, askeri 'cadır v~ ba
rakalara ve antrepo~ t.:.arruz 
etmişlerdir. 

• 
Belg.rad, 20 <A. A.) - "Tac;s .. : 

"Politi!:<a:, ı?a~etesine .'(Öre, Yu
nan hukum~tı. Atik. Boesi ve 
Etribos vilavetlP.riyle Knrfu ve 
Kefalonvada 1923 ve 19M sınıf
larını silah altına çdırmı,tır. 

ıa il merika kapatabilir. 
gern· erden bir miktar satın aldı. V k'll H ti T ) 

J3ll suretle harp içinde lngiliz lngiltere ile Amerika arasında e 1 er eye Op andı 
ticaret filosu 30 milyon tona yak- bu hususta müzakere cereyan et- Ankara, 20 (A.A.) - Vekiller 

- lqtı• mektedir. Yalnız ticaret ve harp Hr.vPti hu'1iin ~aat 16 da Başve.. 
~a + filolarından bir kısmını Ingiltere- kil Dr. Refik Saydam'ın riyaseti 
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SARAÇOGLlJ 
ANKARA DA 

Lonclra ve Köln'e 

Hava Hücumu 

Amerika Kafile 

Sistemi için 
Mareıql Petain 

Diyor ki: 
(Ba!JI 1 incide) (Bap 1 tnei4le) _, - H 1 

Görüşmeleri müteakip Eden, hlr keza cephane ve infilik mad- "Yiyecek Meselesinde azır anıyor 
Saracoğlu'yu tayyare meydanına deleri fabrikalariyle petrol tesi- (Başı 1 ıncide) 
kadar teşyi ederek orada kendi- satı ve yüksek fırınlar mıntakasın A "k y d 
sine iyi seyahatler temenni eyle- da bulunmaktadır. merı anın ar ımına kuk ettiği takdirde, Amerikanm 
miştir. Beş dakika sonra Eden de Hücumun tclailô.tı Büyük Britanyaya kafileler gön· 
Kahireye dönmek üzere tayya· Londra, 20 CA.A.) - Hava Güveniyoruz.. dermesi icap edeceli mütaleası 
re ile hareket etmiştir. Nezaretinin istihbarat servisi bil- nı kat'i bir ifade ile sardetmek· 

İni(ilterenin Ankara Büyük diriyor: İnRiliz bombardıman tay Grenoble, 20 (A.A.) - "Ofi., tAedir. "ka edb" 
El · · s· H · merı t ırler alıyor çısı ır U.l{he Knatchbull - yareleri tarafından dün akşam Mareşal Petain dün belediye daı. 
Hugessen de görüşmelerde hazır Kolonyaya yapılan taarruz kıu resinin balkonundan radyo ile Londra, 20 (A. A.) - "Daily 
bulunmuştur. olmakla beraber, çok şiddetli oL de verilen bir nutuk soylemiştir. Telel{raph., "azetesinin Vqinı· 

Times'in makal.esi muş ve saat 21 ile 22 arasında, Mareşal demiştir ki: ton muhabiri yazıyor: Amerika 

L dr 20 IA A . b' t zarf d h "Bum•n bana yapılan hararet- Atlantikte bulunan ve Amerikar 
on a, · ·) - Times ga- yanı ır saa ın a çok da a ,..,~ sularına do~ru aitme.kte olan Al 

zetcsinin diplomatik muharriri uzun süren akınlardaldnden fu- 1i kabul, Fransızlann FrMnnın man tahtelbahirleri ve muhareb< 
Jngiltere Hariciye Nazırı Eden la hasar tevlit edilmiştir. Taar _ mukadderatına iman ettiklerini 
ile Türkiye Hariciye Nazırı ş. ruzun en büvük aiırlılını demir- ve onun kalkınmasını temin i- kruvazörleri meselesini ciddiyet 

l b -t ·· f d k .. ı kl h le nazarı itibara almaktadır. Bu Saraçoglu arasında vukubulan vollariyle Rhin nehrinin sağ kıyı ç n u un e a ar ı ara azır 
"Tk t h kk d ı d k" d "' t · h il · k olduklarını isbat eder. Yapılacak haber üzerine karakol gemileri ve 

z yor· m· ti H bombardım n ı- iş çok çetindir. Fakat hükumet 
mu a a a ın a §U satır arı ya ·ısın a 1 en us rı ma a esı ce - tayyarelerı· Atlantı"k sahillen·n 

1 • ış r. ava a ne 1- 1 1 B"lh · daha sıkı bir nezaret altına ala· 
iki nazır arasında geçen şubat- celerinin tamamen müsahede ve meşgu o uyor. ı assa vergı - caklardır. 

ta yapılan miılakattanberi Hitler tesbitine imkan verecek derece- terle, yiyecek azlığı ile ve stok- Panamerikan sulan mıntaka 
tasavurlarından en az bir kısmı - de müsaitti. Tayyareler büvük ların azalmuı meselesiyle alaka.. sında tahtelbahirlerin mevcudi 
nın suya düştüğünü görmli~iir. fabrikalann alevler kinde kal- dar olmaktadır. Bu vaziyeti diı- veti Amerikanın bu mıntakad: 
Yunanlılar, adet üstünlüğü ile dı~ını .ııörmiislerdir. Bu alevler zeltmek için Amerikanın yardı· İn"iliz "emilerinin emniyetle ne,.. 
kendilerini ezmeyi istihdaf eden diğer hedefleri büyük infil~k mına hükumet çok ıüveniyor. ... ,.. A .. 

büyilk Italyan taarruzunu tardet- bombalan icin kolay sec;ilir hale Fransızlardan sabırlı olmalarını mesini temin edip etmiyeceği me 
1._.ı. H ft ld ~ · selesini ortava atmakfaınır. 

tiler. Yugoslavlar, Yunanistana kovmuştur. Bu bombalardan bir ••yorum. er tara a o u"u ltl- p · t · dild• 
taarruz için m~mleketlerinden coğu doklar boyunca binaların bi, Fransız topra~ndan muaz - roıe aavıp e ı 
geçit verilmesi hakkında Hitler ortasına düşmiic:tür. um bir niyaz yükseldi~ini ıtörü- Vaşington, 20 (A. A.) - Mü 
t~rafından açıktan açığa izhar e- * yorum. Parisin yüreli çarpıyor. messiller meclisi. demokrasilere 
dılen arzuya mümaşat etmem<·k- Londra, 20 (A.A.) _ Dün j!e- Bunu duyuyorum. Memnu mın- vardım için 7 milyar dolarlık krc 
tedirler. lngilizlere gelince, onlar ce sahil servisine men1Up favva- takadan çıkan sesleri i•itiyorum. di vP..rilınesi hakkındaki kanun 
da Yunanlıları bir taarruz r.niinde re1er Lorient denizaltı üssüne Harp esirlerinin avdette daha projesini, 55 reve karşı 336 rey. 
yalnız bırakmıyacaklarını en bariz hücum etmişlerdir. Ai.?ır bomba- güzel bir Fransa bulmala~ için le tasvip etmiştir. 
bir şekilde isbat eylediler. !arın doklar üzerine düstiiğü gö- yaptıkları temennileri de duyu. Vaşin~ton. 20~A. A.) _Bahri-

Bu şartlar içinde, Ingiliz ve rulmüstür. Çok büyük bir yan- yorum. 
Türk hüktlınetlerinin bu iki mü_ ~ın cı""ıtrıl.....,ı~tır Memleket müthiş blr kalkın- ye Nazın Albay Knox, Amerikan 
mesaili arasında yeni bir müWcat Londra üzerinde ma ile mazideki zaaflarını. ku. donanmasının İngiltereye yapa-
faydah gözükmekte idi. Oniimüz- Londra. 20 (A.AJ - "Tebliğ,,: surlannı ~elifi etmek is~iyor. caiı ilk yardımın, denizaltı avcı-
de çetin günler vardır. Hilen ba- Gece, dü~marun faaliyC'ti nemPn llkbahar gırerken, da~a .zıyade larından, hücumbotlarından ve 
zı noktalarda akamete uğrıyan tamamiyle Londrava inhisar et - calıı:ıalım. daha f~z~a .!stihsa.lde "Sivri sinek,, ismi verilen küçük 
Hitler hiç ıüphesiz ileri atılmak miş ve Londra oldukça şiddetli bulunalım, daha ıyı duşunehm. gemilerden mürekkep olacağını 
çarelerini arıyacaktır. Alınnn pro bir hfıc.uma ~aruz ~almıştıı:. Hü- Fransa, ~~ tal~in bile yıka~ı - sovlemist;ir. 
pagandacıları daha şimdiden yu- cum, bıdayetınde şıddetli otmuş, yac:ı&ı bJJ'nık hır rrıPmlekettır.,, Nazır. )?azetecllere beyanatta 
naniftena bJr ültimatomdan ve billhare hafiflemiş v~ gece yarı- ~ enı Fransa Ord~u bulunarak. 1n~ilterenin ba~ ter-
hattA ültimatomsuz bir taarruz _ sından biraz sonra nıhayete er - Vıchy, 20 (A.A.) - Mutareke saneleri kullanmasını istediğini 
dan bahsetrııektedirler. Fakat bü- miştir. llk raporlar. insanca zayi- şartlan mucibince mevcudu söylemiştir. 
yük Britanya Yunanistan ve Ttir atın ço~ fazla olduğu h~s~ini ver - 100.000 i ~~miyecek olan Fra~ .\' 
kiye arasında şu anda en kat'i mektedır. Fak.at hu~usı ıkamet • sız ordus~na kayıt muamelesı Vaşin~ton, 20 (A. A .) - Seri 
bir karşılıklı itimat mevcuttur., gtıhlarda ve dığer bınalarda yan- bundan bırkaç ay evvel başladı- halinde inşa edi!ecek olan 200 va-

~ ' gınlar ve yüksek infilak bomba - ğı halde henüz bitmemiştir. Ga- purdan 25 tanesi deniz komisyo-
Y 1 ları ile mühim huar olmuştur. zeteler, orduya kaydolunacakla- nu tarafından Cenubi Karolin 

U g 0 5 G V J G Birkaç noktada umumi hiz:netler ra yapılan kolaylık ve istifadeler bahri inşaat ku:ınpanyasına sipa-
muvRkkaten tatil edilmiş. fakat vaadinin yetine getirilmesini is- riş edilmiştir. Bunlar 37 milyon 

Seferberlik yapıyor hasar geniş olmamıştır. Şafaktan temekte devam ediyorlar. Hava dolara yani dokuz milyon 250 bin 
evvel vaziyete hakinı olunmuş - kuvvetleri için beş bin kişinin -;t,.,.line mal olacaktır. 

(Bap 1 incide) 
yor. Bir habere göre. münakalat 
nazın, Yugoslavyanın istiklalin
den en küçük fedakarlıkta bile 
bulunmıyaca~ kat'i bir lisanla 
söylemiştir. 

Diğer bir habere göre, eski baş
vekil Stoyadinoviç hudut harici
ne çıkarılmış ve biraz da manalı 
olarak Yunanistana gönderilmit
tir. Kendisinin -oraaa da nezaret 
altında bulundurulaca~ söyleni
yor. Stoyadinoviç, Mihver dostu 
ve taraftarıdır. Harbin basından
beri de nezaret altında bÜlundu
rulmakta idi. 
Sel erberlik tamamlanıuor 

Yugoslavya, bir taraftan Al
manya ile müzakerelerine devam 
ederken diiter taraftan da sefer
berliitini tamamlıyor. Yu~oslavya 
ordusunun mevcudu Mart sonun
da bir milyon kişiyi bulacaktır. 

Diğer taraftan, Alman hariciye 
nezaretinin pir sozcüsü, dun ya
kında Mihvere yeni bir devletin 
iltihak edece~ini haber vermiştir. 
Vakıa, Almanlar evvelce de orta
~'a bir kaç defa bu kabil haberler 
atmışlardı. Fakat, Bulgaristan 
meselesinden sonra vaziyet değiş
miştir. Şimdi, tekrar ortaya böy
le bir meselenin cıkması ile, Yu
goslavya ile Almanya arasında 
müzakereler yapıldı~ ve Alman
ya bu meseleyi haUetmeye azmet 
miş göründüğü içüı, bu devletin 
Yuıoslavya ol,ca~ fikrini tevlit 
etmektedir. Fakat daha kuvvetli 
bir ihtimale ıöre Mihvere ıire
~ haber verilen bu ~evlet Fin
lindadır. 

Maamafih, belki Finlinda yeri
ne hakikaten Belgrad üçlü pak
ta iltihak edebilir. Herhalde vazi
yetin inkişafı için bir kaç gün da
ha beklemek llzımdır. 
V aziuetl.n a11tlı.nlanntaına 

intizar edlligor 
Budapeşte, 20 (A. A.) - "Ofi": 

Yan resmi 'Budapeşti Erdesito,, 
gazetesi diyor ki: 

tur. Londra haricinde Taymis kaydı bitl""'ı:k n,..erPd,lr. Yiyecek de gön4erlliyor 
mansabının iki sahilinde ve cenup Bır Tevkif Nevyork. 20 (A. A.) - Parla-
sahilinde muhtf"lif noktalara bir Berlin, 20 (A.A.) - Paris po. mento mahfillerinde beyan olun-
miktar bomba dfü;müştür. tnsan- tisi Prefesi Lan~eron, ihmali yı.i. duğuna .ıröre, icar ve iare kanu
ca zayiat ve maddi hasar azdır. 7.ilnden Alınan askeri makamları nu mucibince Birleşik Amerika 
Hava dafi bataryaları, bir düş - h'•ı:ıf1T1dan 4 ':"ldf, edilll"~~tir... devleti İn~iltereye 450 milyon do 
man bombardıman tayyaresini Darlan Vıchg ye dondu larlık ziraat mahsulü ~öndermek 
düşürmüştür. Vichy, 20 {A.A.) - Amiral tasavvurundadır. 100 milyon do-

l 
. . Darlan Paristen Vicliy'ye -dön - Iarhk pamuk. 50 milyon dolarlık 

j( ~an teblılıM gore müştür. Amiral Pariste Alman- tütün ve bilhassa süt mamulatı 
Berlin, 20 ~~.A.) - a.şkuman yanın mümessili Abetz He ko _ Ohnalıc Uiire 300 milyon dolarlık 

danlıltJn tebl\gı: Alman deniıaltı- nuşm"'ı ... '"<ia buı,,,.. ..... nı.,+ur da yiyecek gönderilecektir. Hu-
ları. kuvvetli bir himaye altında Ve11gand Faılta · • bubat ıönderl!mesi derplt edil-
~iden gemi ka~~esinden cem'an Vichy,2 o (A.A.) _ "D.N .B .• , miyor. 
5~,50~ tonluk dUfmen ticaret ge- General Wev!land Fas'da teftiş ilci Okganua filoa• 
mılerı bat~rmış~ardır. Al~an hava ı;eyahatine çıkmıştır. Vaşington, 20 (A. A.) - Ayan 
kuvvetlerıne aıt kuvvetlı savaş meclisi maliye encümeni, tki Ok-
teşekkülleri dün gece lngiliz hü- 1 yanus fılosunun inşası için tale-
kumet merkezinin askeri ehem - Akdenlzde 5 talyan bedilen 3 milyar 447 milyon do-
mivetteki hedeflerine taarruzlar larlık tahsisata ait kanun proje-
da -bulunmuşlardır. Alman tayya Gemisi Bahnldı sini dün ittifakla kabul etmiştir. 
releri her çapta infillk ve yangın Proje bugün ayanda müzakere e-
bombaları ile bilhassa liman te- (Bap ı incide) dilecektir. 
sisatını ve dokları bomt-ardıman b" · · Mebusan meclı'sl Cuma .,,;;nku·· liye gemilerinden en az ırının ..... 
etmişlerdir. Birbirini takip eden tamamen tahrip edildiği mu- celsesinde 6 muharebe kruvazörü 
dalgalar halinde yapılan bu ta- hakkak addedilmektedir. in~ına m;~teallik kanun projesi-
arruzlar. altı saat sürmü§ ve Vic- Unique denizaltaı "kuman- ni kAbul etmistir. 
toria, Albert ve Kral George dok- dan Collett,, torpillerini harp J(e- Roosevelt'in teftifleri 
lariyle Teymil kavsi limanmda- milerinin refakat etti~i bir ~e- Nevyor, 20 (A. A.) - Roose-
ki tesisatta çok büyjik tahribat mi kafilesine mensup ve tam velt hususi trenle Yacksonvill'e 
yapılmıştır. yüklü bulunan takriben 3.000 ~elmiş ve yeni deniz ve hava üs-
Çocuklar tahll,,e .UU11or tonluk bir italyan iaşe gemisine sünü teftiş etmiştir. 

Berlin, 20 (A.A.)- '"Tus., Al- isabet ettirmiştir. Bu iaşe j{emi- Bundan sonra Port Evergla-
man hi.iktlmeti, bombardımanla _ sinin battığı muhakkaktır. des'de Patmac yatına binmis ve 
ra tAbi olan garbi Alınanyadaki Triumph denizaltısı "kuman _ tatil devresini ı?eçirmek üzere de
endüstri şehirleriyle Berlindeki dan Woods,, tam yüklü ve 2500 nize _a_cı_Im_ıs,,_t_ır_·-n----
çocukları geniş bir nisbet dahilin er tonluk iki düşman iaşe gemi
de tahliye etmiştar. Çocuklar Al- sini batırmıstır. 
ınanyanın p.rkına ve cenubuna, Alman tebl.iğw göre 
Bohemya himaye idaresine veya Berlin, 20 (A. A.) - Baıku-

Küçükçekmecede 

lir Otobüs Devrileli 
Avusturyaya gönderilmektedir . mandanlı~ teblili: Alman ke-

"Hamburger Fremdenblat,. ga şif tayyareleri 16 Martta Akde- (Bqı 1 incide) 
zeteai, Hamburgdan 59 bin ço - nizde Girid'in 40 kilometre "ar- deli. (Bu sonuncusu hastahanede 
cukla 1,085 öğretmen'in tahliye hında 2 zırhlı. 8 kruvazör, 2 ve- ölmüştür.) 
edildiğini yazmaktadır. Alınan - ya 3 torpido muhribinden mü - Yaralılar şunlardır: Banka a 
yanın garp ve ıimali aar\:>l mm - rekkep bir dü.,nan filosuna hü- ı>artımanmda Pandeli. Tahtami 
takasındaki çocukların tahliyesi cum etmielerdir. Zırhlılardan narede Yasef, Kadıköyiınde A 
devam etmektedir. "Fraııldurter her birine birer hava torpili i. leko, Büyükadada Dimitri. Sinerr 
Zeitung,, gazetesine göre, pek ya sabet ebnistir. köyde Miço, Bekir soka~nda Va 
kmda binlerce çocuk tehdit altın- Afrlkadald luuekôt han, Arnavutköyünde Sotlri, Ni 
da bulunan mmtakalardan Slo - Kahire, 20 (A.A.) - lnıtiliz şantaşında YaraSova, Arnavutkö 
vakyaya gönderilecektir. umumi kararıtihının tebliği: yünde Todori, Üsküdarda Dimit. 

Trablus'da, vaziyette hiçbir ri, Manol, Menahim, Adapazarlı 
deti$iklik olmamı$tır. Evüp. 

vadinoviç'in muanzl;trı, bir bil- Eritre'de, düşmanın şiddetli -------------

"Macaristanı meşgul eden bü-tün meseleler içinde Yugoslavya- _==ıı __________ _ 
nın üçlü paktı imza eden devlet. 
lerle olan münasebetleri mesele
si ön safta gelmektedir. Belgrad
dan gelen haberler, bu meselenin 
yakın bir istikbalde aydınlanaca
ih tahminlerini teyit eylemekt~ 
dir. 

Stoyad<noviç'in vaziyeti 
Bern, 20 (A. A.) - Eski Yu

goslav başvekili Stoyadinoviçin 
Yunanistana JZ\tmesi hakkında 
Bel"'°addan İsviçre ajansına IU 
malumat verilmektedir: 

Hatırlarda oldu~u üzere Sto
yadinovlç 1939 kışında merkezi 
Sırbistanda kain Rudnik'e nef
vedilerek orada nezaret altına a
lınmı$tı. Sonra da Bosna'da Li
yaspa sanatoryomuna r/lkledil
miştl. Hüki'Jmetle yakından temas 
eden mahfillerde yan resmi ola
rak beyan olunduiuna "öre, Sto
vadinovic bundan bir müddet ev
vel hükumete müracaat ederek 
YuJ(oslavyadan ayrılmak için mü-

d• •. 

k!imet darbesi tehlikesine mani mukabil taarruzlanna rağmen, bombardıman edilmiştir. 
olmak için eski başvekilin Yu"°s- kuvvetlerimiz Keren'e do~ru Asmara'ya yapılan şiddetli a
lavyadan uzaklaştırılmasının za- muntazam terakkiler kaydetmek kın esnasında postahane ile Fiat 
ruri bir hal almış olduitJnu söy- tedirler. Dün cereyan eden mtı- fabrikalarına bombalar atılmış.. 
lüyorlar. Maamafih şunu kaydet- harebeler esnasında İtalyanlar tır. Ayni dakikada başka bir grup 
mek icabeder ki, Stoyadinovic'in bilhassa ağır zayiat vermişlerdir. ta demiryolu .ııannı bombardı -
tevkil edilelidenberi hiç tarafta- Somali'de, Berbera'da 8 top iğti- man Ptmekte idi. 
rı kalmamıştı. nam edilmiş ve ıs ü subay oL Keren muharebeleri 

İsvicre telJ{raf ajansına «Öre. mak üzere 200 den fazla İtalyan Londra, 20 (A. A.) _ Gazete 
Stoyadinovie'in buJfiinkü .. rtlar esiri alınmıştır. Cenubi Habeşis. Ierin askeri muharrirlerine göre 
içinde birdenbire Yıutoslavyadan tanda, ileri hareketimiz memnu- Eritredeki Keren, da~larla çev 
ayrılması manalı ~ö.J'\\1mektedir. niyet verici bir tarzda devam et- rilni.iş bir kaledir. Bu kaleyi san 
Stoyadinov~'in Y\.iıüM!tanda~ mektPdir. k" t b" t b" -d f · 
ikametine nelince, orada nezaret Bava kuvv•t'-inln 1 

a ıa uzun ır mu a aa içın ,.., ~ u:r yaratmıştır. Bu kale ancak bir 
altında bulundurulacalı öğrenil müzahereti mucize ile zaptedilebilire benze· 
mektMir. •· Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz mektedir. Fakat ilk gedik açılmı• 

Bir Bul.gar Tekzibi hava kuvvetleri kararglhının ve her ~ün de biraz daha açıla 
Sofya, 20 (A. A.) - Bulgar a- bugünkü tebli~i: Eritre'de: fngi. caktır. İngiliz ve Hintli piyade

f ansı, Sof yada bir Alman subayı tiz hava kuvvetlerinin şiddetli !er daRların kaypak yamaclarına 
ile bir Bulgar Üniversite tale~ faaliyeti devam etmektedir. Ke- tırmanıyorlar ve şiddetli bir mu· 
si arasında kanlı bir hadise vukua ren etrafındaki dajllarda bulu - kavemete rağmen devamlı ol,ılraJr 
ıeldi~ine daiJi bazı yabancı rad- nan düşman mevzileri bircok de. ilerliyorlar. Keren'e hMdm olan 
volann yaydı~ haberlerin, Bul- fa pike hüeumlariyle mitralyöz esaslı üç tepe fn.'(ilizlerin elinde
v,,ar mahfillerinde hayal mahsulü ate$ine tutulmuştur. Keren ile dir. Bu tepelere ve oradan da 
olarak istihza ile ka~lını Asman aruındaki yol üzerinde K~'e. «iden yegane yol tahrip 
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1 ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Hissedaranın Fevkalade Toplanması 

için ikinci içtima Davetnamesi 
Şirketihayriye hissedarlar umumi hey'etinin 18 Mart 1941 

Salı günkü fevkalade içtimaında hazır bulunan hissedarların 
temsil ettikleri sermaye miktarına nazaran nizamname tadili 
için kanunen muktazi müzakere nısabı tahassül edeme<jiğin
den celse açılamamıştır. Bu itibarla hissedarlar 26. Nisan 
1941 cumartesi giinü saat on buçukta Şirketin Galatada Fer
menecilerde kain merkez idaresinde dahili nizamnamenin 9. 
16, 17, 26 ve 30 ncu maddelerinde tadilat icrası icin Ticaret 
Kanununun 386 ncı maddesi hükümlerine tevfikan tekrar 
içtimaa davet olunurlar. İşbu ictimaa Ticaret Kanununun 
385 nci maddesi mucibince hir hisseye malik olan hissedar. 
l~rın dahi iştirake salahiyetleri vardır. 

Ruznamei Müzakerat : 
Ticaret kanununun 389 ncu maddesi mucibince 11 

ilam muktazi tadil metinleri: 

Madde 9 - Şirketihayriye hisseleri kanuni ve mansup 
mirasçılara kanunu medeni hükümlerine te-ıfikan intikal eder. 

Madde 16 - Şirket hissedarlarından olup ta medeni hak· 
ları istimal ehliyetinden tamlimen veya kısmen mahrum bu
lunanlara ait hisselerin devir ve temliki kanunu medeni hü
kümlerine tabidir. 

Madde 17 - Hissedarlardan birinin ölümü ile hissesinin 
mirasçılarına intikalinde miras resmen tasfiye edilmemiş ise 
intikal muamelesi mirasçılar arasındaki iştirak halinin müş
terek mülkiyete tahavvülü üzerine yapılır ve yüz para vara. 
ka behası alınır. 

Madde 26 - Hey'eti umumiyetle hazır olan his~edarlardaıı 
her birin;n mutasarrıf olduğu hisselerinin adedine g-öre be. 
her elli hisse için bir rey itasına hakkı vardır. Bir sahsın asa
leten (10) Ondan ve vekaleten kendi hissesi de dahil olduğu 
halde (25) Yirmi beşten fazla reyi olamaz. Mukavelede mu
ayyen miktarda hisseye münferiden sahip olmıyan hissedar. 
ların bilictima hisselerini bu miktara iblağ ve aralanndP 
birini mümessil tayin ederek hey'eti umumiye müzakerele· 
rine iştirak etmeleri mümkündür. 

Madde 30 - Meclisi idare haftada bir kere ictima eder vr 
lüzum tahakkuk eylediği halde reisin daveti üzerj_:oe fevka
lade olarak toplanabilir. Meclisi idare reis ve azasına verile
cek ücretin miktarı hey'eti umumiyece tayin olunur. " . . , 
Devlet pemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ılanran 

Muhammen bedeli 22.500 (Yirmi iki bin bes yüz) lira olan Sterili
zasyon cihazları ve te!errüatı 5 Mayıs 1941 Pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687 ,50 (Bin altı yüz seksen yedi lira elli 
nuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 

· teklillerıni ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
• tazımdlr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2201) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKAST 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Liras"' 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

.,, "l"'~ 

Para Biriktirenlere 28,800 LirC!' 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlr••t B•.ıkHınd• kumbaralı ve lhbarınz tasarruf tıesaplarınd• en az 60 
lirat1 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'• ile aıaOıdakl pllna QIS· 

re ikramiye da~ıbl•caktır •• 
4 Adet 1.000 Liraltk 4.000 Lira 
4 .. 500 2.000 " 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 " 100 " 4.000 n 

100 " 50 " 5.000 n 

120 " 40 " 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 " 

oi K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmi
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verile~tir. Kur'alar 
ı;enede 4 defa, ıı Ey1Cı1, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

... ~· -, O, ... ....., ,m, 'ftz ,ft, *' zft -ftr 7* g"p - ~ - - - ~ - • c::z; 

TAN 

[( a n sız l ı k.; Ha s talı lı 
nakahetini uzatır! ... 
DEŞYEN kan kuvvet şurubu ise kanı tazeliyerek has· 
talık zehirlerini yok eder, v O c udu yeniden haya h 
kavuşturur. 

Hastalıktan erken kurtulmak için DEŞYEN kan kuvvet 
şurubu. 

Hastalıklara muk11vemete hazırlanmak icin DEŞYEN'ın 
kan kuvvet şurubu 

HER ECZANEDE BULUNUR REÇETESiZ SATILIR 

. ~· .; .. ' . . . . ' ... . . . ' . . • ' " . ~. "' -.. ı __,, - , · . . . . .• ~1 ~t • ·'?!'... --~ 

ÇOCUGUNUZA VERECEGi 
EN GÜZEL HEDİYE 

İZ 

21-3-941 ~ 

1, ............................ .... 

Kıymetli ve Şerefli Bir 
Gayri Menkul Almak 

• • 
lstıyenlere 

MÜHİM İLAN 
Galatada, Karaköy Mey danıiıda, Karaköypalas binası 

nın köşesinde bir yüzü Bankalara giden Tramvay caddesine 
diğer yüzü de Tophaneye giden Tramvay caıldesine bakan v• 

·~ ... ' 
·~ "o 

altında eski Ahdüllah vı 
halen Artin Selek lokaıata 
siyle mütearfılit diikkanlaı 
bulunan ve İ.;tanbul şehri. 
'Iİn imar planına göre ala· 
"ağı sekli yandaki krokide 
gösterilen ve zemin katı ilE 
beraher dört katlı ve kar~lı 
Dei?il"men hanı nemiyle ma. 
ruf han şüyüunun izalesi 
zımnında Beyoğlu Sulh 
mahkemesi tarafından açık 
arttırmaya konulmuştur. 
GaJatanm en işlek ve mer· 
kez bir yerinde buhmup 
şehir planı mucibince civa· 
rının istimlakiyle bir kat 
daha şereflenecek olan mez· 
kur hanı almak istiyenleritı 
bir an ev\·el Beyoğlu Sulb 
Mahkemeleri Başkatipliği· 

ne müracaatla 940/29 numaralı dosyada mevcut arttırma 
evrakını tetkik ile arttırma şeraitini öğrenmesi ve 1 NisaJl 
1941 Salı günü saat 14 de :upılacak olan müzayedeye iştira1' 

\ıı "tmeleri lüzumu ehemmiyetle tavsi•;_;; ilan qhmur. 

Toprak MahsuHeri Ofisinden : 
Bir buçuk ay müddetle müessesemiz nam ve hesabına tam randmım 

la işliyecek olan Ayvansaray, Hasköy, Kasıtnpaşa, Ayakapı ve Mumlı'n 
değirmenlerinde hasıl olacak tavuk yemi buğday - ÇevTenti toptan pa 
zarlıkla satılacaktrr. Taliplerin 26.3.941 tarihli çar;samba günü saat l 
de Liman hanındaki dairemize müracaatları. (2163) 

r~ .......... 1 ............................ .--

İ S KAN D A 
7 Beygirden 11 O Beygire Kadar 

Deniz ve Kara Mazotlu 

MOTÖRLERiMIZ 
GELMiŞTiR, 

Çocuk Ansiklopedisi I' 5~~~~!~ic~d.~~~!ğl:~~~~4:4sesi ~ 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyP.yi lstanbul Levazım Amir· Doktor Hafız Cemal 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir liğinde~ Verilen: .. Hariri Dahiliye Mütehassısı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmerıizi tavsiyr ediyoruz: Askerı Kıtaatı Danlan Pazardan başka her g-ün saat 

3500 adet yerli hayvan çulu ı f2 - 6) ya kadar IstanbuJ 
Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi • Çün~ü: Çocuk Ansiklopedisi kapalı zarfla eksiltmeye konmuş- Oivanyolu No. 104. 

çocuğun mektepte bünü dünya çocukla- tur. İhalesi 25/3/941 Salı günü 
1 
\. Tel. 2239:' ' 

mektep dışında, hatta rına yılbaşı ve bay- saat 11 de İspartada askeri satın 
mektepten sonra muh- ram hediyesi olarak alma komisyonunda yapılacak-
taç oLiuğu en kıy- ' en cok verilen eserdir. tır. Tahmin tutarı 23 ,450 lira, 
metli eserdir. / kati teminatı 1758 liradır. Talip-

' 

lerin kanuni vesikalariyle teklif 

Çu .. nku" .. H h d k ı k ç·· k'. c , A .kl d" . mektuplarını ihale saatinden bir 
er e ıye ırı ıp ay- 1 un u: 'oc-'H :ts· ope ısı saat evvel komisyona vermeleri. 

bolabilir, veyahut u. ı çocuğunuza faydalı ve (2052 _ 1743) 
nutulabilir. Fakat Ço- bilgili bir arkadaş va- lf. 
cuk Ansiklopedisi, ço- 1 zifesini görür.Ona boş Seherine tahmin edilen fiati 

.. . d saatlerinde hocalık ve 335 kuru"' olan 100,000 adet ki-cuğun hayatı uzerın e ı 1 arkadaşlık eder. ., 
tesir yapacak ve bü. lim kapalı zarfla eksiltmeve kon-
tün hayatınca iz hıra. muştur. 50.000 adetten asağı ol

mamak sartivle ayrı avrı teklif-
kacak bir eserdir. Y lerde kabul edilir. İhalc>si 2513/ 

TAN Neşriyat E-vi 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. ·. •/stanbul · · 

Adres: istanbulda TAN Matbaa Si 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

................................................................................ ------------------------- ...... 

1 Doktor ' ' ~ ~ 

1 
Cild~~ v! z!rev~e ~te~ssıs ı ı · Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar- • 
şısındı. Posta sokağı kôşesindf' 1 Dr. Gasson dıuor ki: 

•
Me,ı;menet apartımanı. Te1:4335~, 

İstanbul Belediyesi 
Memurlar Kooperatifi 

İdare Meclisinden: 
Kooperatifimizin ttissedarlar Umu

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
~tmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içm 
le mü~terilerinin adedini bir misli arttırabillı, Ben bu 
kitabımda size bu sanat1 öğretiyorum.,. 

Fiatı 50 Kuruş. mi Hey'eti 31 Mart 941 Pazartesi ~ıl- ( 
nü saat 18 de Türbede Kooperatıf { 
Lokantası salonunda adi surette s.?- :...l''-wl'-"1'........_,..,_""'""'"""'_,...~,__......_.."""""....._""-""-"-"_,.....,,._._._"",.._, 

nelik toplantısını yapacağından sayın 

ortakların mezkur gün ve saatte teş
rifleri rica olunur. 

RUZN~ME: 

ı - dare Meclisi ve muraldp ra
porlarının okunması, 

,~ ...................................... ~ 

TiMOFUJ 

941 Salı '1'.Ünü saat 11 de Anka
rada M. M. V Satın alm;\ komis
yonundcı yapılac-aktır. Evsaf ve 
şartnamesi 167!'> kurusa komis
yondan alınır. Taliplerin teklif 
E>decekleri miktar ii~erinden ka
nuni kati teminatlarivle teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel korni<:vona "".---eleri 

(2042 - 1684) 

* Beher kilosu 45 kurustan 
60,000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmustur. Tah
min tutarı 27.000 lira, ilk temi
natı 1025 liradır Sr:ırtn:ımPsi ko
misyonda görülür. İhalesi 2413 ı 
941 Pazartesı günü saat 11 de 
Edirnede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesikalarivle teklif 
rrektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komi~vona vermPlı>ri 

(2054 - 1745) 

KAYIP: Malatya askerlik şu
besinden aldığım terhis tezkere
mi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü kalmamıstır. 
M9latyanı~ GiinıHizhey köviin

den Mustafa oeln Süleyman Cos
kun 324 doğumlu. 

İstanbul .Asliye 12 inci Bukul 
Mahkemesinden: 

Müddei: Nedime. 
Müddeialeyh: Mehmet Başkö 
Manyaz kazası Maltepe ma 

hallesi 21 No. lu sokakta kai 
7 No. lu evde mukim iken (hale 
ikamet_gahı meçhul.) 

Müddei Nedime tarafında 
müddeialeyh Mehmet aleyhin 
açılan ihtar d_avasına ait arzuh 
sureti müddeıaleyhe tebliğ edi 
mek üzere yazılı adresine gö 
nı>rilmisse de mumailvehin me 
kur ikametgahını terk ile sem 
mechule ~ittiğinin beyaniyle i 
de kılınması Üzerine Hukuk 
su1ü muhakemeleri kanununu 
141, 142. 143 ve 183 üncü ma 
rielerine tevfikan iade kılın 
dava arzuhali ile tahkikat gün 
nü ı:rösterir davetiye varakası 
mahkeme divanha~esine asılm 
c;ına ve 941/25 numarada kavı 
lı işbu davava müddeialeyh 
(15) gün kinde cevap vermesi 
karar verilmis ve bermucibi k 
rar arzuhali ile davetiye var 
kası mahkeme divanhanesine 
•nlmıs olmakla mumailevh Me 
met yukarıda yazılı müddet z 
fında davava cevap vererPk t 
l{ikat icin tavin kı lına.n 25.4.9 
cuma ,aünii saat (9) da mah 
"Y'lPrn;7rlP h~7tr hulıınrnası ve 
kanuni bir vekil göndermesi 1 
">:umıı tehliğ verine geçmek ü 
~p ilan olunur. 

~ .............. ... 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

2 - 940 bilAnço, kAnızarar hes.ı
bınm tasdiki ve İdare Meclisinin ıb
rası, 

(Abdest Boıan) dediiimiz banak lcurtlannın devaeıdır Bunlaı sığır etı\e 
yapılmış pastırma •e sucukları yiyenlerde "ıhı! olur Uzunlukları dör• 
metreden on metreye kadar olur k:i bir c;ok tehlikeli hastalıklara yol ac;ar 
T 1 M O F U J bu kurtların en birinci Jevasrdrr, Sıhhat Vekaletinır 

1 

İstanbul İkinci İflas Memurhı
frundan: Müflis Bigali Hali1in ü. 
las idare azası avukat Hüseyin 
Karni askere alınmış olduğun- 2 ,, 
dan alacaklıların masa muame-1 1 
1.füının devamı için icap eden ted. I ,, ,, 

3 - Yeniden 3 Müraklp intihabı, 
4 - İdare Meclisine intihap edilen 

azaların tasdiki, 
5 - Müddeti biten İdare Mecllsı 

yerine yeniden intihap yapılması, 
6 - Eski hesabatm tasfiyesi içtn 

İdare Mec1!sine salAhiyet itası. 

rnü~aade11ini hai1dir Her eczaneitl!' bulunur Reretl' ile <ıııtılrr ......................................... 
Sahıp ve Neiinyat mudürü: Emin Uzman GazetecılıA ve Ne~rıyat 

T. L. Ş. l'AN Matbaası 

,, ,, 
birleri almak üzere 26-3-941 j ,, " " 
Çarşamba günü saat 11 de İfla~ fliin sayf a.~rnda ,, 
dairesinde hazU' bulunmalan L 1 •••••••••ıill•-.J 
lan olunur (3778) 


