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Almanlar 
•• r ugoslavyada 

Nasıl Çallıttlar ? 
Yugoslavyarun mihvere girmek ü
zere bulunması, yalnız son zaman
larda yapılan tazyiklerin. delil, 
aenelerdenberl YuıoelaAÇ"/a dahi
linde devam eden Alm.&1.1 faallye
:tinln bir neticesldJr. Almanlar, 
eski Başvekil Stoyadi.aoviç'in mü
ısamahasından lsU!ade ederek Yu
zoslavyada geni:J te~At vücude 
getirmişlerdir. Sve'tkoviç hükO
.meti lkUdar mevl'Aine gelince bu 
1teşldatm :faaliye•.1 kısmen ko~trol 
altma alınmış, :fakat Almanlan 
l((lcendirmemek6'içln çok ileri ıi
dilememlştir. 

Sovyef Rusya Yugoslavya 
Türlfiyeye Yeni Bir Pakt 
Teminat Verdi l~z~yor 

--,----........... ___ ...... Baıvekil ile Hariciye 
"Türkiye Tecavüze Uğrar ve T op~:ki::1-ı Nazırı Bugün 

Müdafaa lc;in Harbe Girmeğe Mecbur İ Viyanaya Gidecekler 

M. Zekeriya SERTEL 

Y ugoslu!ya'nın bugün mih
vere ~irmek üzere bulun

.nası, yaln~.z so? zamanlarda ya -
pılan t~ZJ'klerın değil, seneler -
denberı 'Yugoslavya dahilinde 
devam ~den Alman faaliyetinin 
bir neticesidir. 

Kalırsa 

Tam 
Türkiye, Sovyetler Birliğinin 11 
Bitaraflığına Güvenebilir.. ı 

~ Hükumet, Birer Teb6ğ Neıretti 

Yu.goslavya, ötedenberi Italya
ya diışman olarak tanımış, fakat 
Alınanyaya karşı daima çekin
gen bir vaziyet almıştır. Hatta 
eski Başvekil Stoyadinovitch, üç 
Sf'ne suren idaresi müddetine e 
Almanlara Yugoslavya dahilinde 
geniş bir faaliyet sahası açmış, 
kendisi de Berlinin ajanı olarak 
çalışmıştır. Son zamanlarda neş
redılen vesikalara nazaran Sto · 
yadinovitch,Almanların K.r~p fal; 
rikasmda hissedardır. Almanlar -
dan aldığı para ile Vrcme g3ze -
tesi için kendi hesabına Belgrad
dn mua7.zam bir bina yaptırmış
tar. Almanların Yugoslavyadaki 
ajanlariyle beraber çalışmıştır. 

Almanlar Stoyadinovitch'in mü Sovyet Haridye Komiser Moskova BUyilk Elçimiz Ali 
samaha ve iştiraki sayesinde Muavini Vişinsld H d 
Yugoslavyada geniş teşkil.it vü - ay ar Aktay 
cude getirmişlerdir. Ankara, 24 (A.A.) - Türkiye hükıimeti vaziyetine katiyen te-

Bu Alman Beşinci kol teskill- ve Sovyet hüklimetleri, bugün vafuk etmemektedil'. 
tının başında Balgraddaki"Alman Ankarada türkçe ve Moskovada Z - Şayet Türkiye hakikaten 
kültür cemiyeti,. vardı. Bu teş- nuça olarak aşağıdaki teblili du(an tecavüz olur ve toprakla
kilitı üç Alman Gestapo ajanı i- neşretmişlerdir: nnı müdafaa için harbe girmlye 
dare etmekteydi. İlk vazifeleri Burinlerde Sovyet ve TUrld· mecbur kalına o zaman TUrld
Yuıosla vyadaki Almanları orll(a- Y~ hillıimetl~ri arasında bir dek· ve, Sovyetler ile arasında mev
nize etmekti. İkinci vazifesi o- larasyon teatısi yapılmıştır. tut ademi tffavüz mi~ekına isti
tel ıarson ve kapıcılarını lisan Türkiye harbe ginnive mec- naden Sov~·etler Birliiinin tam 
hocalarını ve hiz.met~eri' teşki- bur olduğu takdirde, Sovyetle. "comnrehen'!iQJl,, ve bitaraflığı -
lata ballamaktı. rln Ttlrldyenln mtl"'91ltmdall na clveneblllr. 

Sırplar arasında iki Nazi ıru- istifade ederek kendisine hücum Bu be:)·anat dolayısivle Türki· 
pu vucude getirilmişti.Bunlar bil- edeceklerine dair ecnebi matbu· ye hilk6meti Sovyet hilkömetl
yiık Sırbistanı ancak Almanyanın atta (ıkan haberler üzerine ve ne en samimi te!lf'kkilrle1'ini be
yarduniyle kurabileceklerine ina- bunlarla alakadar hlr istifsar do. ven t>tmlş ve Sovyet Rusyanın 
nanlardan teşdtkül etmişti. Bu layısiyle Sovvet hUkametf atide· da böyle bir vazivete du~ar 0 ). 

t~kilattan birinin 50.000 den faz- kı hususatı Türkiye hUkıimetine dutu takdirde Tilrkiyenin tam 
la azası vardı.Zbor ismini taşıyan bildirmidir. "comnrehension., ve bitarafhiı· 
bu Sırp Nazi teşkilatının Alman- 1 - Bu gibi haberler Sovyet na gilvenebilece~inl bildinniştlr. 
yadan 4,000,000 İnıriliz lirası c:::======================~= 
mikdannda yardım ,Kördüğü sa MOLOTOF .Son Sovyet 

Matsuoka Teminatı 
ile Görüştü Etrafında 

bit olmuştu. 
Hırvatlar arasında da iki Nazi 

~pu teşkil edilmişti. Bunların 
biri Hırvat istiklalcılerinden, di
~eri katolik Hırvatlardan mürek
kepi. Fakat ayrıca Almanlar, Hır
vatlar arasında kesif propaıranda 
teşkilatı vücude l(etirmişle'!"di. --

Bir Habere Göre: 

Yugoslavya, Asker 

Geçirmemek Şartile 
imza Koyuyormuş l 

Fakat, Almanyanın İktısadi 
Hegemonyasını Kabul Et- İngiliere Hariciye Nazın Mister Eden'e son Atina ziyareti esnasında halkın büyük tezahllnb -

mekte, Matbuatına Mihver,---------------------------

~~:r~~.~~~I~~~= Berline Yeni\ Yurdda Konferanslar 
lyı haber aldığı söylenen bir men • • 
hadan öğrenildiğine göre, YUROS- B 1 r 1 n CJ • ı · 
lavya Başvekili ve Hariciye Nazı- 1 1 z ~ •• M ·ı z t rı bu akşam Viyanaya har~ket ,l ecavuze l e çe 
cdecekle~ir. Ayni menbaa göre, Hava Akını 
Almanya ıle pakt yarın o~leyin K 
imza,::~:;,. notaaı __,,_ arşı Konmağa 
1 
~ndra, 24 <A.A.> - ·'Reuter,, Muhtelif Hedeflere 3 

ngilterenin Belgrad elçisi Camp- fl J 7 • • 
::!!:~~~hükiinı•tine bır 10 Bin Tondan Fazla QZlr V azzgeff egzz 

Kahire, 24 (A.A.) - "Reuter Bomba yağdırıldı 
lngilterenin Belgrad elçisi Yugo'ı; 
lav hükılmetine tevdi ettiği no
tada efkArı umwniyenln tezahür 
eden kanaati karşısında Yugoe -
lavyanm mazisine ihanet edilme
mesini istemi§tir. Kahfredeki Tel· 
mt Ingiliz mahfilleri, Ingiliz hü
kü"'!etinin Yugoslavyaya müte -
addit defa ve gayet a~k bir ee
kilde müracaatta bulunarak n,, -
manya ile Bwgarıstan'ın ıakillflt
tikleri yolu tuttuj\ı takdirde, 
hayati bir hata işlemiş olacağını 
ve kendisini Almanya ile bera -
ber yürümiye mecbur rdecck bir 
anlaşma yapacak olu~. bu ha -
reketinden dolayı hiçbir zaman 
maz~r görmiyeceğinı ihsas eyle -
miş olduğunu bildirmektedirleır. 

Timea'e göre Alman 
tekliflerinin eaaalan 

Londra, 24 (A.A.) - "A.F.I.,. 
Bu sabah ifşa edilen çok mühim 
bir hidise cereyan etmiştir. O 

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

Şayialara Göre 

Polonyah Piloffar ela 
Akına lıtlrak Etff 

"Türkün Çelik Göğsüne Çarpan Kafa, Mutlaka 

Parçalanacaktır, lstiyen Deneyebilir .. 
Kırklareli, 24 (A. A.) - Parti Umum! İdare Heyeti azuından 

Maraş mebusu Hasan Reşit Tankut, diln Halkevi salonunda salon 
ve bahçeyi dold~ran binlerce dtnleyici Önünde dünya a'hvall mev
~ulu konferansını vermiştir. Hatip, hudutlanmıza gelen tllılikeyi 
ışaret ve Mihver devletlerinin hakiki maksat ve gayelerinl tefrib 
ederek Miiakı Milli ile çizilıpiş topraklarımıuian bir karqaıa ve 
mukaddes tstiklA.Umlze Wku bulacak h~ tecavüzü bütün milletçe 

Yugoslavya dahilindeki azlık
ların hoşnutsuzlu~ndan istifade 
ederek onları da kendi teşkilAtla Stalin 'in de Hazır 

Bulunduğu Mülakat 1 

Londrada Muhtelif Nazi Kıtaatı, Struma 

Çelik bir kütle halinde karşılama
ya hazır bulunduAıımuzu söyle
miştir. Hatibin bu sözleri halk ta
rafından "hazınz .. sedalarile kar
şılanmış ve alkıslanmıstır. Hatip, 
bundan sonra. daha evvelden sezi 
len tehlikeyi karşılamak icin cüm 
huriyet hükumetince alınan ted
birleri ve İngiltere ile akdolunan 
ittifakın lüzum ve isabetini derın 
bir vuzuhhl anlatarak cok sevdi
ğimiz sulbü ihlll edeceklere kar
şı nasıl cevap verecetimizi de 
tebarüz ettirmiştir. Dinleyicilerın 
her an çoşkun ve heyecanlı teza
hüratı içinde hatip, kahraman ve 
fedakar ordumuzla, milli birli~i
m!zin timsali olan Buyük Şefi
mızle yenilmez bir millet oldutu
muzu sövlemis ve sözlerine "Tür
kün celik röisüne çarpan kafa 
mutlaka parçalanacaktır. İsteyen 
deneyebilir,. cümlesi ile son ver-rına ba~lamışlardL 

Belgraddaki Alman seyahat bü
rosunda Alman propaıranda neza-

Tefsirler Yürütülüyor! Vadisinden Yunanistan Gösterdiii yararlıktan dolayı miştir. Bu konferans muhitte çok ..ırklareli Halkf'"i salonunda bir 

retine merbut 400 memur calışı- Saatten Fazla su··rdu·· 
yordu. Alman sefarethanesinde 

Londra, 24 'AA.) - "A.F.İ.., 
Balkanlardan gelen haberler, 

Hududuna iniyormuş! madalya alan bir İngiliz neferi derin tesirler bırakmıetır. konferans veren B. Beşiı Tankut 

Londra, 24 <A.A.) - Hava Ne- Feridun Fikrinüı konlerantJı 1 
zaretinin tebliği: İn~liz bom bar- Bolu, 24 (A. A.) - Binröl me
dıman tayyareleri dün gece Ber- busu Feridun Fikri ile Parti mü· 
lini, Kiel'i ve Hanover'i muvaf- fettişi Tekirdd mebusu Rahmi 

1 

fakıyetle bombardıman etmişler- Apak, dün eehrimize gelmi4ler
dif. Büyük çapta bombalarla yan dir. 

yüzlerce Gestapo memuru bulu
nuyordu. 

Stoyadinovitch bir sene evvel 
tevkif edilinceye kadar, bütün bu 
Alınan teşkilltı faaliyetine devam 
etti ve Yul(oslavya dahilinde mu
azzam bir Beşinci kol vücut 
buldu. 
Bu~ Svetkovitch hüktime

ti iktidar mevkiine geldikten son
ra evveli Stoyadinovitch'i tevkif 
etti. Bu teşkilatın faaliyetini de 
kısmen kontrol altına aldı. Fakat 
Almanları gücendirmekten çekin
di~ için ı;ok ileri gidemedi. 

İşte şimdi Almanyanm. bu fa
aliyetin meyvalarmı toplamakta 
oldulunu görüyoruz. Milli birlile 
dahil olan Hırvatlar ve Sloven
ler Alman taraftan kesilmisler 
dir. Sırplardan bir kısmı Alman
ya ile birleşmeye taraftar görün
mektedir. 

Yuıoslavyanın Mihvere J{ir
mek üzere bulundulu şu günler
de, bu tezahüratın, ibret alına
cak, safhalannı tebarüz ettirmek
te favda vardır. 

lngiltere, Tancadaki 
Konsolosluklarını 

Kapatıyonnuı ! 
Nevyork, 24 (A.A.) - "Tass,, 

-United Press,, e göre, Ingiliz 
hiıkumetı Tancadaki konsolosluk 
larını kapatmak niyetinde oldu
ğunu bildirmiş ve Tancadaki ln
gilizlere şehri terketmelerıni tav
miJe etmiştir. , -• 

Afrika Harbi Moskova, 24 (A. A.) - "Tass": Londranın diplomatik mahfille
Molotov 24 Martta Jap0n harici- rinde gelecek hadiselere bir ha
ve nazın Matsuoka ile refakatin- zırlık olmak üzere "gösteriş ma
de bulunan Japonyanın Moskova nevralan,. suretinde telakki edil
büyük elçisi Takkava'yı kabul mektedir. 
etmiştir. Stalin de bu müllkatta Geçen hafta sonunun en heye
hazır bulunmuştur. Görüsme bir canlı hadisesi. Rusyanın Türkl
saatten fazla sürmüştür. veye verdi~i teminattır. Sovyet

Belgrad, 24 (A. A.) - "Reu
ter.,: Burada dolaşan şayialara 
"öre, dün ö~ledenberi Struma vl
disinde Yunan hududuna dotru 
Alman kıtaatının büyült mikyas
ta hareketleri vuku bulmaktadır. 

* 
llJll bombalan atılmış, Hanover'- (Sonu: Sa S; Sfl 1 ) Somali'nilf 

Kontrolü 
* Tokyo, 24 (A. A.) - "Domei,, 

ajansına Moskovadan gönderilen 
bir telgrafa göre, Matsuoka Mos
kovada yapacak! resmi ziyaretler 
arasında Fransız ve lngiliz büyük 
elçileriyle de ıörüşecektir. Bu 
mülakatlar, Matsuoka, Molotovu 
ziyaret ettikten sonra yapılacak
tır. 

Alman aef irinin ziyafeti 
Moskova, 24 (A. A.) - Alman. 

yanın Moskova büyük elcisi Graf 
Von Der Schulenburg, buJ(ün Ja
pon hariciye nazın Matsuokanın 
şerefine bir ö~le ziyafeti vermi4-
tir. Ziyafette Japon büyük elçi
siyle büyük elcilik erkanı. Bul
gar, Rumen, Macar ve Slovak el· I 
çileri hazır bulunmuşlardır. 

Radyo gazeteaine göre 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesi)

Jap0n hariciye nazın Matsuoka· 
nın bugün veya yann Berline 
varması bekleniyor. Matsuokanın 
Berlin ve Romadaki ikametinin 
hayli uzun olacatı anlaşılıyor 
Çünkü nazır, Nisanın ortasında 
tekrar Moskovada olacatını söy
lemiltir. Matsuoka, Tokyoya yi-
. CSonu: Sa 5: Sil CJ .. 

leı: Birli~i. Türkiyeye karşı has
mane hiçbir niyet beslemedigini 
ve bir taarruz takdirinde kendi-

( Sonu: Sa 5; SU 4 J 

Berlin, 2' (A. A.) - Basku-
mandanlıbn buaünkil teblitinde 
deniliyor ki: Bulgaristanda lata
larnnızın harekltı p~am mu
cibince cereyan etmiştir. 

de ı;ok büvük infillklar vuku
buldulu müşahede edilmlstir. 
Almanyanın şimali garbi sah ille
rinde ve Almanlarm işl(ali altın-

( Sonu: Sa 5; Sil 5) 

BUGÜN NEŞRE BAŞ LADiK 

11 ORDU KUMANDANI 11 

Yazan : Ge~eral Sir Archibald W avell 
• Bugünden itibaren, İngiliz Orta Şark ordulan başkuman

danı General Sir Archibald W A VELL'in, modern harpte kuman
danlık mevzuu etrafında kaleme aldı~ nefis bir yazı serisini kı
ıım k111m tercüme ve neşre başlıyoruz. 

• $imali ve Sarki Afrikada kazandı~ büyük zaferlerden 
sonra şöhreti bütiın dünyaya yayılan W A VELL harp ve cidal 
sahnesinde oldu~ kadar. yazı ve tefek.küt ıaııu'ında da asnmı
zın nidir şahsiyetlerinden biridir. 

• Tl. me$hur Alman aakerl müellifi Clausewttz'in "Harbe 
dair" adlı klasik kitabından beri, ordu kumandanlııt mevzuu 
etrafında WAVELL'in bu ueri kadar oll{Un ve güzel bir yazı ya-
zılmamıştır. Bir muharrir arkadaşımızın, müellifinin fevkalide 
kıymetine liyilt bir itina ile tercüme etti~i bu sayf alan okuyu
cularımızın lezzet ve istifade ile okuyacaklarına eminiz.' Lütfen 
dördiincü sayfamızı ~irinia. 

~~~ ............. 

"Hava Zırhlısı,, 
Amerika, lngiltereye lngilizlere geçi' 
Dünyanın En Büyük 

T ayyarelerini Veriyor 

Almanlar, Bir Kısım Malze
meyi Limanlarda Tahrip 
İçin Gece Hücumlannı 

Teksü Ettiler 
Londra, 24 lA.A.) - Dünya -

nın e~ ~üyük bombardıman tay
yaresının tecrübelerınin Aıneri
kada yapıldığını bildiren haber -
ler, Londrada büyük bir 1tevinç
le karşılanrruştar. Burada, tecni • 
beler bittikten sonra bu tayya -
renin Ingiltereye ıönderileceli 
ve Almanyaya yaptlan hava akın 
larmda kullanılacağı tahmin edil 
mektedir. Bu tayyareyı ayni tıııte 
diğer tayyarelerin takibedeceği 
ıannolunmaktadır. Hava zırhlısı 
denilen bu yeni tayyare 80 ton
luk "Boering,. tayyaresidir. Meş-

( Sonu: Sa 5; Stl 1 ) 

Kuvvetler Arasında 

irtibat Temin Edildi 
Ankara. 24 (Radyo ıazetesl) -

Eritre'de t{eren civanndaki harı 
en hararetli safhaya ıirmistir 
Müthiş sıcda ralmen İnıilizler 
le Hür Fransızlar birblrleriylı 
rekabet edercesine hücumların 

arttırmqlardır. Keren şimali .şal"' 
kiden sanlmıstır. Buradan Kuı 
Kupa ıriden yol da tehdit edil 
meldedir. 

İtalyanlar biltiln mukıveme 
kudretlerini burada sarfedfyor 
tar. Keren zapt.edilince Eritrw 
ıneselest halledilmts ve Habeşis 
• 11n• buradan da J{irilmiş olacak 
tır. 

t 
S.u~an ve Kenya'dan nttliyeı 

nınlız kuvvetleri de yeni mu 
vaffakıyetler elde etmisltt v• 
çemberi biraz daha daraltmışlar 

(Sona: Sa 5; so 7 J 
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Yazan: ULUNAY 

Efendi odasına kapanıp davul 
<:alıyor, parsayı da başkalan top
luyordu. 

Tefrika No. 21 

var. Birinden de almayıverse ne 
olur? 

Pek sinirleştiği zaman, bu fi
kirleri yüksek sesle kalfaya anla
tır. O da yine eski itiyattan kalan 
bir teslimiyetle: 

- Haklısınız aslanım! 
Diye cevap verirdi. 

* * 

Dünya Harbi 
Karşısında 
Durumumuz 

Meclis Reis Vekili 

Bugün 

Konferans Veriyor 

TAN 

is Yerleri 
Nizamnamesi 
Viliyefe Ge di 
İşçi Sağlığını da Koruyacak Olan Bu 

Nizamname Beş Mayıstan itibaren 
Tatbik Sahasına Giriyor 

Kıvırcık Narhı 
Beş Kuruş 
Daha İndirildi 

Kuzu Pek Bol 

Olduğu için 

Narha Tabi Değil 

25 - 3 - 941 

GiiN.iiN 
. _ , -MESELESi 

Bahar Alômetleri 

Yazan: Naci Sadullah 

N ihayet ikinci cihan lıarlıı , 
beşeriyete ikinci bahan da 

zehir etnıek üzeredir. DÜDJ<1nın 
sulh ve sükün içinde bulunıluğo 
günlerde, mesnt yürekleri ılık bir 
riizgar gibi okşıyan: ' 'Bahar geli. 
yor!., müjdesi, şimdi Avrupanın. 

Şehzadenin ilk karısı kMıya ka
dın rolünü oynamaktan bıktı; 
küçük kızını babasına bırakarak 
Suriyede yerleşen büyük kızının 
yanına gitti. Kadıncağızın bu su
retle ortadan kalkması efendiye 
nefes aldırdı; onun aile bütçesi
nin masraf kısmında hiç bir ağır
lığı olmamasına ra~en bir hü
zün abidesi gibi ortada dolaşma
sı, genç ortağının azgınlıklannı 
müstehzi bir nazarla tenkit eyle
mesi evde sıkıntılı bir hava yara
tıyordu. 

Biraz sonra yürüdüğünü his
settirmeyen bir kedi gibi 

odaya giren kalfa: 
- Telefon edildi aslanım. Mu

sa bey şimdi gelecekmiş .. 
Bir saat geçti. Önde Cemalifer 

arkada Moiz odaya girdiler. Ko
misyoncu, efendinin eteğine doğ
ru saldırdı ve (h) !arı gırtlaıtın
dan çatlatarak: 

Bugün saat 17 de UnivPrsite 
konferans salonunda Büyük ~il
let Meclisi reis vekillerinden Şem 
settin Günaltay tarafından "dün
ya harbi karşısında Türkiyenin 
durumu., mevzulu bir konferans 
verilecektir. Halkevleri tarafın -
dan konferans vermiye memur e
dilmiş gençler bu konferansta ha 
zır bulunacak ve Şemseddin Gü -
naltay>n söyliyeceklerini not e -
derek, öğrenecek ve mensup ol -
dukları Ha!kev!erinde anlatacak-

Iktisat ve Sıhhat Vekaletleri J hipleri tarafından işçilere verile
tarafından hazırlanan ve Icra Ve cektir. Işçi ikametgahları ihtiya
killeri Heyetince kabul edilen ca göre inşa edilecektir. Bekar iş 
"işçilerin sağlığını koruma ve iş çiler için müşterek koğuşları havi 
emniyeti nizamnamesi" dün vila umumi binalar yahut aileleri ile 
yete tebl:ğ edilmiştir. Bu nizam- birlikte oturan işçilere mahsus 
name 5 mayıstan itibaren tatbik müstakil evler ve apartmanlar 
mevkiine konacaktır. Yeni nizam yaptırılacaktır 

Fiyatları Mürakabe Kom:syo
nu dünkü toplantısında, kıvırcık 
etinin fiyatını 75 kuruştan 70 
kuruşa indjrmiştir, komisyon ku 
ZU fivatları rakkında bir karar· 
vermiye lüzum görmemiştir. Bu
na sebep de, her gün mezbahada 
kesilen kuzu miktarının artması 
İ:ıu yüzden fiyatların düşm<:>sid;r. 

Halbuki kuzu fiyatları ~ehri -
mizin muhtelif semtlerine göre 
değişmektedir. Meselfı, Taksim 
ve Maçkada 90 kuruşa kuzu sa -
tıldığı gibi Asmaaltında fiyatı 75 
kuruşa kuzu görülmektedir. Bu 
itibarla fiyatları mürakabe ko -
misyonunun şehrin muhtelif 
semtlerinde, kuzu fiyatları arasın 
daki bu farkı gözönünde tutarak 
ona göre bir fiyat tayin etmc•i la
zımdır. 

Afrikanın, hatta nzak ş.ırkın 
bazı mıntakalannda bile tıpkı 
hn7.İn bir cenaze mars.mm ilk 
nıısraı gibi tüyJer üı:pertiyor. 
Çünkü bugünün dünyasında ha 
har gelince, kuşlar ~ınldı;yacai:ı 
na toplar gürüldüyor, aitaçlar ge 
Jişeccğine, kinler serpilıyor, ova. 
!ar yeşereceğine, yürekler kara . 
nyor, rüzgarlar çi~ek yerine lıa
J'UI kokmaya ba~lıyor; ,.e bahaı 
yer yüzüne hayat yerine ölüm ge. 
tiriyor. Nitekim Italyan orduları 
Habeş istilasına kalkışmak i~in 
baharın gelmesini beklemişlerdi. 
Ve o zaman, Adisababadaki sev
gilisine Komadan ıl1<!ktnp yazan 
Habeş delikanlısı: 

l·brahim Refik Efendinin ka
rısını kontrol etmek isra

rafına mani olmak için ufak bir 
ihtarda bulunmak aklına gelmi
yordu. Zaten ikisinin de birbirle
rine söz söylemeğe haklan yok
tu ki... 

- Vaktiniz hayırlar olsun e
fendi hazretleri! Dedi. 
İbrahim Refik efendi, eteğine 

eğilen Moizi eliyle menederek: 
- Buyurun Musa bey! Dedi... 

Buyurun, oturun. 

lardır. . 
Edirnede mühim bir konferans 

veren üniversite Rektörü Pr. Ce
mil Bilse! dün şehrimize dön -
müştür. 

Partinin Daveti 

nameye göre bütün iş yerleri, ka Bu yerlerde bekar kadınlar ve 
palı, yarı kapalı veya açıkta iş 18 yaşından küçük işçiler için 
yerleri olmak üzere üçe ayrılmış ayrı kısımlar bulundurulacaktır. 
tır. Bu yerlerde makine ve ipti- Iş verenler, yanlarında çalıştır
dai maddeler yüzünden zuhuru dıkları içşilerin sıhhatlerile alaka 

Taze Pegınirler Memlekette bıraktıklan vekiL 
den toplu bir para gelir gelmez. 
efendi hemen bir ay için civarda 
bir köye gidiyor, ya kira veyahut 
satın almak suertiyle bir araba, 
bir at uyduruyor, her gün yollar
da, ormanlarda dolaşıyor. Karısı 
da bu müddet zarfında alacaklı
ları tamamen ihmal ederek kalan 
parayı son habbesine kadar biti
riyor ve zaruret tekrar onları bir 
araya topluyordu. 

Mesele ne kadar nazik olursa 
olsun birdenbire açılmamak la
zımdı. Bu muhavere girizgahı 
Moizin hiç işine gelmiyordu. 
Çünkü işküzar yah udiye boşuna 
vakit kaybettiriyordu. 
İbrahim Refik Efendi tabaka

sını uzattı. Kendisi de bir sigara 
yaktı. 

- Havalar güzel gidiyor, 
- Evet efendim ... Bu yun eni 

C. H. P. lst. Vlltyet id•re Heyeti 
RelsllOlnden: Büyük MiUet Meclisi 
Reis Vekili Sıvas Mebusu Şemsettin 
Günaltay İstanbulda aşağıda yazılı 
gün ve mahallerde ahvali hazaa ve 
milll birlik hakkında konferanslar 
verecelttir Vatandaşlann bu mühim 
konferanslarda hazrr bulunmaları. 

25 IIYlart 941 salı saat 17 de Üniver
site konferans salonunda, 27 Mart 941 
perşembe saat 17,30 da Eminönü Hal
kevj binasında, 28 Mart 941 cuma sa
at 17.30 da Beyoğlunda Fransız ti
yatrosunda, 31 Mart 941 pazartesi sa
at 20.30 da Kadıköy Silreyya sine
masında, 3 Nisan 941 perşembe 11.30 
da Şile Halkevl binasında. 

dar olacaklardır ve bunların 6 
melhuz kazalara sari veya mesle ayda bir defa umumi sıhhat mua 
ki hastalıklara mani olunacak tet yenesine tabi tutulmalarını temin 
birler alınacak ve tehlikeli vası. edeceklerdir. 500 işçiden fazla in 
talar bulundÜrulmıyacak, her iş san çalıştıran müesseseler hususi 
yeri için kendi hususiyetine göre birer hastane tesis edeceklerdir. 
tedavi levazımı temin edilecektir Yeni iş yerleri kurmak istiyen 

Kapalı iş yerlerinde yazın, ha- !er bu nizamnameye göre inşaat 
raretin tahammül edilemiyecek planlan hazırlatacaklardır. Şimdi 
bir raddeye çıkmaması için serin- çalışmakta olan iş yerleri de bir 
letici tedbirler alınacak, buraları sene içinde yeni nizamname hü
kışın da normal şekilde ısıtılacak kümlerine uygun tesisat ve tadi 
tır. Bilhassa, işçilerin içeceği su- liıtı yapmış bulunacaklardır. Ka 
!arın sıhhi olmasına itina gösteri- palı iş yerlerinde, işçilerin daimi 

Mevsim itibariyle piyasada dil 
ve çayır peynirleri çoğalmakta -
dır. Dil peynirlerinin kilosu 80 
kuruştur. Fiyatları mürakabe bü 
rosu taze peynirler için bir fiyat 
tesbit edilmesine lüzum görme -
miştir. Yalnız taze peynirleri, ge
çen senenin peyniri gibi satan -
!ar hakkında takibat yapılacaktır. 

"- Sevgilim ... Diyordu, bu yıl 
ölüm yurdumuza. kolonyal ~ap • 
kasına bahar çiçeği takarak gire
cek!,, 

Şimdi baharın gelişi, bılenen 
kılıçların şakırtısından belli ... Ga
zeteler: 

"-Balkanlarda müthiş bir ~ar 
pışma bekleniyor!,, 

Diyorlar: Bu, bir bahar alame
tidir. 

Şehzadenin kamçı ve davul 
merakını öğrenenler; mezat yer
lerini, bit pazarlarını dolaşarak 
ne bulurlarsa getiriyorlar, o da 
parası yoksa, borçlanarak bunla
rı kolleksiyonlarına ilave ediyor
du. 

Daha ömründe para vermek 
mecburiyetini hissetmedijti için 
terzinin biraz nazik fakat şiddet
li mektubu efendiyi şaşırttı. İs
tanbul sarayından kalma bir iti
yatla bağırdı: 

- Kim var orada? 
Vaktiyle bu sadaya bir iki ha

kunu yaz yibi. 
- Kaç gündür dondtık .. 
- Evet efendi hazretleri. Kaç 

yundur donduk ... 
- İşler nasıl? 
- Cok fena. Piyasa durgun . 

Nasıl ekmek parası çıkartıyoruz? 
Allah bilir .. 

Efendi, Moizden bu cevabı ala
cağını pek güzel biliyordu. Ko
misyoncu daha şimdiye kadar bir 
defa· 

- Çok şükür! İyi bir iş yaptım. 
Şu kadar kazandım! Dememişti. 

* * rem ağası, bir kaç cariye koşardı. s eh zade gayet ehemmiyetsiz 
Simdi ise bu 'kim var orada?., su- bir tavır aldı: 
aline cevap verecek emekdar Ce- - Musa bey! Dedi. Sizi ufak 
malifer kalfadan başka kimse bir iş için rahatsız ettim. 
yoktu. - Emrediniz efendim .. 

Kalfaya herkes, hatta şehzade - Bizim refika terziye bir kaç 
bile "kalfam., dAn muhaffef o- kat elbise ısmarlamıştı ... Bunla-
larak "kafam!" derlerdi, rın bedeli ödenmemiş. Terziden 

Efendi sordu: bir hesap puslası geldi.. .. Bir de 

PİYASADA: 

Dün 800 Bin Liralık 
ihracat Yapıldı · 

Dün muhtelif memleketlere 
800 bin liralık ihracat yapılmış
tır. En ziyade Ingiltere ve Mısıra 
tütün. Isviçreye deri, Yunanista
na balık ihraç edilmiştir . 

Çorapçılar toplandı - Çorap 
fabrikatörleri, dün sanayi birli -
ğinde toplanarak çorap nizamııa
mesi etrafında tetkikler yapmış
lardır. 

Teneke tevziatı - Mıntaka ti
caret müdürlüğü Ingiltereden ge
len 15 bin sandık tenekeyi fabri
ka ve imalAthaneler arasında tak 
sım etmiştir. 

lecektir. Işin mahiyeti, işçilerin olarak çalıştırıldığı yerlerle tavan .. IK" 

kendi elbiselerine zarar verecek irtifaı en az 2 metre 85 santim o- MUTEFERR : 
şekilde ise, elbiseler müessese sa Jacaktır. Resmi Kıyafetler için 

Gaz, Benzin ve Motorine YeniEsaslarKonuldu 

Yeni Fiyat Konuldu 
Bu Fiyatlar Yurdun Her 

Tatbik Bugünden itibaren 
Ankara, 24 (A.A.) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - Mayi mahrukat fiyatları 

yeniden tesbit edilmiştir. Bu fi
yatlar 25 Mart 1941 tarihinden 
itibaren tatbik edilecektir. Buna 
nazaran gazyal!ı. benzin ve mo
törin İstanbul. İzmir ve İskende
run deoo esas fivatlan sunlardır: 

Ga7.yaiit cift büyük teneke 
675.68, benzin cüt büvük teneke 

Benzin dök
me litresi 
kuruştur. 

Tarafında 

Edilecek 

29.20 25.20 25.45 

Resmi ve hususi dairelerle, nim 
resmi teşekkül ve müesseseler 
mensplarının resmi kıyafetleri -
nin ordu kıyafetlerinden tama -
men ayırt edilmesi için yeni esas 
!ar kabul edilmiştir. Bu esasların 
belediye zabıtası memur ve amir 
!eriyle, sıhhiye memurlarına, it -
faiye mensuplarına, tramvay ve 
stadyom memur ve müstahdem -
!erine ait kısımları belediyeye teb 
!iğ edilmiştir. Belediye b.u esas
lara göre, yeni kıyafetlerı tebdı
le başlıyacaktır. 

- Kafam! Musa bey geldi mi? mektup yazmış ... Biraz terbiye-
- Hayır efendimiz! sizce bir mektup .. 
- Gelirse bana haber verin . - Efendim terzi kimdir? 
Musa bey, İzmirli Moiz isminde - Puvar mıdır. Nedir? 

H ta d Muallimlik Yapmış ~93.94. motörin cifi ~üyük ~ene
a y a . ke 464.74. ııazyağı dokme kılosu 

Olanlar Hakkında Bır Karar 19.11, benzin dökme kilosu 

3 - Diğer yarlerde gazyağı ve 
benzinin azami satış fiyatları, yu
karda gösterilen dep0 esas fiyat
larına, istihlak mahalline kadar 
hakiki naklivP ve teslim masraf
lariyle mahı-l'i rüsumun, şirket 
bayilerine verilen karın ve liste
si Vekiilete tevdi edilen yerlerde 
ise perakende satıcı iskontosunun 
ilavesi suretiyle tayin ve tesbit o
lunur. 

Bütıin memleketteki itfaiye teş 
kilatı memurlarının elbiseleri şeh 
rimiz itfaiye memurlarının elbi -
selerlnin aynı olacaktır. Tram -
vay, tünel ve otobüslerde çalışan 
müstehdeminin kıyafetleri de An
karadaki otobüs müstahdemini -
nin kıyafetlerine göre değiştirile
cektir. bir yahudi idi. Mütarekenin son - Anladım. Puvariye olsa ye-

senelerinde İstanbuldan çıkmış, rek. Eğer buyurduğunuz, armut 
Parise yerleşerek kıymetli taş a- manasına yelen f Puvar) olsaydı 
lım satımıyla kendisine bir mev- iş kolaylaşırdı. Fakat Puvariye 
ki temin eylemişti. yüksek terzilerin en arsızıdır. 

Eski hanedan azasının pek çok Borç ne kadar? 
mücevheratı vardı. Yalnız bu el- - Ehemmiyetsiz bir para ... 
masları herkes gibi değeriyle sa- - Ehemmiyetsiz olsun. Ne ka-
tarak kendilerine bir varidat te- dardır.? 
minini düşünmüyorlardı. İhtiyaç- - Galiba yirmi otuz bin frank 
!arı olduğu zaman el altından bir kadar bir şey .. 
birlerine duyurmıyarak bugün Moiz yutkundu; fakat muhata-
bir yüzük, yarın bir küpe satarak hını sinirleştirmemek için : 
günü gününe yaşıyorlardı. Mü- - Evet! Dedi. Zatıaliniz için 
cevherin sahibine getireceği pa- ehemmiyetsiz bir para... Fakat 
ra, alanın insafına kalmış bir bu Fransızlar böyle ufak parala
keyfiyetti. Çünkü sahibi duyul- •a da büyük ehemmiyet veriyor-
mamasını istediği için kontrol !ar. B . . d" .... 
eylemesine imkan yoktu. . - ? unun ıçın ne uşunuyor-

Moiz büt!ffi ailenin ~ülliyat~ı' sunuzZannederim parayı vermek 
nakde tahvıı _eden yeg~ne sahsı- do.~rudur. Zira ufak bir borç i
yettı ve bu sayede hayli para ka- çın böyle baya,itı adamların çene-
zanmış!ı· sini açtırmaya yelmez ... 

* * (Arkası Var) 

Ankara, 24 (TAN) - Hatayın 
anavatana ilhakından önce orada 
öğretmenlik yapanlara dair olan 
kanun layihası meclise gelmiş ve 
tetkik olunmak üzere alakadar 
encümenlere havale olunmustur. 

Bu layiha esaslarına ııöre, Ha
tayın anavatana ilhakından önce 
bıİ mıntakada en az iki müteakip 
ders yılı muvaffakıyetle öğret
menlik yapanlardan hiç bir za
man Türklük ve öj!retmenlik hay 
siyet ve şerefini ihlal eden ha
rekette bulunmamıs oldukları ve 
halen Türkiye cümhuriyeti hu
dutları dahilinde bulundukları 
Maarif Vekilliği müdürler encü
meni karariyle tasdik edilenler, 
menşelerine bakılmaksızın men
sup oldukları tedrisat zümresine 
göre, ilk veya orta tedrisat öğret
meni olarak tavin olunabilecek
lerdir. Bu suretle tayin edilecek 
öğretmenlere verilecek maaş, 
mevcut barem kanunu hükümle
rine göre olacaktır. 

lbrahim Refik Efendinin (Mu
sa bey!) ismini verdilti Moiz, 

yavaş yavaş şehzadenin bütün iş
lerini ele aldı. Pek sırnaşık çin
gene borçlarını ödemek için yük. 
sek faizle para bulur; ev sahibi
ni kira için oyalar, para bulun
madığı zaman eski bir kamçı 
vahut bir davul almak icap eder
se hızır gibi imdada yetişirdi. 

Ne Çalmış, Ne Çalmamış! 
"S on dakika,, refikimizin, haıa <le· 

vam eden musiki anketine ce
vap verenler arasında, k~mani Bay De
mir Ali de var. Bay Demir Ali, aııket 
muharririnin sualine cevap verirken: 

Bir müşabehet : 

31 ?R. motörin dökme kilosu 
11. 76. gazyal!ı dökme litresi 
15.67. benzin dökme litresi 22.83 
lc11-1ıı;;:t.ur. 

Bu suretle halen cart benzin de 
po esas fiyatlarında bir değişiklik 
yanılmamıştır. 

2 - Bu esas fiyatlara nazaran 
gazvajh benzin ve motorinin An
kara Tstanbul ve Izmirde azam! 
satış fiyatları c:nrlardır: 

Anka- l•tRn- lz
rada bulda mirde 

Gazvağı cift bii-
yük teneke 845 710 720 
Benzin çift bü-
yük teneke 1.065 955 !165 
Motorin çift 
büyük tenPke 670 500 500 
Gazval'(ı dök-
me kilosu 25.95 20.35 20.65 
Motorin dök
me kilosu 
Gazva~ı dök-

19.10 13.- 12.90 

me litresi 21.30 16.70 16.95 

4 - Her yerde halen cari mo
torin azami satısı fivatlarına. ma
halll istihlak resimlerinde nırkli
ve ve teslim masraflarında bir 
deği<iklik vuku bulmamı"8a, dök
me kilo basına 40 santim ve çift 
büyük teneke başına 12 kuruş 
zammedilmiştir. 

Kömür lstihsalatım1Z 

Artmaya Başladı 
Ankara, 24 rTANl Kömür 

havzasından İktisat Vekaletine 
gelen haberlere göre, havzada 
ıtündelik kömür istihsaliıtı 9 bin 
tondan 10 bin tona yükselmiştir. 
Bu mıntakadaki mecburi is mü
kellefiyeti ve Vekaletin istihsala
tı arttırmak icin alacaih diğer 
bazı tedbirlerin bu mikdarı va
kın zamanda istenilen hadde çı
karacağı kuvvetle ümit olunmak
tadır. 

Paket çaylar - Piyasada paket 
içinde satılan bazı çayların am ba
lajlarında gösterilen gram mık -
tarından az olduğu nazarı dikka
ti celbetmiştir. Belediye, bu çay
ların da kontrolüne karar ver -
miştir. 

Bu Yıl Yeni Mektep 

Açılmıyacak 
Maarif müdürü Tevfik Kut, 

mekteplerde ders saatlerinin de -
ğiştirilmiyeceğini, yeni ders yı -
lından itibaren mualimlerin haf
tada 24 saatten fazla ders okut
malarına müsaade edilmiyec~ğini 
bildirmiş ve yeni ders yılında 
mekteplerde şube adedi arVırı -
lacağını, bir kısım pavyonların 
tevsi edileceğini, bu sayede de ye 
ni mektep açmıya lüzum kalıruya
cağını söy !emiştir. 

lü Halide benzemlyen taranan, benzi
ycn tarafından çoktur. Eğer maazallah 
öyle olmasaydı, şimdi tebessümle 
karşıladığımız bu müşabehctler. iistada 
haylı pahalıya patlardı. ... .. 
Sivrisinekler! 

Gazeteler: - "Ingiltere Afri • 
kada umumi ve kat'i bir taarruza 
hazırlanıyor!., Diyorlar: Bu bir 
bahar alıirnetidir. Gazeteler: "A· 
merikadan lngiltereye ilk parti a
ğır bombardıman tayyareleri ge
liyor!,, diyorlar: Bu bir bahar a
lametidir. Gazeteler: "Cebelitank 
tahkimatı yeniden geniş mikyas. 
ta takviye ediliyor!., diyorlar: Bu 
bir bahar alametidir. 

Gazeteler: - "Alnıanyanın Yu 
nan hududundaki tahşidatı art -
tı!., diyorlar: Bu bir bahar alıime· 
tidir. 

"Eleıılerin Selanikteki lıazırlı
ğı,, da "Almanların Yugoslavya
daki faaliyeti" de, "Ameriknnın 
Jngiltereye yardımı arttırması,, 
da, birer bahar alametidir. Ve 
bugünün dünyasında hütün bu 
hareketlerin birer bahar alameti 
sayılmasından da bellidir ki, yir
minci asnn insanlığı, piyansız 

vahşetinin ~ayı!'\ız ıiiiittefikh'!rİ a
rasına tabiati bile katmıştır. 

İNHİSARLAR.DA 
--- --

Asker 

Fiyatı 

Sigarasının 

indiriliyor 
Jnhisarlar idaresi asker sigara

larını ucuzlatmıya karar vermiş
tir. Ucuzluk, bu sigaralardan mü 
dafaa vergisi kaldırılmak ve pa -
ket fiyatından da bir kuruş indi
rilmek suretiyle temin edilecek
tir. 

Yalnız bu sigara askerlerden 
başkalarında görüldüğü takdirde 
müsadere edilecektir. 

Bir Nisanda Yol 

Faaliyeti Başllyor 

Terzinin mektubu dolayısiyle 
Sehzadenin Musa beye çok ihti
yacı vardı. Tekrar kalfayı çağır
dı: 

- Kim var orada? 
İçeriye giren Cemalifer'e: 
- Kafam! Söyle de kapıcıya 

gitsinler, Musa beye telefon edil
sin ... 

"- Ben, diyor, musikiye sekiz yaşm
da ba~ladım. O zaman babam bana mu
hakkak bir şey çaldırmak istiyordu, Bu 
arzuyla bana keman dersi aldırttı!., 

Bay Demir Alinin bu sözlerine hiç bir 
diyeceğim yok. Fakat, o, anket muhar
ririne vt>rdiği cevaba devam ederken 
bir daha "kenıan,, ın adını ağzına almı
yor, ve şöyle konuşuyor: 

U-· stat Refik Halid'in zenı:in mu
hayyilesi, meşhur kadın avcısı E

yüplü Halid'le kendi arasında bir takım 
miişabehetler bulmuş. Dünkii yazısında 
diyor ki: 

dan ibaret değildir. Ben her ikisini de 
şahsen tanının: Bu itibarla, !istadın mü
saadesiyle aralanndaki diğer müşabe -
betleri de ortaya koyayım; 

1 - Refik Halid de orta boyludur, 
Eyüplü Halid de. 

2 - Refik Halid de şıklığı sever, E
yüplü Halid de. 

A mcrikan Bahriye Nazırı Albay 
Knox'a göre, Amerika, lngilte

reye denizaltı aveılan, ve hücumbutla
n verecekmiş. Demokıasilere ms lzcm1> 
yardımını ciddi surette arttırmaya karar 
verdiği anlaşılan Amerikanın İngiltereye 
yolhyacağı vasıtalar arasında "Sivrisi. 
nek., adını ta~ıyan küçük küçük gemiler 
de varmış. 

Belediye imar müdürlüğü, bu 
yıl yapılacak yolların bir progra
mını hazıı·Jamıştır. Bu programın 
ilk kısmına göre, bir nisandan iti
baren Firuzağadan Beyoğlu bele
diye hastanesine kadar olan kı -
sım, on gün müddetle nakil va
sıtalarına kapatılacak ve bu yo -
!un kaldırımları sökülerek beton 
ameliyesine b&§lanacaktır. Bun
dan sonra Beyoğlu hastanesi ile 
Taksim arasındaki kısım tamir C· 

dilecek ve havagazı bacalarının 
yatak kısımlarının inşası ikmal 
edilecektir. Nisan ayı içinde Şiş 
haneden Azapkapıya inen yol:ır 
genişletilmesine devam edilecek 
ve Şişhanede yıkılan eski Luna 
parkın tretuarları geriye ·;ekile 
cektir. Dağcılık klübünden Taş 
kışlaya giden asfalt sokak geniş 
letilecektir. Hazirandan sonra d, 
Sürpagop sahasındaki yollar .in<:.< 
edilecektir. 

İhtiyar kalfa bu emri nihayet 
efendinin kızı Mihri Mah sulta
na söyliyecekti. Zira prenses ev
de olmadığı için ondan başka ev
de Fransızca bilen kimse yoktu. 

- Peki efendimiz! 
Şehzade düsünüyordu: 
- Terzinin küstahlığına diye

c~k yok. Böyle mektup yazılır 
r.- ı? Sanki bu parayı almayıverse 
ı n çıkar? İfliıs edecek değil a. 

im O"e müsteri olmamız bile 
, ~ kat ne olacak? Es

r , .... 11 bayağı olur. 
O zaten hiç bir satıcının ver

diği mal mukabilinde para iste
n:esıne aklı ermiyordu. Ev sahibi 
kira irin sıkıı;tırdıj'iı zaman 

- Ne bavaj!ı herifler. Her kat
t~ j}cj rJ:l İJ" f'.J"lf'n o;;ll h İ n:ı r.;~ On fi~jrp 

"- 12 yaşıma geldiğim zanıan, çal
mayı bir hayli ilrrletmiştim. Hayatımı 
kazanmak üzere muhtelif yerlerde çal
mıya başladım. Bir taraftan habire ça
lıyor, bir taraftan da bu san'atta ilerle
miye çalışıyordum!,, 

Vakıa, Bay Demir Alinin ne çaldığı 
sıfatından anlaşılmıyor değil: Fakat ba
na sorarsa, çaldığının "keman,,_ oldu~u
nu tasrih etmeliydi. Maamafıh, eger 
"Son dakika,, da inti~ar eden o ,özleri
ne yanlış bir mnna ,·erenler olursa, Bay 
Demir Ali, kemandan başka bir 1ey \al
madı~ını isbat etmek imkinından mah
rum değildir. Günün birinde, o sözle
ri yüzünden fena bir ithama maruz 
kalıp da. bütün ön1riinde yalnız keman 
çaldığını ishal elınek ister~<'. 1111.ıh,_ıtap

larına en snğh.1111 tlclil olaro.ık ... Cuzda
nını gi)stcrsin! 

"-Eyüplü Halid'le ben, gazete ,ayfa
Iannda ayni zamanda yer almış iki İs -
tanbul çocuğuyuz. O elli iki yaşınılay
mış, ben de, 

Otuz iki senelik matbuatı gözden ge
cirdiğintiz zaman, lkinıizin de adına 
muhtelif sütunlarda kısa ve uzun fasıla
larla nstlıyabiliriz. Eyilplii Halid.de 
• tıpkı benim gibi - yaş icabı filoıuflaş
mıya başlamış. Sonra, ikimiz de tesir 
yaptık, ikimiz de ara sıra yakayı ele ve
rerek cezamızı çektik. O kabiliyetine gö
re seçtiği me•lekte ismine önemli bir 
mevki yaptı. 

"- Benikisi de öyle?,, 
Benim bu müşabehetlere bir diyece

ğim yok, 
Fakat madem ki, bu bahsi kendisi 

açn11<;, ben d<." ıl3ve <>de~-inı ki, . Refik 
Hal d 'lc, L~iıplü Halıd arn"udakı bcn
zcyişler, •aıle o fıkrada okuduklarım -

3 - Refik Halid de aksaçlıdır, Eyüp
lü Halid de. 

4 - Refik Halid de zayıftır, Eyiiplü 
Halid de. 

5 - Refik Halid de, olur olmaz ş~y
lere metelik vermez, Eyüplü Halid de. 

6 - Refik Halid de gözlük kullanır, 
Eyüplü Halid de . 

7 - Refik Halidin de san'atinde nef
sine itimadı vardır, Eyüplü Halidin de .. 

8 - Refik Halidin de mukallitleri 
vardır, Eyüplü Halidin de, 

9 - Refik Halid'in de namı müstear
lan vardır, Eyüplü Halidin de. 

10 - Refik Halid 'de okutur, Eyüplü 
Halid de. 

11 - Meslektaşları Refik Halid'e de 
"üstat! .. diye hitnp ederler E~·üplii Ila
lide de. 

Fakat bereket ki, Refik llalid'in fü·üo 

Eğer sivrisineklerin bu harpte oynı
yacaklan rol ,.henuniyet kesbcderse, bi
zim Mecidiyeköylülere gün doğdu de -
mektir: Derhal bol mikyasta ihracata 
başlarlar! 

Hem sade, gi.inün birinde para kıra. 
caklan isimlerinden de anlaşılnn - "Me
cidiye,, köylülere değil, şimdi arpacı 
kumrusu gibi düşünen biçare lısizlere 
de ıün doiacaktır: Çünkü o takdirde 
sinek avLamanın1 altın avcılığından Car. 
kı olmıyacak' Hele "Sinekli bakkal., ın 
keyfine değmeyin gitsin: Mübareğic 
Krup fabrikasından hiç farkı kalınıya
cak. 

Fakat şaka bertaraf: Siz Amerik,1dan 
lngiltercye gönderilen o ''Sivrisinek" 
!erin ufak tefek olduklanna bakıp ta 
duıfak biiknıeyin: Ma!Um ya: Sinek l<ii
c:·• ı ..... • ;-unın" nli.~~ bulandınr! 

Nacı ::iadutlıılı 

Münakalat Vekilinin 
Tetkikleri 

Münakalat Vekılı Cevdet Ke 
rim Incedayı dün mıntaka limaı 
müdürlügüne giderek tetkikler 
de bulunmuştur. Vekil bu ar·a 
da Devlet Denizyolları umum mı 
dürü Ibrahim Kemal Baybura 
devlet limanları ışlelme umur 
mıiduru Raufi Manyas ve mınt< 
ka liman müdürü Refik Ayan 
tur'u kabul ederek kendileriudc 
dairelerıne aıt ışler hakkında ba 
zı ızahat almıştır. 

Münakalat Vekili akşam üzer• 
de Sirkecideki Devlet Demiryol- \ 
ları rtokuzuncu ls lrtm~ m ı idii r 1 li· 
ğ'line gıciC'r~k b.u- tn u c!cı ıtıe~gul 
almllôt tır 

--~~ . _ ....... -.... _-~·. __ .. ._ _ _ 
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1 - Alın nlar, denlz harbini şid· 
detlendırmektedır. Fakat, tahr.ı.ba
tın büyük bır tehlıke teşkil et
inekten uzak olduğu ve İngıllz za-
1ıatınm haftadan haftaya azaldıtı 
ıorüluyor. 
2 - YuıoalaV)'anm lmzalıyacağı 
paktın Alınan askerlerimn Yugos
lav topraklanndan geçmeleri mu
• adesml ihtiva etmemesi, bugün 
~in, Yunan mudafaasınm yUkünü 
azaltacak büyük bır kazanç ola
taktar. 
1 - Alınanlar Süven kanalmm 
tıkandıtııu iddia ediyorlar ki, bu
na kola)- kola)- ihtimal verilemez. 

TAN 
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V-AZAN! GENER.AI- SiR oı\RCHIBALD WAVELL 
iNG_i_LiZ_OR_JA_.SARK OBDUL~R 1 BA.S -~UMANDAN! 

Bir Generalde Başlıca 
~asıl Olarak Ne Aramalı 

-1-
(BiR MUKADDEME) ,.,_ 

B undan az zaı:nan önce, "ordu 
kumandam ve ordu kuman

danlığı., mevzuu etrafında bir kon
ferans vermem ricasiyle karşılaştı

ğun vakit, şimdiye kadar Adet oldu
gu veçhile, muayyen bh· muharebe
den veyahut harp tarihinin herhangi 
bir safhasından bahsedeceğime, u
mumi surette ordu kumandanları ve 
bunlarn1 mesleki vazife ve hususi
yetleri hakkındaki mülfı.hazalarımı 
anlatmayı daha münasip bulmuştum. 
Çünkü bu suretle harp tarihi He a-
13kadar olarak z.ikretınek mecburi -
yetinde kalacağ:un birçok noktaları 

daha sarih bir şekilde aydınlatabile
ceğime emindim. 

, ..... _,._ ,_,.._ ....... 
"""'\ 

G. S. Archibald 1 

Wavell Kimdir? 1 

1 

vatfı, bir Generalde aradığı ve bir
birine zıt birçok başka meziyetler a
rasında, idare meselesinden sonra he
men ikinci sıraya koyuyor. Onun or
du kumand •. nmda. aradığı vasıf ve 
sı[atlar, görünüşte birbirine zıt has
letlerdir. Fakat asıl bu zıddiyetier
dir ki, bir ordu kumandanının geniş 
ve mütenevvi faaliyet sahası hakkın
da kendisinin hakikaten derin bir gö
rüşe malik olduğunu isbat eder. Bir 
ordu kumandanı., birbirine hiç ben
zemiyen, hatta hazan birbirini açık
ça cerh ve nak:ıeden binbir türlü ka-
rışık vaziyetlerle karşılaşır. İşte bu 
başka başka, ayrı ayrı, çeşit çeşit va
ziyetlere karşı pürüzsüz ve noksan
sıı bir intibak kabiliyeti ile müceh
hez olması, bir kumandanda her şey
de.ı önce bulun1nası Lazım başlıca 
vasıf ve meziyettir. 

TAN 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı Sa. 3 t~) 

bu kanalın miidafaası için çok 
esaslı tertibat almır,lardır. 

Port Said'den SÜveyşe kadar 
bütün kanal boyunen ıne\ıki al
mış olan ve silahları bir diir
biinle telefondan ibaret bulunan 
500 gözci.inün vazifesi, şüpheli 
bir tayyare göriir görmez, der
hal1 kanalın diınağı olan fı;maİ· 
!iyeyi haberdar etmektir. Bura
sı da vaziyeti, bütün n1itral;yöz 
dafi bataryaları ve avcı tı~·yare 
merkezlerine ve bilhassa :vaı-dım 
ekiplerine bildirir. ' 

Da]gıçlarj ustalar ve miihen
dislerden miirekkep olan bu e
kip, otomobil veya vapuxla der
hal vaka yerine koşarak üzerine 
düşen vazifeyi biiyük bir sürat 
ve muvaffakıyetle yapar. 

Bu miidafaa terti'>atı savesin
dedir ki kanalda, bir kaç 'gemi
nin batması, bu çok hayati olan 
Hint ve Uzak şark ve Yeni A· 
merika yolunu olsa olsa ancak 
muvakk11.t bir müddet için ka
par. Yoksa kanalın Alman pro
pagandasının yaydığı şekilde tı
kandığı iddiasını kabul etmek 
güçtür. 

M. ANTEN 

Panayot Evinde 

Ölü Bulundu 
Küçük Mustafapaşada otuı·an 

Panayot adında birisi evinde ö
lü olarak bulunmuştur. Morga 
kaldırılmıştır. 

Jelatin İhtikan 
Jelatin ihtikarı ile tevkif edi

len Ra~it Sevilin muhakemesine 
dün ikinci cezada devam edilmiş 
müddeiumumi suçlunun iki sene Peynircilere Teneke 
sürgün ve beş yüz lira para ce- Edirne (Tan) _Dün şehrimiz 
zasiyle tecziyesini istemiştir. 
Muhakeme müdafaa için talik e- Ticaret müdürlüğüne gelen bir 

haberde Edirne ve cıvar mandıra 
dilmiştir. 

cıları için 300 sandık teneke gön. 
Diş Yüzünden Kavga derileceği bildirilmiştir. 

Tophanede berber sokagında Fiyat murakabe komisyonu. 
oturan Yaşar Erzurum vapurun - nun kararına muhalif olarak tene 
da bir diş meselesi yüzünden ke peyniri satışında ihfikar yapan 
Tahsin adında birisiyle kavga et- bakkal Mişonun 25 lira para ceza 
miş, Tahsini ağır surette yarala- sile bir hafta dükkanının kapatıl 
mış, suçlu yakalanmıştır. masına karar verilmiştir. 

~~~~ ::..;..~~-

Devlet Kitapları Müdürlüğünden : 
İstanbul gümrükleri baş müdürl ilğünün muhteli! ambarlarında bu

lunan 5BO ton kBğlt, karton ve mukavvanın Maarif Matbasmdaki ambar
lar ile civar depolara, gümrük ve iskelelerden naklettirilmesi pazarlık 
suretiyle eksiltmeye konulmuştur. Beher tonu 140 kuruş hesabiyle 812 
lira muhammen bedelli bu işe ait eksiltme 25.3.941 tarihine tesadüf eden 
salı günü saat 14 de Ankara caddesi İkdam Yurdundaki ınüdürlük bina
sında yapılacaktır. 

Taliplerin kati teminat akçesi 
ve saatte komisyona müracaatları. 

121,80 lira ile birlikte nan edilen gün 
(2318) 

25 - 3 - 941 

12.30 Program 
ı2.33 Türkçe 

p!Aklar 

12,50 Haberler 
13.05 Türkçe 

plaklar 
13,20 Müzik (Pl.) 

• 
18.00 Program 
ıs.03 Müzik (Pi.) 

CİLAN> 
Kartal Tapu Sicil Muhafız! 

ğından: Kartalın Çayırlar mevk 
inde 204 No.lu bir kıta tarla Fı 
tah z~de Mehmet zevcesi Aliy< 
nin vefatile evlatları Ahmet ,. 
Hüseyin ve Fatmaya intikal ede 
ceğinden kadimen uhtelerinde c 
duğu iddia edilmiş ve bu yeri 
tapuda kaydı bulunmadığında 
senetsi'Z tasarrufata kıyasen mu 
melesi yapılacağından bu yer ha 

Okuyucularon arasında ileride Ge
neral olacak kimseler, belki pek az
dır; takat bunların beliti pek çoğu 

bir Generalin emri altında muztarip ı 
olacak veyahut zafer şenliklerini ya
pacaktır. Ve daha kuvvetli bir ihti
malle, okuyucularım arasında Gene
ralleri tenkit arzusunu beslemiyen 2 

hemen hemen kimse yok, diyebilirim. 
Bu tenkit arzusunu ben hoş bulurum; 
yeter ki, asıl emellere dayansın. Ge
neraller umumiyetle, fakat İngiliz 
Generalleri bilhassa, geçen dünya 
muharebesindenberi bol ve şiddetli 
tenkitlere maruz. kalmışlardn-. Ben 
Generaller lehlnde bir müdafaaname 
kaleme alacak değilim; bu sayfaları • 
yaunakla gayet basit ve mütevazı bir 
maksada hizmet etmek istiyorum: 

Ordu kumandanının toplu 
vasfı: Sağlamlık B ,

---· u 
Akşam S ÜMER 

kında tasarruf iddiasında buk 
nan varsa 12 Nisan 1941 cumaı 

Sinemasında '4:••••• • tesi gününe kadar vesikai resmi 
"11 yelerile ya bizzat veya musad 

1 
f akat. bana öyle geliyor ki, Sok- , 

rat'm bu pek nefis tarifi bUe, I ...,.---:=::;;::;:::"-------":':"-'"?""...,.,....., ___ 'Cl 
bir Generalde benim aradığnn asıl -

1 bi_ri~ci vasfı hiç tebarüz ettirmiyor.
1 1 Fıkrı.mce bu en ilit ve en lüzumlu 

vasıf, sağlamlık ve muharebenin sar
sıntılarına karşı sarsılmaz bir daya
nıklıktır. Galiba bu amil, Sokrat'm 
yaı;;adJğı devirde, henüz rol oynamı
ya başlamamıştı, O devrin insanları. 
bizim bugün kibar bir ifade ile, "sinir 
zayıflığı,. diye and1ğunız hastalıktan 
bjhabe1·di, 

Yıldızlar yıldızı j dak vekillerinin Kartal tapu sic 
D E AN NA D U R B İ N 'in I muhafızlığına veyahut ayni gün 

de saat 14 ten 15 e kadar mahal 

Generallere has vasıf ve meziyet -
leri anlatmak ve onların mesleki va
zifelerini ne gibi şartlar altında iyi 
ifa edebileceklerini gö::;tetmek. İ3te 
bu kadar. 

Sokrat'ın bir tarifi 
yüksek ordu erkanının esaslı se-

ciye ve vasıfia.rmı tetebbü et
mek maksadiyle şimdiye kadar bir
çok tarih kitaplarını karıştırdım.; ma
zide bu vasıfların ne suretle tas.vir 
ve tesbit edildiklerini anlamak için 
de birçok kadtnı müelliflerln eserle
rini okudum. Fakat bütün bu kitap 
y1ğınları arasında, mevzuun temeli
ne derinden temas eden tek bir ta
rjft.en maada, mühim düşüncelere 
rasUadığmı.ı hatırlıyanuyorum. Bu bi
ricik tarif1 Yunan filozoflarından 
Sokrat'a atfedilmektedir; 

0 Bir General, kumandası altındaki 
erlerin muhtaç olduöu maddeleri ve 
muharebenin lüzum göıterdi~I bütiln 
dlOer levazım ve teçhizatı, nat.11 te· 
darik edebileceğini bilmelidlr. Plan
larını hazırhyabilmek için, amell c· 
6aetardan asla uzaktaımamak şartiy· 
le, kuvvetli bir muhayyileye sahip 
()fmalıdır; fakat pl3inlarını tatbik mev 
kiine bizzat koyabilecek derecede bir 
enerji kudretine de malik olmalıdır. 

iyl bir mü§ahit, yerine göre, yılmaz, 
kurnaz, müllylm, sert, sade ve çevik 
()imalıdır. aekçi ve hırsız, müsrif ve 
hasis, cömert, mUaamahalı, yl~it ve 
tedbirli, bir Generale haıs başlıca va· 
gıflardandır. Bütün bunlar ve buna 
benzer daha birçok baıka meziyetler, 
ya Generalin fıtretinde meknuz bu· 
ıunacaktır, veyahut o, bütün bunları 

sonradan bilgi, tecrübe ve mümarese 
yotJyle kazanmıt o1acakhr. Slr Gcı· 
neralin Taktik l::ıilmesl de, elbette, ll· 
zımdır. Sir taş yı~ını başka, bir bina 
baıka ıeydlr; hiç bir usul ve nizama 
bağlı ()lmıyan insan yıaınlariyle bir 
ordu arasındaki başkahk ta, böyle· 
dlr.,. 

Bu tarifte benim en ziyade beğen
diğim nokta, bir ordu kumandanının 
esas vasıflarını saymak hususunda 

Bugünden itibaren parça 
parça neşre başladığımız bu 
yazı serisi~in muharriri, ln
giltereniJ·, pek eski bir asker 
ailesindten gelmedir. Yüksek 
rütbeli bir zabit olan babası, 
geçe111 di.inya muharebesinde 
GF.tp cephesindeki harekata 
işiirô.k etmiş ve savaş mey
danında maktul düşmüştü. 
Wavell'in uzun ve zengin bir 

' ınesleki mazisi vardır. Asker
lik hayatına ilk evvel Cenubi 
Afrikadaki Boer muharebesi 
le başlamış, ondan sonra sıra· 
sile Hindistana, Batr çölü, 
Mısır ve Filistin muharebele. 
rine iştirak etmiştir. 

Wavell, geçen dünya muha
rebesinde lngiliz Orta Şark 
ordusu Baş kumandanı Al
Jenby ·' nin erki.nı harbiye reisi 
idi. O zaman lngilizlerle ayni 
hatlarda çarpışan bugünkü ra
kibi nıareşal Graziani-'yi ya
kından tanınuş, bugün onu 
mağlup ettiği ayni Afrika çöl
lerinde müttefik lngiliz.ltal-

1 

yan kıtalarma onunla birlikte 
kumandanlık etmişti. Şimdi 
Eritre ve Habeşistanın zaptı. 
nı istihdaf eden Şarki Afrika
daki askeri harekat da onun 
kumandanlığı altında yaprl· 
nıaktadı:r. Wavell'in şimdi 
başkumandanı bulunduğu Af· 
rikadaki muhtelif Ingiliz im· 
paratorluk orduları, muhare. 
be hadiselerinin bunhan son
raki inkişafları içinde, şimdi
kinden çok daha mühim vazi· 
feler başarmağa namzed gibi 
görünmektedir, 

Wavell bugün 57 yaşında· 
dır. 

Sağlamlık ve sarsıntılara dayanık
lık tabirleriyle ne kasdettiğiml, bir 
mlsa1le daha iyi anlatabileceğimi zan 
nediyorum. Henüz genç bjr subay ol
dugum günlerde, bir dağ topçusunun 
bana böyle bir vakadan bahsettiğini 
hatırlarım: Eski zamanlarda yeni 
keşfedllen bir top modeli tetkik ve 
tecrübe edilmek ti.zere topçu muaye
ne komisyonuna gönderildiği vakit, 
topçular onu yüksek bir kuleye yer
leştirirler ve oradan tepetaklak boş
luğun içine atarlarmııı;. Top, bu tec
rübeden biı· kere sağ salim çıkarsa, 

aıa - diğer tecrübelerden geçirilmek 
üzere alıkOlftlurmuş; yok, daha ilk 
yuvarlanrşta bir sakatlığa uğrarsa, 
bir yanı kirıl.D' veya zedelenirse, he
men çürük diye gerisin geriye, gel
diği yere iade edilirmiş. Muayene ko
misyonu bu ilk tecrübeni,n neticele
rine dayanarak herhangi bir dağ yo
lunda sırtında top taşıyarak yürü -
yen bir katırın kolayca uçurwna yu
varlanabileceğini, binaenaleyh topun 
bu gibi kazaları zedelenmeden atla
tabilecek derecede sağlam yapılı ol
ması lflzım geleceğini ileri stirer; mo
deli ceffelkalem reddedermiş. Ayni 
mülahazalara mebni, siliih muayene 
komisyonlarına tetkik edilmek üzere 
gönderilen yeni silah ve otomatik tü
fekler de, 48 saat çamura gömülerek 
bırakılır; ate:;; kudretleri ve diğer ka
biliyetlerinin dereceleri ancak ondan 
sonra araştn·ılır. 

General'de malzeme kadar 
sağlam olmalı 

M uharebe zamanlarında bir Ge
neralin, her taraftan akıp ge

len zıt haberlerin çamuru ve bircok 
müphem amillerin tozu ve dumanı i-

\. ..J çinde, değil yalnız 48 saat, fakat ba-
-·'--"""'"""""-~" '" zan günlerce ve haftalarca gömülü 

tutulan düzgün tertip sn-asıdır. Ka- kaldığı, çok kere, vakidir. Tıpkı ku
naatimce de bir Generale ait vazife- leden a~ağıya fırlatılan tecrübe to
nin hakikaten en esaslı özünü teşkil punun yuvarlanışına benz.iyen sert 
eden idare meselesini ilk safa ahyor bir darbe, bir muharebeyi idare eden 

. . ~ Generalin basma da inebillr. Meselft, 
~·e buna ~ukabıl, b1rco~unun yapt~-

1 

düşmanın hiç beklenmedik bir hare-
g~nm t~.rsıne ola~ak Ta~~ık. problem~- ! keti, evvelce hesaba katılmJyan ani 
nı, en one alacagına, bilakıs en gerı- ; bir müsademe veyahut havanın bil
ye bırakıyor. Bundan maada Sok- / tün bilgi ve tecrübelerinin hilil!ına 
rat'm bu tarifi, ameli düşünce istida- ı birdenbire değişmesi, kumandanı ba5 
dı ve tatbik enerjisi gibi ilti başlıca döndürücü şaşrrtıcı vaziyetlerin kar-

1910 süper fümi olan ı linde tahkikat yapacak tapu me 
ve Holivud'un zarafet kraliçesi \ muruna müracaat eylemeleri ila: 

KA Y F R A N C j S olunur. 2394 

ile beraber yaratılan 

B A H A R 
MELEGİ 

İstanbul 4 üncü İcra Memuı 
luğuııdan: 940/4427 numara: 
dosyada mahcuz 317 lira kıy 
metinde muhtelif cins ve mik 

1 tarda, Şekerleme, lokum, baden 
ezmesi, çikolata vesair açık art 
tırma suretiyle 28-3-941 perşern 

sinema harikasının ilk iraesi şerefine BUYUK GALA .MUSAMERES/ be günü saat 12 - 14 de Tahta 
ısmen Havay'da Nev-York Metropolitan opera_sı tcgani heyetinin iştirakile Lüks ve ihtişamın; kalede Hasırcılarda 77 No. dı 
Nefis musikinin ve göz kan.~~tırıcı tuvaletlerın güzelliği arasında çevrilmiştir. Bu akşamki Gala satışa çıkarılacağı teklif olunaı 

" için yerlerinizi evvelden aldırın17ı••••••••••••••" ı bedel muhammen kıymetiniı 

Ödemişte Bir Adam' ' ---- ------.... 
Büyük bir şehir zengin bir Kanadalı olan MADLEN Lavrens 

Karısının Sev9ilisini in ortadan kaybolmasından dolayı korku ve dehşetin doğu
rabileceği bir kargaşalığa maruz kalmak" tehlikesindedir. 

Balta ile Öldürdü HERKES Bu 

G A i P İZLER 1. 
1 

ARAMAKTADIR 

Ac aba Kati mi Olundu? Yoksıa Kaçırırdı mı ? 

işte ş A R K S inemasında 
Pek yakında anlıyacağınız sır budur ___ [, 

% 75 şini bulmadığı takdirde ı 
günkü satış geri bırakılarak 31 
3-941 pazartesi günü ayni saafü 
ve ayni yerde ikinci arttınna su 
retiyle satılacağı ilan olunur. 

"Mesleki tahsil görmüş ve bil 
fiil çiftlik idare etmiş 

Tecrübeli Ziraatciye 
ihtiyaç vardır. Bu vasfı haiz vı 
kırk beş yaşını tecavüz etmemiı 
olanların evrakı müsbite suret 
!erile birlikte A. 434 rumuzu i!l 
Gazete idarehanesine müracaat· 
lan.,, 

KAYIP: Unkapanı nüfus me
murluğundan aldığım ve Sulta· 
nahmet yabancı askerlik şubesi· 
nin terhis muamelem kayıtlı nü
fus cüzdanımı kaybettim. Yeni· 

Jzmir (Tan) - Odemişin Zey
tinlik köyünde bir cinayet olmuş 
tur. Yakanın sebebi kadın mese 
lesidir. Halil oğlu 46 yaşında Is
mail Çavdar, köy kahvesinden 
gece evine dönünce, bahçede ka
risile ötedenoeri alakadar olan 
Mevlut oğlu Ismail Kayahanı gör 
müş, aralarında bir kavga başla
mıştır. Ismail Kayahan bıçakla 
saldırmış, Ismail Çavdar iki yara 
aldıktan sonra yerde bulunan bir 
kazmayı eline geçirmiş ve !smail 
Kayaharu başından yaralıyarak 
öldürmüştür. Katil yakalanmıştır 

, Türk musikisinin en büyük isimleri 

MÜNiR NUREDDiN 
.,. __ ,..., sini alacağımdan hükmü kalma· 

mıştır. Bulup ı;:etirene beş lira 

şısında bırakabilir. 
Hassas bir insan mekanizmasının 

muharebede değeri pek azdır. Ku
mandanın ruhi seciyesi için olduğu 
kadar, maddi bünyesi için de, bu, 
böyledir; hatt.8. ordunun maneviyatı 
için olduğu kadar, silah ve teçhizatı 
için de. Bizzat kumandanın kendisi 
de dahil olmak üzere, muharebede 
kullanılan malzemenin her ceşidi, 
muayyen bir sağlam.lığa malik olma
lıdır ve bu sağlamlık nisbetinin ke
rrar aralığı, norınalin çok fevkinde 
tutulmalıdır. İngiliz harp malzeme
sinin lüzumundan fazla sağlam oldu
ğu çokça söylenmiştir. Ayni şey İn
giliz Generalleri için de söylenebilir. 
Bununla beraber bunlar için kenar 
aralığını bir parça daha bolca tut
mak, hiç şüphesiz, doğru olur. 

- ,_, . -· .. 
ŞADE T.TIN KAYNAK 

MÜZEYYEN -· . - .... - SENA~ 
Büyük bir şark efsanesi olan 

BiNBiRiNCi GECE 
Şaheserini nefis şarkılarla süslemişler ve ilil.hi seslerile 

söylemişlerdir. 

Bu filmde Balıkçı Osman taklitli miikalemelcri konuşan 

F E R D i 
PERŞEMBE 

TAYFUR 
AKŞAMI 

Ya l nız İ p E K Sinemasında 

~--------_, _____ , 

hediye edeceğiin. Tahtakale Pa· 
çacı sokağı Bahçeli kahve No. 6 
Mustafa oğlu Mahmut Özateş 
327 doğumlu. 

................................................. , 
TEPF°BASt ORAM l<l~MINÖA 

Bu akşam saat '20.30 da 
HÜRRiYET APARTMAN! 1 

Yazan : Sed•t Simavi 1 

* * ii iSTiKLAL CAD. KOMEDi Kl8MI 
Bu akşam saat 20,30 da 

1 O A O 1 ................................................ 

B u L M ACA 

Hamdi, sofranın kenarına elli kuruş bıraktı: 
- Ben cabadan yaşamıya alışmamışım. Işte pa· 

tanın üstü ... 
Altı lirayı katlayıp kuşağının arasına sokar • 

ken Ağazade Mustafa: 
COL iN$A.Nl..A Rl 

-, Kal sağlıkla kaptan, hakkını heHH et! 
Kaptan yumruklarını sofranın üstünden çekrni

ye cesaret edemiyordu: 
- Helal olsun, dedi, !il.kin benden çok korku -

yorsun. 
- Benim de hesabımı gör, dedi ben de yolcu · 

vum kaptan! 
Kuı·ubacak Mehmetle Recep: 
- Biz de gidiyoruz! Dediler. -, 
1brahim gülerek elini omuzu hizasinda sa Uadı: 
- Anca beı·aber, kanca beraber ... Madem he-

sap görülüyor ... Bizim işi de bitiriver kaptan! .. 
Hamdi, işin böyle olacağını hiç beklemiyordu. 

Arkadaşlarının yüzüne Şerif ağadan daha hayretle 
baktı. 

Kaptan: 
- Demek söz birliği ettiniz, dedi, aferin Ham-

di, aferin! 
Mustafa derhal cevap verdi: 
- Ben zaten baba ocağına gidecektim. 
Hamdi düşünüyordu. Amelesiz kalırsa kaptanın 

isi bozulacaktı. Mavzerini hala elinde tutmasına 
rağmen bu küçücük adam, beşinin karşısında pek 
kuvvetsizdi. Adeta homurdandı: 

- Buna bozgunculuk derler Mustafa! Demine 
kadar böyle bir niyetin yoktu. Kaptan çakılı za
manında çekemezse zarar eder. Ekmeğini yedik. 

İbrahim alay etti: . • .. 
- Ne demi ye gidersin kardeşlik? Sen ekm~gını 

yemedin mi? . . 
_Ben buraya sizinle beraber gelmedım, bır ba-

şıma geldim, bir başıma gidiyorum. . . 
_ Sen bizden sonra geldın ... Evvel gıdeme1.sın. 

Gitmek iktiza ise önce biz gideriz. 
Recep, ağlıyor gibi burnunu çekti: . . 
_ Sen kalırsan bizde kalırız Hamdı Efendı , yok

la hesabımızı görsünler. 
:s.ındi. arkadaşlarının bu geceden sonra lıe1e 

Yazan: Cemalettin Mahir 
kendisi giderse burada kalmıya artık cesaret ede -
mediklerini anlıyamadı. Biraz düşündü. Kuşağının 
arasında sımsıkı tuttuğu tabancasını bırakarak 
yerine oturdu: 

- İşte gitmiyorum, var mı bir diyeceğiniz? 
Ötekiler uslu uslu oturunca kaptan güldü: 
- Domuz Çerkes bizimle alay etti ulan'.. Farkı

na bile varamadık. Paı·a lilzımmış, domuza ... Haydi 
içelim, doldur Hamdi. 

Temmuz ayında bunlara verdiğinin üç mislini 
teklif etse amele bulmasına imkan olmadığınclan 
rahat bir nefes almıştı. 

O gece arka arkaya içtiği halde kaptan bir türlü 
sarhoş olmadı. 

Evvela Kurubacak, sonra Recep, daha sonra da 
Ağazade ile İbrahim yattılar. 

Hamdi, Şerif ağa ile karşı karşıya kaldı .. 
Dış~rıda rüzgar çıkmıstı. Orman ve denız uğul

duyordu. 
Kaptan ağır ağır: 

- Divanelik ettin, dedi, bunların yanında böyle 
şey yapılır mı Hamdi? Ben sana malımı, işimi e
manet etmişim. Bir çocuk yüzünden yaptığını be
ğendin mi? 

- Ne yapalım kaptan, biz cahil adamlarız. Ak
lıma böyle hükmetti, böyle yaptım. 

Az kalsın: "Kusura bakma!,, Diyecekti, Yumuşa-

No: 14 
mak üzere olduğuna hayret ederek hemen •ustu. 
İş bir kere çığırından çıkmıştı. Bugün değilse yarın, 
bir hafta on gün sonra, yahut çakıl işi bitince kap
tan öcünü arıyacaktı. "Hırsız,, diye karakola veriı. 
Ormanda ölüsünü bulsalar kanını, diyetini kim 
ister? Diz kapağına bir kurşun değse, ölünciye ka
d;ır sakat kal, sürün. Mahkeme adamın topallı;{tnı 
iyi etmez, fazla, fazla bir deynek parası alıverir. 

Hamdi bunları süratle düşünerek ayağa kalktı: 
- Bana müsaade kaptan! 
- Ne o, yatıyor musun? 
- Hayır, gidiyorum. 
- Nereye gidiyorsun• Hani kalıyordun? 
Hamdi, kabadayı, kabadayı cevap verdi: 
- Erkek kısmı bir kere söyler ... Gidiyorum, de-

dim, gideceğim! · ' 
Bulgaryalı İbrahim uyku arasında; "Kardeşlik',, 

diye bir şeyler sayıklıyordu. 
Hamdi, bunu işitmedi. Arkadaşlarını tamamiyle 

unutmuştu. 
Kaptan yan gözle duvara dayalı mavzerine ba

karak omuzlarını salladı: 
- Ne yapalım, yalvaracak halimiz yok ya ... Gi

dersen gidersin. Ecir değilsin! 
Hamdi, elini tekrar kuşağının arasına tabancası

nın üstüne koymuştu. Geri geri yürüyerek Salihi 
götürdü götüreli hazırladığı çamaşır torbasını bat
taniyesiyle beraber duvarın dibinden aldı. 

- Korkarım, mavzeri iyi atarsın, 'keyif için a-
dam vurursun. 

Eşikte tekrar: 
- Sağlıkla kaptan! Dedi. 
Ay ışığını kalın bir bulut kapatmışti. 
Kenara sıçrıyarak yıkık duvarların arasından e

ğile eğile koştu. Yirmi, yirmi beş adım ilerde, çalı
ların arasına yattı. 

Kulübenin açık kapısından toprağa sarı ışık vu
ruyordu. 

Biraz sonra bu ışıkta sallanan bir gölge göründü. 
Mavzeri elinde dışarı çıkan Şerif ağa bir müd

det başıru uzatarak ormanın hışırtılarını dinledi. 
Nihayet Hamdinin arkasına saklandığı çalılığı 

geçip göle doğru, hızlı hızlı yürüdü. 
Hamdi, kendi kendine: 

- İyi düşünmüşüm, dedi, sandalla giderim zan
netti. 

Ayak sesleri uzaklaşıp işitilmez olunca kalktı. 
Bu esnada göl istikametinden üst üste iki kurşun 

sesi duyuldu. ~ 
Hamdi, Bulgaryalı Ibrahim gibi elini om uzu hi

zasında sallıyarak gülümsedi: 
- Atarsın kaptan, ne yapalım , buraları sana ba

ğışlamışlar! .. 
Rüzg§.r, ağaçlarla beraber, karanlığı da koparıp 

sürüklemek, istiyormuş gibi, azgın azgın esmiye 
başlamıştı. 

Tabancasını kuşağına sokup torbasının iplerini o
muzuna taktı. Ormana girdi. 

14 . 10 - 1939 

Soldan Sağa: Rıza, uygunluk 
2 - Şair - Bir renk 3 - Bir hav
za - Tavlada kullanılır 4 - Lllh -
ze - Bir mustemleke - Bir uota 
5 - Koyun tüccarı 6 - Tok de
ğil - Rütubet - Ayak 7 - Topla
mak - Çift değil 8 - Ispirto • 
Süratli 9 - Istekler . 
Yukarıdan Aşağı: 1 - Bir ya

rımada - Irani 2 - Kısa degôl -
Eşkiya güruhu 3 - Mevcut - Ce
zir değil 4 - Lahze - Teknik -
Ters okunursa: Sanat 5 - Suri
yede bir şehir 6 - Bir renk - Zt 
hir - Bir nota 7 - Bir hayvan 
Eski bır Mısır şehrı 8 - Bir göl 
Beyoğlu 9 - Taramaktan eınır
Bağlamak, nikah. 

* EVVELKi BULMACA - Sol-
dan Sağa: 1 - Eden - Pika 2 -
Yere batan - 3 - Elim - Pala 4-
Rik - Kapan 5 - O - Koz 6 -
Ertak - Baz 7 - Smel - Yele 8-
Kalabalık 9 - Inat • Saka. 

< 
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IHJIKAV~ . 
Doktorun Reçetesi 

: 
····-- Dr. A. J. Kronin'den - Çevir~n: Ha - ça ........ . 

T ıp cemiyetinin gi.lrültülil bir iç- ı Jo, o ümitsiz, eski çekingen tav-
timamdı:ın sonra rahat rahat riyle: 

oturmuş, dereden, tepeden konuşu- - Evet .. Evet., Bir ıseylcr yapmalı, 
Yorduk. Livinston Karsvell adında doktor 

a birı, sobanın önüne gerilmiş, elleri Döndil, gerisin geriye yürümiye 
arkasmla ukalalık taslamıya başladı: başladı. Artık eskisi gibi ıslık çalmı

g - Hiç ~üphe yok ki, tıbbi tedavi- yordu. Ve ben de Mallen'in öyle ko
nln esası ilimdir. Has ilim. XX inci lay kolay kapı dışan edilemiyeceğini 

o asırda artık Kurunuvustal mualece biliyordum. 
usulleriyle iyi bir netice elde edilmesi Bir hafta sonra Jo muayenehaneye 

a beklenemez. Artık ustünkörıi bir şişe damladz: 
ilaç devri çoktnn geçmi:ıtir. - Artık dayanamıyorum, doktor. 

Bır soğukluk havası esti. Daha bi- Kendi evimde! .. Ben bir köşede otu
raz evvel, hepimiz hastalarnnıza şişe rayım da, o koca ayı karım la kırrş
şışe il~çlar dagıtmıştık. İhtiyar Cop tırsm, Buna can mz dayanır doktor!?. 
soze karıştı: Soğuk soğuk: 

- Belki doğru, belki yanlış. Fakat - İlacmı biliyorsun ya, vur tek-
__, belki de biz fıciı.leri, siz yilksek ilim meyi gitsin. 

adamları tarafmdan hiç te tenezztil - Yapamam, doktor. Elimden ..gel
buyurulmıyacak acaip iltı.ı;lar kulla- mez. Beni bir yumrukta pestile çe-
nıyoruz. ı.ıirir. 

zl - Ne buyurudu?! Birdenbire durakladz: 
k - Hiç .. Ben §U sırada yalnızca hu_ -Doktor! dedi. Az kalsın unutu-

F susl bir ilfıcı ve muayyen bir vakayı yordum. Hani o sizin bana içlrdiğl-
f düşünüyordum. niz ilaç! .. Siz de söylemiştiniz ya, o-

ye nu yutar yutmaz ben hakikaten bir 

B enim dükler'le, düşeslerle ~ 
veri&lm yoktur. Jo, onu tanı

al dığıı:n zaman sadece bir berber çıra
e gı idi. Buna rağmen namuslu çocuk-
§: tu. Ufaktefek, esmer, hareketli, ser
- çe gibi bir şey .. Harp sıralarında ona 
sık sık rastlardun, bastıbacak.lığı yü
zünden askere almamı§lardı. Gelza

W nı.an, gitzaman, harp bitti; o, muaye
a nehanenin tam karşısmda bir berber 

5 
dukk:'ını açmıştı. Nensi'yi işte bu dük

il< kanda tanıdı. Nensi çok hoş, çok gü
zel kızdı dersem, doğrusu yalan söy

n lemiş olmam. Üç ay sonra blr akşam
t dı. Jo muayenehaneme geldi, bitkin 

bir hali vardı. 
ta - Ne haber, Jo? Nen var bugün? 
dı Jo sinirli sinirli şapkasını evirip 
aı çeviriyordu: 

- Hayır, hayır! Ona imkanı yok, 
1 açılamıyacağnn dahi.. Söyliyemiyo-

1 rum, doktor, nefesim yetişmiyor. Bel
ki yüz kere tecrübe edeyim, dedim; 

t• mumkün değil, fenalıklar basıyoı·; o 
U ise, o güzelliğiyle ... 

- Eh, peki, onu istemiyor musun 
aptal? 

il Jo, küçük dilini yutar gibi bir, 
"Oh!,. salıverdi. 

- Haydi canım, nazlanma işte .. 
Soyle de bitiversin şu iş .. , 

f - Yapamam doktor. Her haltı de
·, nedim Hatta viski ile açılmayı dahi. 
t Para ~tmiyor, boş hepsi. Aptala dö
(' üyorum. (Ümitsizlik içindeydi), 

t' " geldim, doktor. Allah aşkına bir 
~eyler verin bana, sinirlerimi toplı
yayım, Sizin elinizden her şey gelir, 
biliyorum ben." 

Jo'ya manidar bir göz attnn: 
- Ben de bir ilaç olduğunu mu i

:ıittin yoksa? 
- Ya! Demek ki var! Kul'banın o

lc..yım, doktor ... 
Uzunca bir sUkCıt oldu. Nihayet bü

' Yük bir tereddüt içinde: 
ıı - Doğrusunu senden saklıyamıya-

cağım, dedim. Evet, var. Fakat ... Ya 
6 işitilirse .... 
ş - Kafamz kesseler söylemem dok

tor. Billahi söylemem. 
- Yalnız otuz damlası !kA.fidir. Bir 

boks şampiyonunu bile yenersin Jo!, 
İ - Hah, i~e, tam bana göre, be-

l 
nim de istediğim budur. 

1 
Ona uzun uzun baktım, sonra ya

vaşça !Aboratuarnna girdim, ilacı ka
: rıştırdım. 

: - İç Jo. Yalnız işi hemen bitirme-: : lisin, yoksa ilAcrn tesiri geçer. · 
: Jo titriyerek bir hamlede içti ve 

'

• şapkasmı kapar kapmaz dışarı fırla
dı. 

Saat dokuza yakındr. Sokağa çılttı.. 
ğnn zaman Jo'nun üzerime doğru 

boks şampiyonunu yere vurabilecek 
hale gelmiştim. 

- Onu, dedim. Hayır, hayzr .. Ben 
başımdan korkarnn Jo. O tehlikeyi 
bir daha göze alamam ben ... 

Fakat Jo'n...ın yalvarmalarına, yü
rek ister, yine dayanamadım ve her 
şeyi göze alarak laboratuara girdim. 
Döndüğilm zaman: 

- Jo, hakikaten Nensi'yi seviyor 
musun' diye sordum. , 

- Evet, diye bağ.ırdı, Gözleri bar
dağa dikilmişti. 

- Bu seferki daha kuvvetli, Jo; 
çok daha kuvvetli. 

* * B ir yudumda içti ve ben daha 
bir adun atmadan o, sokağın 

yarısmı boylamıştı. İtiraf etmeliyim 
ki, bu sefer ilacnnın tesirinden doğ
rusu şüphedeydim. Onun için Jo'yu 
takip ettim ve arkasından evine dal
dun. 

Sofadan her şey görülebiliyordu. 
Sobanın bir yanında Nensi, öbilr ya
nında Mallen rahat rahat oturmuş. 
lar, i.ıira içiyorlardı. Jo içeri daldı. 
Nensi onu hiçe say;:n bir tavırla: 

- Sen misin Jo, dedi. Haydi, sen 
iyi çocuksundur, ştıradan bize bir ak
şam gazetesi alıver. 

Jo hiç oralı olmadı. Titriyordu. 
Yumruklarının szkrldığıru gördüm. 
Yavaş bir sesle: 

- Haydi, çık evimden Mallen, dedi. 
Mallen dudak büktü: 
- Ehh .. Bahat bırak beni ... 
Birayı bir hamlede dikti. Jo, bi

raz daha hızlı: 
- Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? 
Mellen kalın dudaklarını elinin ter

siyle sildi, Nensi'ye şöyle bir göz attı: 
- İşittin mi, neler söylüyor? 
Ve küstah bir eda ile iskemlesine 

yaslandı ve yavaş yavaş sallarunıya 
başladı. Jo'nun onun suratına doğru 
bir yumruk savurmasiyle Mallen'in, 
iskemlenin, biranın topyekCın yere 
yuvarlanması bir oldu. 

Mallen kötü bir bakışla ayağa 

kalktı. Kaşının üzerinden hafif bir 
kan sızıyordu: 

- Ya, dedi. Demek ... Seni köste
bek .:>eni! .. 

Ve Jo'nun üzerine yürildil. Jo, çıl
dırmrş bir yaban kedi~i gibi üzerine 
atıldı. Böyle şey görmemlştiin. Mal
len'i adeta didik didik didikledi, vur
du, ısrrdı, yumrukladı, nihayet müt
hiş bir gürültü ile yere yuvarlandı
lar; Jo üsteydi. Mallen'in gözleri dön
milştü, çenesi titriyordu. Jo göğsüne 
oturmuş, onun burnunu tarunmıya

cak hale sokmakla meşguldü. Koşa
rak içeri girdim, Jo'yu tuttum: 

- Kafi, Jo. Yeter artık. 

Jo, "Ben - Ben! . .,, diye haykrrdı ve 
yavaş yavaş ayağa kalkmıya çabalı
yan Mallen'e; 

- Defol, dedi. Çabuk dışarı. Sana 
öbür dünyayı yollatmadan defol, git!. 

Mallen sendcliycrek kendini dışan
ya dar attr. Kısa bir stiküttan sonra 
l\f.ensi oir hayranlık çığlığı kopararak 
Jo'ya doğru koştu, boynuna atddı: 

Yugoslavya Bir 

Pakt lmzalayor 
, (Başı 1 incide) 

da birinci klSmı bugün neşredile
cek olan ve Almanya taraiından 
Yugoslavyaya yapılan teklifin 
"Times,, gazetesinin Belgraddaki 
muhabiri tarafından lıülasa edi
lerek verilmiş olmasıdır. 'l'ekli
fin ikinci mahrem kısmını Elde 
etmek için sarfedilen gayret bir 
netice vermemiştir. Birinci kısım 
şu hükıimleri ihtiva etmektedir: 
Esas üçlü paktın bütün vecibele
rini ifa etmek mecburiyeti olma
mak şartiyle Yugoslavyanın üc,:lü 
pakta iltihakı. Yugoslavyanm hu 
dutları ve toprakları garanti edi
lecektir. Yugoslavyanın hudutla
rı değişmiyecek ve üçlü pakta da
hil devletlerin hepsi bu garantiye 
riayet edilmesini temin edecek -
!erdir. Yugoslav toprakları üçlü 
paktı imza eden bütün devletle -
rin orduları için gayri kabili te
cavüz olacaktır. Yugoslavya, pak 
tı imza eden devletlerin müşte -
rek askeri hareket mecburiyetine 
ait hükümlerden istisna edilecek
tir. 

Gizli tutulmak istenilen hüküm 
ler de şunlardır: Harpten sonra, 
Yugoslavyanın Akdeniz için bes
lediği emeller, yeni Avrupa pren
siplerine tevfikan, tamamiyle na
zarı itibare alınacaklardır. Proto
kol mucibhce Yugoslavya harp 
vt: sıhhiye malzemesinin şimal -
den cenuba doğru başlıca demir
yo llarından geçmesine müsa.ıde 
edecek ve bu nakliyatı kesmek 
veya kontrol etmek hakkına ma
lik olamıyacaktır. 

Yugoslavya kendi toprakların 
da mihver aleyhinde yapılacak 
faaliyctiere· mani olacaktır. Yu -
goslav milli iktısadiyatını Alman 
iktısadi sistemiyle hemahenk o
lacak şekilde islfilı edecektir. 

Yunanistanın vaziyeti 
Londra, 24 (A.A. )- "Times,, 

gazetesinin muhabiri bildiriyor: 
Yunanistan, Almanya ile Yugos
lavya arasında kararlaştınldığı 
bildirilen şartları milli menfaat -
!erine mügayir addetmektedir. 
Çünkü bu maddelerin hükmü ile 
Yunanistanın bir düşmanına as -
keri yardım temin edilmektedir. 
Çok kısa bir zamanda Yunanista
nın keyfiyeti Belgrada bir dekla
rasyonla bildirmesine intizar edil 
mektedir. Yunanlılar, bu suretle 
İtalyanların Adriyatik deniz yo
lundan geçrniye mecbur olmadan 
Arnavutluk cephesini takviye e
debileceklerini zannediyorlar. 

Molotof, Matsuoka 

ile Görüştü 
(Başı 1 incide) 

ne Sibirya yoluyla dönecektir. Bi
naenalhy, kendisinin Berlin ve 
Romadan sonra Londra ve Va
şingtona gideceği hakkındaki ha
berler asılsızdır. 
Matsuokanın Avrupaya gelince 

yaptığı beyanat, Mihver beyana
tının neşriyatiyle taban tabana 
zıttır. Çünkü nazır bu beyana
tında, Berlin ve Roma seyahatin
de hususi bir gayem yokur. esas 
maksadım, Nazi ve Fasist ricaliy
le tanışmaktır, demiştir. 

Maamafih Matsuokayı Uzak 
şarktan Berline getiren asıl se
bepler, Berlin miılakatından son
ra anlaşılacaktır. 

Son Sovyet 

Teminatı Etrafında 

Berline Yeni Bir 

lngiliz Hava Akını 
(Başı ı incide) 

da bulunan topraklarda muhte
lif hedeflere karşı da daha kü
çük mikyasta hücumlar yapıl
mıştır. Bu hücumların bazıların
dan bilhassa muvaffakıyetli ne
ticeler alındığı anlaşılmıştır. Den 
Helder deniz üssünde çıkan bir 
yan~ın İngiliz sahillerinden bala 
görülmektedir. Bu harekata işti
rak eden ~ayyarelerimizden biri 
üssüne dönmemiştir. Holanda sa
hilleri acıklarında düşman gemi
lerine karşı yapılan hücumlara 
iştirak eden sahil muhafaza teş
kilatına mensup tayyarelerdPn 
de ikisi üslerine dönmemişler
dir. 

Berline 10 binderı fazla 
yangın bombası atıldı 

Londra, f4 .A.A.) - Cumar -
tesi gecesi Ingiliz hava kuvvetle
rinin Berline yaptığı akın esna-

(Başı ı incide) sında 10 binden fazla yan~ın 
ni müdafaada tamamiyle serbest bombasiyle yüksek infilaklı bir
~ırakacağını temin eylemiştir. cok bombalar atılmıştır. Bu akı
Tngiliz mahfilleri bu habere ve- na birçok Polonyalı tayyareci de 
rilecek tefsirde çok muhteriz gö- istirak <>+rrıi~ir. 
zükmüşlerdir. Nikbinler bunu, Almanlara göre 
Almanyanm Balkanlardaki ha- Kiel, 24 (A.A.) - "D.N.B.,. 
reketlerinden muğber olan Rus- Dün !!ece Kiel üzerinde mütead
yanın vaziyetinde bir değişiklik dit düşman tayyaresi görülmiıs
alameti olarak ileri sürmüşler_ tür. Tayyare dafi bataryalarının 
~ir. Fakat umunıiyet itibariyle sıhhatli atesi sayesinde düşman 
Ingiliz mahfillerinin umumi te- tayyarelerinin yarısı sehre yak
litkkisi şudur: Moskova. Alman- laşmada!'I püskürtülmüştür. Seh
ya ile her türlü ihtilaftan icti _ rin meskun mahalleleriv1e boş 
nap yolunda bu~üne kadar aldı- arazisi üzerine birkaç infilak ve 
ğı vaziyeti dei?iştirecek hiçbir yangın bombası düşmüştür. Ev
şey yapmıyacaktır. lerden biri yıkılmıştır. Yangın 
·Çok emin bazı bitaraf kaynak- bombalarının çıkardığı yangın

lara gelen habeder, bu noktai lar hemen söndürülmiistür. Sivil 
nazarı teyit edecek mahiyettedir. halk arasında birkaç ölü ve ya
Bu haberlere göre, Almanya Yu- ralı vardır. Şehrin yakınlarına 
nanistanı yola ~etirmek işini İ- da düsman tarafından mütead
talyaya bırakarak kendi ordula- dit infilak ve yangın bombalan 
rını en kısa bir zamanda bo,ğaz- atılmu.,tır. Birkaç ev hasara uğ-
1 t tmak ramıc:tır. arı u üzere Türkiye üzeri- /stilli limanlanna kar1ıı 
ne saldırmayı düsünmüstür. Bu 'Jf 

tasavvurd~ haberdar olan Rus- Londra, 24 ( A.A.) - İngiliz 
ya, az çok hayati addettiği bir hava kuvvetlerinin dün gece is
mınt::ıkanın vakınlarına harbin tila sahillerine karşı şiddetli, fa
yayılmasını önlemek için, azami kat kısa bir hücum yaptıkla,..ı 
seyi yapmıya karar vermistir. zannedilmektedir. Büyük çapta 
İste Rusyanın Ankaradaki teseb- bombaların infilakından çıkan 
büsünü bu bakımdan mütalaa sesler ingilterenin cenubu sarki 
etmek ~erektir. Rusyanın fikri sahilinden işitilmistir. Calais 
su olabilir: Almanyayı, Türkiye- mıntakasındaki hedeflerin bom
ve taarruz etmeden evvel Yuna- bardıman edildiği sanılmaktadır. 
nistan üzerine yürürniye mecbur Alman resmi. tebliği 
etmek. Bu suretle Almanya. ta- Berlin, 24 (A. A.) - Başku-
tiini bir yerine, iki yerde · tc-hli- mandanlığın tebliği: 
keye koymuş olacakt1r. Eğer ha- Şimali Atlasta harekatta bu
kikat bu ise, Yunanistan bugün lunan denizaltılan 27.500 tonluk 
her zamandan ziyade tehdit dili- düşman ticaret vapuru ve ez-

Aleyhtarlık artıyor yor demektir. Her halde Türki- cümle bir petrol gemisi batırmış-
Kahire, 24 (A. A.) - Yugoslav- ye ciddi endişelerden kurtul- lardır. Keşif tayyareleri Orcade 

yadaki resmi İngiliz mahfillerin- muştur. ve Feroe adaları açıklarında ce-
den gelen son haberler, bütün man 200 tonluk iki k'.içük tica-
memlekette efkarı ıimumiyenin Erenkövünde Zihni Paşa ret vapuru batırmışlardır. Shet-
Almanya ile herhangi bir muahe- Köşkü Yandı land adalan deniz bölgesinde 
de imzalanmasına karşı mevcut 6.000 tonluk silahlı bir şilebe 

Erenköyünde Tüccarbası soh- ff aleyhdarlı°"ın aittikce kuvvetlen- tayyareler tarafından muva a-~ ,., ~ında Zihni paşanın 22 odaJı kös- ,_, · 
mekte olduaunu ao"stennektedir. · kıyetle hücum edi.wüştır. 

" r. künden dün gece yarısına do"'ru 1 Bilhassa ordu bu fikirdedir. Mev- 23 akşamı Holanda sahi ine 
. bir yangın çıkm1ş ve mezki'tr h' d .. d.. b b zuubahsoldu°"u şekilde bir anlaş- ucum e en uç uşman om ar-,., köşk/ tamamen vandıktan ı:;on- 2 B 1 manın Yuaoslav menfaatlerine dıman tayyaresinden " risto 

... ra yangın söndüriilmiic:f.iir. Yıın- ı h l t af muaayir olduğu pek haklı olarak Ben eim,, avcı arımız ar ın-
" gının neden çıktığı tahkik edil- d " .. ··ım .. t·· D" b tebarüz ettirilmektedir. mPkt.-dir. dan uşuru uş ur. uşman u 

gece Şimali Almanya üzerine 
Hariçteki Yugoslavlar bir akın yapmış ve Alman hü -

Auckland, 24 (A.A.) - Ekseri- birer !kişi tayin olunmuştur. kiımet merkezini bombardıman 
si Hırvatlardan mürekkep olan Reuter'e göre, pakt yarın (Bu- etmiştir. Berlinin muhtelif ma -
yeni Zeland~daki Yugoslavlar, gün) öğle üstü yine Viyanada :m- hallelerine yüksekten yangın ve 
Kral Naibi Prens Paul'a bir tel- zalanacaktır. infilak bombaları atılmıştır. Bom 
graf göndererek mihvere meta - Bu paktm Bulgaristan ve Ro- balar bazı mahallelerde çatı a
netle karşı koymasını ısrarla ta- manyanınkine benzemiyecegi, da ralarında yangınlar çıkarmıştır. 
lep etmişlerdir. Telgrafta denili- ha hafif şartları ihtiva cdecı~ği, Askeri hasar vukubulmamıştır. 
yor ki: "Yugoslavyanın istiklali hatta Yugoslavyanın toprakların- Sığınakların dışında bulunan bir 
ve şerefini korumanızl istiyoruz.,, dan Alman askerleri bile geçire- kaç sivil ölmüs, bazı siviller ya

Alman aja;,sını..n tekzibi miyeceği söyleniyor. Yalnız Yu - ralanmıştır. Duşman, Akdenizde 

B l d 24 (AA)\• "D N B goslavya, Almanyanın iktısadi düşürülen dört avcıdan başka, 3 
e gra • · · - · · .,, hegemonyasını kabul etmekte, d h k 6 Al 

Sel"l..ı'yettar Yugoslav menbaın _ tayyare a a aybetmiştir. -
<Lu matbuatına mihver lehinde bir t · .. ı · d .. dan bildirildigy ine göre, Belgrad- man ayyaresı us erme onme-

çehre vermektedir. Bununla be - · t· 
da kargaşalıklar "ıktığı , nümayiş mış ır. 

'S raber, Almanların bununla iktifa Jrıgütere u'"zerı"ııde 

Yurdda 

Konferanslar 
(Başı 1 incide) 

Öğleden sonra Parti salonun
da toplanmış olan kalabalık bir 
halk kütlesi önünde vermiş oldu
ğu bir konferansta Bingöl mebu
su Feridun Fikri, karşısında bu
lunulan dünya vaziyetini izah ey
lemiş ve Türk milletinin başta 
Milli Şef İnönü olduğu halde yur
duna ve istiklaline karşı tevcih 
edilecek herhangi bir hareketi en 
siddetli bir surette karsılamaya 
karar vermiş bulunduğunu kay
deylemiştir. 

Hatip sözlerini bitirirken bü
tün milletçe Milli Sef'e ve Türk 
ordusuna karşı duyulan sarsılmaz 
inancı bir defa daha tebarüz et
tirmiş ve bu sözleri halkın içten 
ve çoskun tezahürleriyle karşı
lanmıştır. 

Tokatlıların heyecanı 
Tokat, 24 (A. A.) - Ankara 

Halkevi başkanı ve İr:el mebusu 
Celal Güven dün cümhuriyet 
meydanında binlerce Tokatlının. 
Parti ve Halkevleri mensupları
nın huzurunda dünyanın bugün
kü sivasi ve askeri vaziyeti kar
sısında Türki:venin durumu hak
kıııda bir konferans vermiştir. 

Halk bu konferansm mevzuu 
ile cok yakJndan alakadar olmuş. 
hatibin verdiği izahlara karsı de
rin bir heyecanla mukabele ede
~k seref ve istiklal mücadelesin
de Milli Sefin emir ve kumanda
sında istenildiği gibi can ve ma
lını fedadan asla çekinmiveceğini 
tebarüz ettirmistir. Hatiı:ı sözünü 
her türlü vatan mücadelesinde 
daima ön safı işgal etmiş olan To
katlıların. vatanımıza karsı teca
vüz edenlere lazım gelen Tokat· 
ları indirmek hususunda ders al
maya ihtivacı olmadığını söyliye
rek hitirmistir. 
Niğde ve Diyarbakırda 
Niğde, 24 (A. A.) - Şehrimize 

gelen Parti Müfettişi Aydın me
busu Agah Sırrı Levend ta. a.fın
dan dün burada dünya ahvali ve 
Türk milletinin bu ahval karşı
smdaki durumu hakkında Halke
vinde verilen konferans salonları 
dolduran halk taraiından büyük 
alaka ile dinlenmistir. Hitabemin 
milli birlik ve Milli Şefe bağ
lılık mevzularına temas eden kı· 
sırnları coskun tezahürata sebep 
teşkil etmiştir. 

Jf 

Diyarıbakır, 24 (A. A.) - l':on
ya mebusu Ali Rıza Tören diin 
burada Halk.evi konferans salo
nunda cihan harbinin aldığı son 
vaziyet karşısında milletçe aldı· 
ğımız karar ve hükumetimizin 
takip etmekte olduğu siyaset et
rafında bir konferans vermiştir. 

"Hava Zırhlısı .. 
IBaş1 1 ın<'ıd<-•I 

hur "Uçan kale,, leri imal etmiş 
olan fabrikalar tarafından yapı -
lan bu tayyare, 18 ton bomba 
taşıyabilecek ve Atlantiği geçerek 
bombalarını attıktan sonra yeni
den benzin almıya muhtaç olma
dan Amerikaya dönebilecektir. 
Tayyarenin mürettebatı on kışi -
dir. Tayyarede bütün tecavüz ve 
müdafaa silahları vardır. Tayya -
renin ehem!Jliyetli kısımları hü -
cumlara mukavemet Pdebilecck 
kuvvetli zırh tabakaları ile kap
lanmıştır. Sür'ati pek fazla olma
yıp saatte 200 mili bulmaktadır. 
Fakat kuvveti sür'at azlığını ko
layca telafi edecektir. 

Almanların lıedefi 
koştuğunu gördüm. Yavaga: 

- Ne o, Jo? Söyliyebildin mi bari? 
Nefes nefese: 

- Jo, sevgilim! Hiç anlıyamaınışım 
seni! Bilmiyorum ki... Fevklaıi.desin 
Jo! .. 

- Peki, peki. Haydi kısa kes .. Bil
miyordun, öğrendin işte., Sen iyi kız
smdır, şimdi git te, gözüm için bir 
yakı al.. 

ler yapıldıg- ı ve bazı yu" ksek idare etmiyerek ilerde daha agy ır basa- L dr 24 (A A ) H Londra 24 (A A ) "R t ve polis memurlarının istifa et - on a, · . - ava ve ' · · - en er,, 
tikleri hakkında işaa edilen ha _ cakları ve diğer devletler gibi, Dahili Emniyet Nezaretlerinin in havacılık muhabiri bildiriyor: 

- Söylemek mi? diye kekeledi. 
Damarlarımda 9 fevkalAde ilflç bu -
lundukça ..• 
Doğru üzerine yürüdilm ve onu 

"evet!., deyinceye kadar kucakladım. 
Gelecek ay evleniyoruz. 

Bahar da bir serc;e gibj .ıslık cala
rakt.ıın uzakla~tz. 

- Peki Jo, peki şekerim; şimdi. 
Jo, benimle kapıya kadar geldi: 
- Size nasıl t~ekkür edeceğimi 

bilemiyorum, doktor. Bana ne içirdi
ğinizi bilmiyorum amma, hani doğ
rusu fevkalade bir ilaç, 

Ona ne verdiğimi, i~te o zaman 
söyledim. 

* * 

herler esassızdır. A lman elçilig-ı' Yugoslavyayı da hegemonyaları tebliği: Dün gece İngiltere üze- Hava harbinin bugünkü safhasın-
altına alacaklan muhakkaktır. nd d" f ı· d Al nl takt·•· ·ı .. önünde nümayişler yapıldığı hak ri e az uşman tayyaresi aa ı- a ma arın ıgı, gemı er u-

kındaki haber de hem Yugoslav- Hadiseler ve Sovyetler yette bulunmuştur. Şarki İngil- zerine hücumlar ve ayni zaman -
lar hem de Almanlar tarafından ıBu meselede Sovyetlerin takip tere üzerine birkaç bomba düş- da Ingiliz limanlarına mütevec -
yalanlanmaktadır. ebtilirt~ğ~.· siyasetin mahiyeti ne ola - müşse de, birkaç evi hasara uğ- cih büyük şiddette taarru.darJır. 

ratmıştır. Birkaç kişi ölmüş ve Havanın muhtemel değişmesini 
Radyo gazetesinin verdiği Sovyetlerin asker geçmemek yar;.ılanmıştır. beklemeden, Almanlar, Amerikan 

malümat üzere Belgrada mihvere airme - Malta üzerinde 9 Alman. levazımınm sandıklarından ~ıka -
Ankara, 24 (Radyo gazetesi) - yi tavsiye ettiği teeyyüt etmemiş tayyaresi düşürüldü rılmasından evvel tahribini temin 

Yugoslavyanın vaziyeti gittikçe ise de Sovyetler bu haberi de he- Kahire, 24 (A.A.) _ Hava ka- teşebbüsü ile geceleri 200 ila 500 
tavazzuh etmektedir. Belgraddan nüz tekzip etmemiştir ve hala da rargahının tebliği: Avcı tayya- tayyareden mürekkep teşekküller 

Yunanistanın 
istiklal 

Yıldönümü 

Büyük Bir Şevk içinde 
Tes'it Edildi 

Atina, 24 (A. A.) - Yunaniı:;
tanda istiklal yıl dönümü büyük 
bir şevk içinde tesit edilmiştir. 
Atmada on binden fazla ~enç 
meçhul askerin abidesi önünde 
tezahüratta bulunmuşlardır. 

Atina belediyesi, devlet mer
kezinin başlıca caddelerinden bi
rine Roosevelt adının verilmesi· 
ni kararlastırmıştır. 

Harp ı·aziyeti 
Atina, 24 (A. A.) - "Tebliğ,.: 

Düşmanın Viyosa (Aos) nehiri 
mıntakasında yaptığı bir hücum 
geri püskürtülmüş ve düşmana 
çok ağır zayiat verdirilmiştir 
Emniyet nezaretinin tebliğinde 
de. düşman 1o~'yarelerinin Pre· 
veze, Liksuri ve :\foranın garbin 
de küçük bir kasabaya hücum 
ettikleri ve zayiat ve hasar da az 
olduğu bildirilmektedir. 

ı ngiliz tebliği 
Kahire, 24 rA. A.) - "Tebliğ,,· 

Arnavutluktaki İngiliz hava kuv 
vetlerine mensup tayyareler dür: 
Berat üzerine büyük muvaffakı· 
yetle neticelenen bir akın yapmı < 

tır. Berat uçuş sahasına ve dağı
nık vaziyette bulunan düşman 
tayyarelerine bir çok bombalar i
sabet etmiştir. Bu tayyarelerden 
en az ikisi tamamiyle tahrip e
dilmiştir. Diğer bazı tayyarelerin 
hasara uğradığı ve parçalann e
peyce yükseklere fırladığı görül
müştür. Avcılarımız ayni mınta
kada "C. 50,, tipinde İtalyan avcı 
tay~a.relerine raslıyarak iki ta
nesını muhakkak surette düşür
müşlar, bir çoğunu da ciddi hasa
ra uğratmışlardır. İki "C. 50,, 
tayyaresi de Berat hava meydanı
na yapılan hücum esnasında yer
de tahrip edilmiştir. 

Afrika Harbi 
(Başı 1 incide) 

dır. Huduttan 140 kilometre ile
ride yeni bir mevki zaptedilmiş
tir. 

Somalideki muvaffakıyet 
Son haberlere göre. İngiliz So

mali ı;nde Marda geçidi de zapte
dilmiştir. Burada yapılan hare
kat bu mıntakada muhtelif kol
lar üzerinden harekatta bulunan 
tngiliz kuvvetlerinin birbirleriy
le iltisak peyda etmeleri maksa
dfına matuf idi. 

En son dakikada aldığımız bir 
haberde bu irtibat ta temin edil
mi,tir. İngiliz Somalisi halen İn
giliz kontrnlü altında olup Ha
regisa - Berbera yolu da açıktır. 
Artık Harrar'a karır;ı harekete J:!e
c~lmesi ic:in kısa bir zaman kal
mıştır, demektir. 

/ngiliz tebliğleri 
Kahire, 24 (A.A.) - Umumi 

karar~ahın tebliği: 
TRABLUS'da: Değişiklik yok

tur. 
ERİTRE'de: Düşman tarafın

dan yapılan yedi mukabil taar
ruz di.ismana ağır zayiat verdi
rilerek tardedilmiş ''e kıtaları
mız Keren mıntakasında ileri ha
reketlerine devam etmişlerdir. 
HABESİSTAN'da: Habeş va

tanpt'rverleriniıı Iaaliveti mem
\'lunivet verici bir tar~da inkisaf 
ctmelıtedir. · 

Daha cenupta; Habeşistanda 
umumi ileri hareketimiz terak
ki etmektedir. 

Roma. 24 ( A.A.) - Umumi 
kararı?ahın tebliği 

Şarki Afrikada düşman, 22 
Mart gecesi ve 23 Mart sabah 
Keren mıntakasındaki taarruzla 
nnı yenilemiş ise de her taraftr 
azim zayiata ducar C'dilmek su 
retiyle p[iskürtülmüstür. Dü~ 
mandan elimize Lejyon Etran 
.ger'in bir bavr;ığı geçmiştir. .. * 

Kahire. 24 (A.A.) - "Tebliğ. 

1 htiyar Cop susar susmaz, bir me- verilen bir habere göre, Yugos - susuyorlar. relerinin refakatinde uçan bir _ göndermek suretiyle hücumları -
rak mırıltısz iııitildi. Livinston lavya Başvekili ile Hariciye Na - Hatta Sovyet radyosu, dün ak- çok Alman bombardıman tayya- nın temposı.mu hızl:ıştırmaktadır. 

Korsı.ıell müstehzi: "Ehh, ne kullan- zırı varılan anlaşmayı imzalamak şam bir haftalık vukuatı hillasa resi, dün Maltaya hücum etmiş- Almanların acele etmesindeki 
dmız bakalım dedi Her halde aza- üzere Almanyaya gidiyorlar. ederken Yugoslavya bahsine hjç tir. Avcılarımız düşmana hücum diğer bir·sebep de, israf ve yor -
mı bir strikni~ doz~dur. Rcuter'in bildirdiğine göre, nazır temas bile etmemiştir. Fakat bu ederek en az dokuz tane "Yun- gunluk dolayısiyle taarruzun şid

Cop Jimi, piposunun küllerini te- lar bu akşam Viyanaya hareket hülasada, Amerika ve Ingiltercye kers 87,, tayayresi düşürmüşler- dP.tinin tükenmesinden evvel Al -
mizlerken, yumuşak bir eda ile: edeceklerdir. karşı daha sempatik bir lisart kul dir. Diğer 4 düşman tayyaresi de man hava kuvvetlerinin esaslı ne 

- Üç şey kullandım, dedi. Birin- Londra radyosunun bildirdi - !anılmıştır. Mesela, radyo Atlan- dafi bataryaları tarafından tah- ticeler elde edebilmesidir. 
E evlendiler. Beş yıl hlidisesiz geç- cisi su. (Biraz sustu.) İkincisi suya ile d d b h d k 

U Daha sonralan dıkkat et- renk vermek için bir parça yanm~ ğine göre, Almanya ile Yugos - ı· eniz harbin en a se er en rip edilmistir. Düşman bombar - Fakat nihai muvaffakıyet, an -
t m, Jo'da eski neşe kalmamıştı. Nan- şeker. lavya arasında biri gizli diğeri herhalde bu mesele de pek yakın dımanı pek az hasar yapmıştır. cak Alman hava kuvveUerirıin or 
i ıse aksine daha iyi idi. Gözleri her Sabırsızlıkla hep bir ağızdan: aleni olarak iki anlaşma imzala- da Ingiltere lehine halledilecek - * du harekatına müzaheret otan e-

•amankinden !azla parıldıyordu. Fa- - Eee, SQnra?! diye bağırdık. nacaktır. Gizli anlaşmada Yugos- tir., demiştir. Berlin, 24 ( A.A.) - "Tebliğ.. sas rolünü yeniden ne dereceye 
tal sert bir parıldayış. Ve halinde - Sonra da bahsettiğim iltir;, Onu lavyadan malzeme geçirmek için Yugoslavya meselesinin ''sra - Akdenizde. Alman tayvareleri kadar oynamıya muktedir -:>ldugu 
~izli bir istihfaf okunuyor gibiydi. daima kullanırım. kayıtlar olacakmış. Maamafih, rengiz olan diğer bir safhası da beheri takriben 6.000 tonluk iki nun müşahedesi ile ölçülebilecek 
~unün birinde Jo'yu yakaladım: İhtiyar Cop neşesiyle güldü ve i- hasıl olan anlaşma hakkında he- eski Başvekil Stoyadinoviçin vazi İngiliz şilebine hücum etmişler- tir. Alınan hava km:vctleıinin, 

- Nen vrı.r senin Jo? Bir derdin lave etti: nüz sarih bir şey bilinmiyor. yetidir. Stoyadinoviç, hararetli dir. Bunlardan biri petrol gemi- müstakil bir silah olarak zaafları 
:nı var? - Sadece itimat, inanç!... Hükumet bu kararı verirken Alman taraftarıdır. Yugoslavya sidir Bu sarnıç ~misinin bat - geçen yaz Ingiltereye karşı hü -
Ağhyacak iibi oldu: k 1 k d k d ai " l" kt · k - Mallen,. Mallen ile Nensi; diye gere meme et için e gere ı- bir tar tan uç u pa a gırer en mak üzere olduğu görülmüstür. cumlarda birçok tayyarelerin har 

·ekeledi. Sonra da her ~eyi anlattı: Bulga.ristanda Yağlar şında epeyce mücadele ve hadise- diğer taraftan Yugoslavyada Al- fkinci silep ciddi hasara uğrıva- canması ile ve hatta kışın sivil he 
\ten anlatılacak fazla bir şey de ler olmuştur. Ordu, aleh'irnum an- man taraftarlığı siyasetinin teme· rak olduğu yerde kalmstır. La hedeflerin bombardımanı ile sa-

Habeşistanda Cenubi Afrika kuı 
vetlerine mensup tayyareler 
düsman münakalatına karşı şid 
detli bombardımanlar yapmıc: 
tır. Diredaua'dan Edaoua'va gi 
den bir isae trenine Ursa'da bir 
"Ok tam isabetler kavdedilmi<:tir 
Miesso ile Ava~'ta diğer tretıler 
hücum edilmi1:tir. Bu trenlerde• 
birindrki müteaddit marsandi· 
vagonları meyilli bir yerde dev 
rilmis olarak görülmüştür. Ad 
dis - Ahı>ha yakınlarında Mat? 
hara'da 20 otomohil ve bn:ı:ı a .. 
kPri kıtalar mitralvöz atesine tı
tulmu~tur. İnıtiliz Somalisinı" 
o il otlar Zeila 'da pek çok yerli 
nin ellerinde beyaz bnvraklıı 
~~ Tl;:ırl1ld~r1m ırörmiic:l.,.,..,.:ıir. 

ktu. Maamaiih!.. Vesika İle Satılacak laşmıya taraftar olmamış, Hırvat- lini kuran ve bu siyasetin en har Valetta limanına iki tesirli ta - bit olmuştur. 
Blrdenbıre sertlE:~tim: Sofya, 24 ıA.A.) ~ "Stef.mi,, lar tamamen taraftar, Sırplar da taraftarı bulunan bir adamı mem arruz yapılmıstır. 5 büyük va _ Halen limanlara ve denizyolla-
- Böyle herifleri de fıe diye evi- Bugünden itibaren Bulgaristan - ekseriyetle aleyhtar davranmış - lekPtten atrnııfarı c;nk mnnalıdır nura en büvük capta afür bom- rına karşı yapılan taarruz bah _ 

1e sokarsın? da bütün yağların satışı vesıkaya lardır. Maamafih, henüz buhra - Bu. olsa olsa kabinPnin, ev · halar isabet etmitşir. Bir hafif sinde, lngilizler, ihtiyatkar bir iti 
- Nensi gelmesini istiyor. tabi olacaktır. Harbiye NezarC'ti, nın tamamiyle zail olmadığı ge- velce bu adamın kurduğu siya · l{ruvazöre üc tam isabet kavde - mat hattı hareketi müşahede et -
Ma:;>;~~t, t!~~!~~m Yarı serseriydi. tekalifi harbiye suretiyle köylü - len haberlerden anlaşılıyor. An - seti takibe mecbur kalmahrı k~r dilmiştir. Tavvarele>rim\zle is- mektedir. Bilhaır;sa şundan dola

~n. yarı, rn\'gncı, kalın ~P.;;lı, ışsiz. !erden alınmış olan beygirlerin cak kabine buhranı halledilmiş, şısında bu sivası>ti tPc:i<: PÖPn sa - birliği yapan İtalv::ın ~\T•l:ın 4 yı ki Almanların. propaganda!a _ 
nıc; uzdu. Dı:ıım .. para peşınde dola- ziraat iserindc kullanılmak iıze- Adlive Nazırı istifasıni ~('l'İ al - <:iVetin sPTb<><:t ı,. .. ımasını nrzu c1 "Hurrir:ıne., tayyaresi düşür _ rında denizde. karada ,.e havalar 

__ u_G&. _____________ __.r..,.e_ı-'· a_d_e_l..;..~ı_·iru_._k_a_ı_·a_r_a_l_t_ın_a_a_Im--'•~:...;t_ıI_"._m_ı-=ş_d_· ı..;:- ğ:;..·e_r_ı_·ki_._m_i_in_l_ıa_l_n_cz_..ı_ı_·e_t_c_d_e....:.._m_e_m--'iş;;....o_ln_1_a_ı_a_rı_d_ır_. _______ m_ii,.ş_le;.;r..;d..;i.;..r. __________ ..!...::d:.::a:....:..:.h.=.a:..:k.:.:ik.:.:-i:....:....:vcya mu hay~ el ınuvaf-

fakiyetlerinin azamisini kullar 
mıva çalıştıkları bariz bulunm 
tadır. 

Ingiliz hava kuvvetleri ise. b 
:sna~a: metodik bir surette pro 
Jelerını yapmakta ve gündi.iz ve 
gece hücumlarında bc•mbcı1.ır111• 
muktesit fak;ıt müessir bir taızd a 
kullanmaktadır. 



.. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz Bir Kuruşluklann Tedavülden ' 

r 
Kaldırılması Hakkında İlan \ 

Dantelsiz bir kuruşJulır:ların yerine dantelJi btr k:uru,luklar darp •c pfyaı
aaya kifi miktardı çıkarılmış olduiundan dantelsiz bir lrurusluklarm 31 
Mart 941 \.l.rihindcn ıonrı tcdavu1dco lıı:aldırdmıs. ltararlıışurtlmıştır Dan
telciz bir karutluklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül etmiyc .. 
cek •C ba tarihten itibaren ancak b.ı sene müddetle 1alnıı: malundılrlariJe 
CunıhYfi7ct Merkez Bankası tabclcrincc •e Cümhuriyet Merkez Banltaaı 
cubesi blt'onm(J'an rcrlerde Ziraat Bankası tubelcrince kabul edilebılecelrti.r 

Elind~ dantelsiz bir kuruıhık bulnnanlarm bunları mılsandılır:larile CUm
hari,-et Merkez ve Ziıut Bardu.ları ıubclerine tebdil ettirmdıeri illn olu.nur 

"903S. •12s23. 

TÜRKiYE CÜM H URlYE T l 

ZİRAAT BANKAS 
Kurulu~ Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lir,.. 

iK RAMi YE VER i YO R 
Ziraat Bankaarndı ku~bıralı ve lhbarnz taaarruf heuptarında en az &O 
·tra11 bulunanlara ıentde 4 defa çekilecek kur'a ile aıa§ııd•kf pltnı gö-

r;' ikramiye dıQıtılacaktır. • 
4 Adet 1.000 Liralrk 4.000 Lira 
4 " soo ,, 2.000 .. 
4 ,. 250 " 1.000 " 

40 " 100 " 4.000 • 
100 ,. 50 " S.000 • 
lZO w 40 w 4.soo w 

160 "' 20 " 3.200 • 
D 1 K KAT: H.,;aplarmdak! paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dO~
yenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 !azlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylO.l, 11 Blr1ncikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Gayri Menkul 
Reyoğul Dördüncü 

Mahkemesinden : 

Satış ilanı 
Sulh Hukuk 
939/164 

Terekesine mahkemtte et konulup tasfiyesine karar verilen ölO 
:vtaksut Nisastaciyan uhdesinde bulunan Şişli HalaskArgazi caddesinde 
:1eni 301/303 numaralı apartunanın yüzde on hissesi açık arttnma su
retiyle 29/4/941 tarihine müsadit Salı aünil saat 10 da satılacaktır 
\rttırma yüzde yetmiş bejji bulmadığı takdirde ikinci arttırması 10/5İ 
1941 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da icra edilecektir 
Tamam.mm kıymeti 80.000 lira olup saWan hissenin miktarı kıymeti 
8.000 liradır. Dell~liye resmi, ihale pulu, yirmi senelik tavlz bedeli ve 
l<adastro harcı rnü~terisine ait olup satış gününe kadar \"erailer tereke
ye aitUr. Arttırmaya girebilmek için yüz.de yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lAzımdrr, 

TAFSiLAT: Mezkılr apartıman bir zemin katı ile üzerinde üç kat 
ve üstü taraça olmak üzere bir de çatı katı vardır. 

Zemin katında cephede bir dükk.\n bir cephe kapısı ve bahçe ka
pı.smdan gtrJldikte binaya ait solda antre ve antrenin solunda bir ka
pıcı odası bir mutfak iki oda bir çamaşırhane bir hela iki dolap bir 
odunluk mevcut olup blrlncl kata çıkan ayrı bir merdiveni vardrr. 
Keza antrenin sag tarafında ayrıca bir kapıcı odası vardır. Ve methal
leri bahçede olmak tizere altı adet odunluk vardır. Birinci katta tram
vay caddesine bakan bir numaralı daire mevcut olup yedi oda bir mut
fak iki helA bir kiler bir banyoyu havidir. Bij]ıçe cihetinde dört oda 
bir mutfak bir banyo ve bir hel~yı havi 2 No. lu daire vardır. İkinci 
katta tramvay cihetinde 3 ve bahçe cDı.etinde 4 No. lu daireler mevcut 
olup 3 No. lu daire 1 No. lu dairenin ayni 4 No. lu daire 2 No. lp nun 
aynidir. Üçüncü kat cadde cihetinde 5 ve bahçe tarafmda 6 No. lu dai
·eler varda. 5 No. lu daire 1 No. lu dairenin ayni ise de bir oda faz
"-dır. 6 No. lu daire 2 No. lu dairenin aynidir. Çatı katında 8 oda bir 
ı;amaşırhane bir helA kapalı b:r taraca önünde açık bir taraça vardır 
Bahçe cihetindeki iki oda bir çamaşırhane ve bir tara~adan mürekkep 
bır kısım olup buradan demir merdivenle çatı .katı üzerine Çtkıla. Bi
nanın arkası bahçe olup arka sokağa cephesi vardır. Elektrik, terkos, 
havagazı tesisatı vardır, 

İpotek sahibi alacaklılarla ctiğer aLl.kadarlarm ve !rtllak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarmı ve husu iyle laiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi ıun içinde mah
kemeye bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapo sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklarda. Bundan 
başka mezkür gayri menkuller kendisine ihale olunan alıcı tara!ından 

derhal veya kanuni müddeti içinde satış bedeli ile dellAliye resm.1, iha
le pulları, yirmi senelik vakıf taviz bedeli tutarı ve kadastro masrafı 

mahkeme veznesine yabrdması şarttır. Yatırılmadığı takdirde İcra ve 
l!IAs kanununun 131, 132, 133 üncü maddeleri ahkAnu tatbik oluna
caktır. 

lsteklilorin yukarıda ıösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk mahkemesine müracaat etmeleri ve gezmek istiyenlerJn a-
part:11an kapıct<;ma muroıcaat etmeleri liızumu ilAn olunur. (3876) 

TAN 

-------------------------------------------------------------------------
ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 

EN GUZEL HEDİYE 

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

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

Çjlnkü: Çocuk Ansiklopedisi .l ÇiU:ıkü: 
çocuğun mektepte ı 

Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla. 
rma yılbaşı ve pay
ram hediyesi oliırak 
en çok verilen eserdir. 

mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç o!Juğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- ı J Çünkü: 
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-

Çoc•ık A.lS'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. ,. 

TAN Neşriyat E'V'i 
lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder, 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edümiş olarak iki cü
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

-----------------------------------------------~---

OSMANLI BANKASI 
31ILKTEŞRJN1910 TA RiHiNDEKi VAZIYET 

AKTlF PASİF 

!sterlin Ş. P. !sterlin Ş. P 

5.000.000 Ecrmaye Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenınemış olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu. 
nan paralar 

Statü mucibince 
tiyaı akçesi 

10.000.000 
aynlan lh-

1.250.000 

Kısa vadeli avanslar ve rö. 
porlar 

6.579.719 5 3 

1.405.000 

Tedavülde bulunan bank. 
notlar 340.031 1 2 
Görüldüjtünde ödenecek se-

Tahsil olunacak senetler 
Ciızdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 

7 .977 .906 2 1 
1.976.577 15 10 
7.049.106 16 1 
2.617.032 11 4 

netler ve vadell senetler 174.020 17 11 
Alacaklı cari hesaplar 20.254. 701 2 -
Vadeli bonolar v~ can hesaplar 919.322 9 5 

Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 

Kabuller 612.299 19 2 
612.299 19 2 Müteferrik 385.670 11 5 

Gayri menkul mallar ve mo. 
bil ya 
Müteferrii" 

580.540 17 
137.862 14 4 

33.936.046 1 1 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Umum Mul:ıasebe Şef Muavini 

A. A . .MAYER 

~~PARA 
\ RAY.LT TARIŞININ 

DİREKS İYONU DUR 

lr T. iş Bankası"' 
Kü~ük Tasarruf ıj 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Afus
toı, 3 İlcinciteırin tarihlerinde ya
pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet ZOOO Liralı!< =2000.-Lira 
3 H 1000 H = 3000.- H 

2 " 750 " =1500.- " 
4 tJ 500 H =2000.- .. 
8 ,., 250 " =2000. .. 

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

iHTiRA ILANI 
.. Mitralyözler için pe:rvane şaftına 

merbut idare tertibatı., hakkında a
lınmış olan 29/12/931 gOnlü ve 1309 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 

fille korunak üzere ahere devrilferağ 
veya icar edlleceiinden talip olanla
rın Galatada, İktısat Hanında, Robert 
Ferri'ye müracaaUarı ilAn olunur. 

İst. İkinci Ticaret Mahkeme· 
sinden: İstanbul asliye mahke
mesi ikinci ticaret dairesinden: 
Şifahi bir satış akdi ile Hami 

300 .. 20 .. =6000.- " 
........................... _._., ....... -... Dayıgil tarafından ihzar olunan 

barsaklann alıcısı bulunan Leon 

J 
Faraci ve Maks Roza aralarında 

TAN Gazetes' 
1 
çıkan ihtilat .~zerin~ alıcısı. tara-

_______ 1 fından tesellum edılmemesınden 

l• ı A F• ti dolayı ticaret kanununun 712 ve an ıva arı 713 ncü maddelerine göre açık 

Krı. 

Başlık maktu olarc·. 750 
1 inci sayfa santimi 500 

2 " ,, ,, 30/J 

.; " .. .. 75 

33.936.046 1 1 

Türkiye Umum Müdürü 
Pli. GARELLI 

., . .. ..... . . 
iDARESiNi BIUN 1$ 8ANKAS!NDA 
iKRAMiYELİ }'IESAP A CAR 

Hukuk lstllahları 
Babıalidc İKBAL; Bcyazıtta 

.Milliyet Kitabevlerinde bulunur. 

[Fiyatı Bir Liradır] 

İstanbul İkinci İflas Memur
luğundan : Müflis Gözem Eske
nazi Negrin Limited Şirketinin 

konkurdato müzakeresi için ala
caklıların 28-3-941 Cuma günü ' 
saat 16 da dairede hazır bulun-
maları ilan olunur. (3863) , _____ , 

PERDE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

Çıkanın; Nire Ertuğrol 

Nisanda Çıkıyor. , 

1
1 .. ,, " 100 

Sahıp ve Neşriyat mudürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Nesrıyaı 1 Jl(in sayfasırul.a " 50 
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arttırma ile satılmasına karar 
verildiğinden (12772) asorti bar
saklann birinci arttırması 1-4-
941 sah günü saat 9 da ve sürü
len pey muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 7-4-941 
Pazartesi günü saat 9 da yapıla
cağından talip olanların yazılı 
gün ve saatlerde barsaklann bu
lunduğu Çakmakçılarda büyük 
yeni hanına gelmeleri ilAn olu-

KAYIP: 25/2/941 tarihli 5981 
makbuz numaralı ve 941 / 2184 
sicil numaralı tayfa cüzdanımı 
zayi ettim, yeni çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

nur. Sari oğlu Mustafa 
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Bütün Ağrlların Panzehir[dir 

Beyhude ıstırap Çekmeyiniz! 
B lR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ ai!"· 
rılarını sür'atle izaleye kifi· 
dir. Romatizma evc:aı, sınır, 

maf"lll ve adale ıstırapları 
NEVROZİN'le tedavi edilir. 
Müessir ilaç: NEVROZİN'dir. 

NEVROZİN Tercih Ediniz 
İCABINDA G"ÜNDE "3,, KAŞE ALINABİLİR. ............................ 

·DENTO't 
. . ~ . . . ,. . . - . 

DİŞ MACUNU 
A{ıızdaki mikropları temizler• dişlerin sıh 

fıatını muhafaza eder. 

fier yerde D E N T O L dit macununu arayınr. 

Gayri Menkul 
Beyoğul Dördüncü 

Mahkemesinden : 

Satış 
• A 

ilanı 
Sulh Hukuk 

939/164 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen Olü 

'.\faksut Nişastaciyan uhdesinde bulunan Galatada Voyvoda caddesinde 
Haraççı sokağı kösesinde 13, 15 numaralı hanın yüzde on beş hl.sMli a
~ık arttırma suretiyle 19/4/941 tarih:ne müsadif Cumartesi günü saat 
10 da satılacaktrr. Arttınna yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikin
ci arttırması 29/4/941 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da icra edi
lecektir. Tamamının kıymeti 70,000 lira olup sahlan hl nin miktarı 

kıymeti 10.500 liradır. Dell81iye resmi, ihale pulu, yirmi senelik. taviz 
bedeli ve kadastro harcı müşterisine ait olup satış &ününe kadar vergi
ler terekeye aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi bucuk nıs

bet.inde pey akçesi yatırmak lAzundır. 
TAFSiLAT: Bir mahzen, bir bodrum, bir zemin katı ve üzerinde be~ 

kat ve bir de taraça katını havidir. 1ı-lahzen katında kalori.ter dairesi 
ve kömilrlük, bodrum katında methali Haraççı sokağında olmak üzere 
bir mağaza ile mahzen katı methali ve zemin katı methali, Voyvoda 
caddesinde olan ve banka tarafından i~gal edilmış bir daJte ile han 
methali vardır. Birinci katta dört oda, bir kahve ocağı, bir hela vardır, 
İkinci katta: Altı oda bir musluk mahalli ve koridord" camekilnlı bir 
oda varda. 

Üçüncü katta beş oda bir musluk mahalli vardır. Dördüncü kotta 
ve beşinci katta ikinci katın tamamen ayni ve taraça vardır. 

İpotek sahibi alacaklılarla d:ğer al3kadarların ve irtıtak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını ve husustyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde mah
kemeye bildirmelel'i icap eder. Aksi halde hakları tapo sicilli Ue sabit 
o4nad.lkça satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Bina tft

mamen kArgir olup kalorifer, asansbr, terkos, elektrik ve havagau ·u 
sisatı mevcut\ur. :&.indan başka mezkQr gayri menkuller kendis'5.ne iha
le olunan alıcı tara!ından derhal veya kanunl müddeti içinde satJı be~ 
deli ile dellAliye resmi, ihale pulları, yirmi senelik vakıl taviz bedeli 
tutan ve kadastro masra!ı mahkeme veznesine yatırılması ~arttır. Yatı

rılmadığı takdirde icra ve üliı..s kan~unun 131, 132, 133 üncü madde
leri ahkAıru tatbik olunacaktır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen aün ve saatte Beyo~lu Dördüncü 
Sulh Hukuk mahkemesine müracaat ebneleri ve gezmek istiyenlerin han 
kapıcısına müracaatları lüzumu ilAn olunur, (3876) 

., KUŞ TÜ Y ÜNDEN 41----. i YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem del 

1 ••hhatlnlze BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRADIR J 
faydalıdır. 

Yasbk, yorganları da pek ucuzdur. Adres: fstJnbuJ Cakmakçılar, 
'-ı. Ömer Balioğlu Kuş Tüyü tabrikası. Telefon · 23027 -

. , 
T i M O F U J' 

(Abdest Bozan) dedifimiz barsak kurtlannın devasıdır Bunlar sıfır etile 
yapılmı, pastırma ve suc.:ukları yiyenlerde J.ılsıl olur. Uzunluklan dört 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol acar. 
T 1 M O F U J bu kurtların m birinci Jevasıdır. Sıhhat Vekiletlnio 

milsaadesini haiıdir Her ec:zanede bulunur Reçete Ue ıatılır. 

• 
Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanları 

Muhammen bedeli (9000) lira olan bir metre eninde 4000 met.re \•e 

bir buçuk metre eninde 4000 metre ki cem'an 8000 metreden ibaret Si· 
nek teli taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ıe hesabına (8.4.19-11) 
Salı günü saat ( 10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisycn tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1350 liralık kat! temJnat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar kom.1syona mü
racaatlarJ lAzundır. 

Bu i$e ait şartnameler komisyondan parasız olarak d:ıı!ıtılmaktadll". 
(215~) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzda 40 lira ücretli bir eczacılık mOnhQltiir 

mart ayı sonuna kadar bfzzat müracaat etmeleri. 
tsteklllerin 
(1958) 


