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Birliğimiz, Türk Varlığıiıın 
Kuvvet Kaynağıdır 

Sıvas Meb'usu Şemsettin Günaltay, Üniversite Konferans 
Salonunda Mühim Bir Konferans Verdi •' 

Şemsettin Günaltay, salonu dold uran binlerce kişilik bir dinleyici kütlesi önünde, sık sık alkışlar la kesilen n u tkunu söylüyor 

Bitaraf lak 
Siyasetinin Bir 
Kurbanı Daha 

Halio Dedi ki rr- " 

Almanyanın siyaseti, kUçUk dev
letleri blrblrlndeo ayırarak birer 
bırcr ııvlamaktır, EvvelA Orta Av
rupa ve şımal memleketlerine kar
şı tatbik ettiği bu siyasetini Bal
knnlarn karşı da ayni meharetle 
tatbik snhasmn koymuştur. EvvelO 
Romanyayı işgal etmiş, sonra Bul
~aristanı ele geçirmişti, Yugoslav
yayı tecrit ederek olgun bir mey
\'a halinde koparmıya teşebbüs et
miştir. 

1'1. Zekeriya S ERTE L 

1 ngiliz Başvekili Mister Chur
chill Bulgaristanın Almanlar 

tarafından işgali arifesinde, 9 tU
batta irat ettiği nutukta şunları 
söylemişti: 

"Geçen senenin mayıs ayı zar
fında Holland ada neler cereyan 
ettiğini batırlanz. Nikbin Holan
dalılar, bitaraflıklanna sadık J..al
nıak suretiyle kurtulacaklarını u-
nıarak kendi kendilerini oldnt -
nuşlar, sonra istila edilerek yağ
nıaya uğramışlar, ve n ihayet esa
ret altına 1Pnnişlredir. Cenu bu 
§arki Avrupasındaki miHetler de, 
bitaraflıklanna sığınarak, bir er 
birer parçalanmayı kabul ettikle
r i takdirde, bunlar da Hollanda 
Ve Danimarkanın akibet ine uğra
nıııya mahkfımdurlar. Bu fıkihete 
uğradıktan sonra da kurtuluşlan 
kıyamet &ilnüne kalacaktar.,, 

lngiliz Başvekilinin haber ver
diği bu Akibete, yine ayni ~ebep
lerden dolayı Yugoslavya düş -
rnuş bulunuyor. 

Yugoslavya, harp başladığı gfm 
denberi, küçük antant ve Balkan 
antantına bağlı olmasına rağmen, 
daima selameti bitaraflıkta gör -
tnüş, ve bitaraf kaldığı takdirde 
istikliıl ve tamamiyetini kurtara
bileceğini ummuştu. 

Bitaraflık, korkunun te7..ahü -
l'Ünden başka bir şey değildir, 
bu korku saıkasiyle bitaraflıkla -
rına sığınan bütün küçük Avru -
Pa milletleri birer birer korktuk
larına uğram

0

ışlar ve istiklallerini 
kaybetmişlerdir • 

Bitlerin siyaseti küçük devlet -
leri birbirinden ayırarak birer bi-
rer avlamaktır. Evvela orta Av -
rupa ve şimal memleketlerine 
tarşı muvaffakıyetle tatbik ettiği 
u siyasetıni, Balkanlara karşı da 
Jni maharetle tatbik sahasına 
.oymuştur. EvvelA anyayı iş-
~al etmiş, sonr :u ele 
ıseçırmış, Yugosla it e-
derek olgun bir mc ' liude 
koparmaya teşebbüs et tir. 

1 
( Sonu: Sa S; Sü 5) 

"Emniyetimiz ihlal Edilmek istendiği Gün, 

Yakın Şark, Bir Harp Sahnesi Olacaktır .. 

Köfiferansı salonun dışında hop arlörlerden takip eden kalabalık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi labalık görmemişti. Saat 16 dan 
reis vekili ve Sıvas mebusu Şem- itibaren konferans salonunda u
settin Günaltay, dün saat 17 de fak bir yer bile kalmaksız ın ta
Universite konferans salonunda mamen dolmuş bulunuyordu. 
gayet kesif bir dinleyici kütlesi Bu saatten sonra gelenler ancak 
önünde "dünya ahvalı karşısında avludan konferansı takip edebil-

mek imkanını güçlükle bulabil
Türkiye,, mevzulu konferansının 
birincisini vermiştir. mişler, geniş bir kütle ise bu im

kanı dahi temin edememiştir. 
Universite konferans salonu, 

belki düne kadar böyle bir ka- ( Sonu: Sa 5; Sil 1 J 

Japon Nazırı 
Moskova'dan 
Hareket Etti 

Stalin'in Matsuoka ile 

Görüşmesine Büyük 

Ehemmiyet Veriliyor 
Moskova, 25 (A. A.) - Matsu

oka, dün akşam saat 23 te Ber
line hareket etmiştir. 

Tokyo, 25 (A. A.) - "~· _N. 
B.,,: Bu sabah Japon harıcı~.e 
nezaretine Ji?elen bir tel.J?rafa Ji?O
re, Matsuoka Berlinde dört Ji?Ün 
kalmak fikrindedir. 30 Martta 
Romaya hareket edecek ve ayın 
31 inde oraya varacaktır. Roma
da da üç gün kalınası mukarrer
dir. 

Stalin - M atsuoka 
mülakatı 

Japon h iye \nazın Matsuoka-
MoskoiS25 (A. A.) - "Ofi.,. 

nın 4ü :f t komiserler haye
ti reiai 'ri.tif ciye komiseri Mo-

l Millet Meclisine 
Verilen Yeni 

Kanun Proiesi 
--o---

Demir Yolunun Irak 

Hududuna Temdidi 

için istikraz Yapılacak 
Ankara 25 (TAN) - HükCı -

met Büyük Millet Meclisine yeni 
iki isÜkraz kanunu proiesini 
tevdi etmiştir. Bunlardan biri 
Diyarbakır istasvonundan Irak 
Vezirhan hudutlarına kadar tem
dit edilmekte olan demirvollan
na tahsis olunacaktır Bu husus
taki proie müddeti tamamlanan 
Sivas, Erzurum demiryolu istik
razının esasları dahilinde hazır
lanmıştır. Bu istikrazın yekunu 
35 milyon liradır. Bu istikrazın 
tahvilleri diğer bir satışa çıka
rılacaktır. 

İkinci istikraz proiesi. mukabi
li 1941 fevkalade müdafaa büt
çesini karşılamak maksadiylc 
tanzim ve teklif olunmuştur. 

( Sonu : Sa 5; Sü Z) . ~'lf'nu: Sa 5; Sü 3 ) 

... " . 

DOST YUNAN 
MiLLETiNiN 
BAYRAMI 

Milli Şef ve Türkiye 

Cümhuriyeti Erkanı 

Kardeş Elen Milletine 

Mesaj Gönderdiler 
Ankara. 25 (A. A.) - Yunan 

milli bayramı münasebetiyle Re
isicümhurumuz ve Türkiye cüm
huriyeti erkanı kardeş ve dost 
Yunan milletine bütün Tiirk mil· 
Jetinin duygusuna tercüman o
lan mesajlar J?Öndermişlerdir. 

Reisicümhur İsmet İnönü, Yu
nan milletine şöyle ciiyor: 

"Asil ve sanlı Yunan milletinin 
bu bayram gününde, milli vazi
felerinin üasında çocuklarının 
gösterdiği cesaret ve sebatı hay
ranlıkla seJamlamak için bilhassa 
zevk duymaktayım . ., 

Türkiye Reisiciimhuru 
İsmet İnön 

* Başvekil Dr. Refik Savdam da 
hayranlı~ını şu satırla~la ifade 
etmektedir: 

"Kahraman Yunan milletinin 
milli bayramını kutladıjtı bugün
de, davaların en haklı ve en asili 
olan istiklali uğrunra yaptığı mü
cadelede gösterdiği cesaret ve 
sebat için derin hayranlığımı ifa
de etmekle bahtiyarım ... 

Başvekil Refik Saydam 

* Genel Kurmay Başkıtnı Mare-
şal Fevzi Cakmak. aşağıdaki me
sajı gönde,,.,,iı::tir: 

· (Sonu : Sa 5; Sü 7) 

Parti Grupunda 
-0--

Hariciye Vekilimiz 

izahat Verdi 
Ankara 25 (A.A.) - C. H. P . 

Meclis grupu umumi heyeti bu
gün "25 - 3 - 941 ,, salı günü saat 
15 te Reis vekili Trabzon mebu
su Hasan Saka'nın reisliğinde 
toplandı: 

Celsenin açılınasını mteakip 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Sükrü SaraçoıUu: son 15 ıtünlük 
siyasi hadiseler arasında bizi alA· 
kadar edenleri izah ettikten ve 
bu mevzulara müteallik olarak 
söz alan hatiplerin beyanatına ve 
sordukları suaallere icap eden ce
vabi izahat•., bulunduktan sonra 
ruznamede müzakere edilecek 
başka madde kalmadığından saat 
16.a.30 da celseye niha,Yet verildi, 

Yugoslavya 
Uçlü Paktı 
İmzaladı 

Almanya ve ltalya 

Birer Nota Verdiler 

Yugoslavyanın Toprak Ha
kimiyetine Riayet Edilecek 
ve Mihver Devletleri Asker 
Kıtalarını Geçirmek İçin 
Müsaade İstemiyeceklerdir 

\... ./ 
Svetkoviç Diyor ki: 

_,__ 

"Sakin Bir istikbal 

Temini Düşüne esile 

Pakta Giriyoruz .. 

Vçlü paktı Yugoslavya hükumeti namına imza ederıler 
Başvekil Svetkoviç 

Viyana, 25 (A. A.) - "D. N. 
B.,,: Almanya, İtalya ve Japon
ya arasında 27 Eylül 1940 da ak
tedilen üclü pakta YugoslavYanın 
iltihakı hakkındaki protokolü Al
manya hariciye nazın Von Rib
bentroo, İtalyan haricive nazırı 

1Yugoslavya 
Şehirlerinde 

Nümayişler --
Kont Ciano ve Japonva büvük el- Halk 
çisi General Osima ile YuJi?oslav Alınan Kararı 

Etmiyor 
başvekili Tsvetkovitch ve harici-
ye nazın Markovitch imzalamış- • Tasvip 
1ard1r. 

P rotokol sudur: --o-

"Bir taraftan Alman. f talvan R f "Y 1 
ve Jaoon hiikmetleri. di-'ter taraf- eu er ugos avya 
tan Yugoslav hükumeti murah
haslarının imzalariyle ~sa~ıdaki 
hususah müşahede ederler: 
Madde: 1 - Yul?oslavva. Berlin
de 27 Eylül 1940 da Almanya. İ
talyan ve Jaoonva arasında akte
di1en pakta iltih:tk eder. 

Madde: 2 - 'Oclü paktın 4 ün
cü maddesinde der:pis edilen muh 
telit teknik komisvonlar Yul?os
lavyanın menfaatlerinP. müteal
lik mPc:PlPlerle mesıml olduı?u 
takdirn" lccımisvon mÜ7.ı:ılcPre1eri
ne istirplr ,.+...., ,.k üzere Yuvoslav 
mümessilleri ti:ıvP.t olıımıcaktır. 

(Sonu Sa 5: Sü 6 J 

Mareşal 
Graziani 
İstifa Etti 
Arnavutluk Baş 

Kumandanlığına da G. 

Geloso Getirildi 

Fedakcirllk Yoluna 

Girmiştir .. Diyor 

Yunanistanda Derin 

Bir infial Var 

Tarih te ilk defa olarak bir Av
r upa nizamının kurulduğunu 

söyliyen Ribbentrop 

Bel~rad 25 (A.A .) - Yue:oslav 
halkı, hadiselerin inkişafından 
bihaber tutulmaktadır. Fakat 
haberleri nte.-esşuh ettiği her yer 
le halkın aksülameli ı;ıayet şiddet
li olmuştur. Dün Krayeva'da, 30 
bin kişi mihver aleyhine teza
hürlerde bulunmustur. İstüa e
den Ziraat Nazırı Kubroloviç. 
Bosna'da secim dairesi olanBan
valuka'da 10 bin kişi tarafından 
hararetle karsılanmıstır. Dün 
Belgradda bir cok beyanname da-

( Sonu : Sa 5: Sü 4) 

~Si GELDİKÇE : 

Mareşal Graziyani 

Ankara, 25 <Radyo ~azetesil -
İtalyadan gelen haberlere Ji?Öre 
ordu erkanı harbive reisi, Lib
ya valisi ve Simali Afrika kuv
vetleri başkumandanı İtalva ma
reşalı Rodolf Graziyani ile Ar
navutluktaki İtalyan kuvvetleri 
başkumandanı General Cavalle
ro, talepleri üzerine. bu vazife
lerinden affedilmişlerdir. 

Libya valililtine ve Simalt Af
rikadaki ftalvan kuvvetleri ba~ 
lcumandanlıQ'ına General İtalcı 
Garibaldi, Arnavutluktaki kuv· 
vetler başkumandanlıQ'ına Gene
ral Geloso. erkanı harbiye reis
li~ine ikinci reis General Mario 
Rotta ve ikinci reisiiğe de Fran
cesco Rossi tayin edilmişlerdir. 

_(Sonu : Sa 5; SU 5) 

Türk • Sovyet 
DOSTLUGU 
Yazan: Aka GÜNDÜZ 

E ski ve büyük haktkat hir 
hakikat bir defa daha 

m uzaffer old u. Bu hakikat 
Türk - Sovyet dostlu~undan 
başka bir şey değildir. IJu genç 
ve dinç hakikati çelmek, hulan· 
dırmak ve bozmak için ne ısiMi, 
ne hain emekler ıarfolund1ıj(unu 
hepimiz biliriz. Oyle zamanlar 
nazik anlar oldu ki, en doğruyu 
düşünenler. en uzait görenler 
bile şüpheye düştüler. Vsıdt va· 
kit esen müzevir sam yelleri al
tında gizli ferah duyanlar; bu
gün açık bir ha;)Tet , .e hayat 
inkisarı içinde, açık bir azap 
duymakta serbesttirler. 

22 yll isinde yalım bir kitiı 

Hariciye Nazın ::UarkQ\'İÇ 

Türk • Sovyet 

Tebliğinin - . . 
Akıslerı __ ,,....._ 

Londra Son Tebliğ i 

Nazi Propagandasına 

Bir Darbe Sayıyor 
Londra 25 (A.A. - "Afi,, A

demi tecavüz deklarasyonu hak
kındaki Türk - Rus tebli~, Lond
rada memnuniyetle karşılanmış
tır. Gece, salahiyettar mahfille
rin mütalealan alınamamıştır. 
Fakat siyasi mahfillerin f ik
rine RÖre, bu teblil, iki 
memleket arasındaki dostane bir 
tarzda yekdi~erini anlayıs zihni
vetini yeniden tamamiyle tesis 
etmiştir ve eğer Türkiye h~rbe gi 
rerse. Rusvanın Türkiyeyi arka
dan bıcak 1ıvaca,ğı fikrini yayan 
Alman prooa~andasına a~ır bir 
darbe teski1 etmektedir . Balkan 
buhranının had mahiveti scbe -
biyle. bu tebliC:in neşri icin seçi
len zaman. manidar telakki o
lunmaktadır. Bazıları. Rus nivet
leri üzerinde bazı itimatsızhklar 
filÖStermektedir. 

(Sonu: Sa 5: SU 7) 

ULUS'UN 
MAKALESi 

Türk - Sovyet Tebliği Şunu 
Tebarüz Ettiriyor ki, İki 
Devletin Garpteki Siyaset
leri Ne Olursa Olsun İkisi 
de Şarkta Sulh İstemektedir 

Ankara, 25 (TAN) - Falih 
Rıfkı Atay, varın ~ıkacak ' 'U· 
lus,, gazetesinde "Sovyet - T ürk 
deklarasyonu,, başlıl!ı altında şt 
makaleyi nesretmektedir. 

''Sovyetler birlil!i ile Türkiyr 
arasında tea ti edilen dekl.Aras 
vonun türkce metni pazartesi 
salı gecesi Anadolu aiansı tara 
fından gazetelere tebliğ edilmiş 
tir. 

(Sonu · Sa 5; Sil 3) 

bir büyük insan bu hakikatin 
sarsılmadığını, sarsılmıyacağını 
~örüyor ve biliyordu: MiHi Şef 

Milli Şefimizin bu siyasetin -
deki İ.'labeti görmekle kimbiliı 
kaçıncı defa bir milli ze\'k , .e 
min net daha duyuyoruz. 

Bir çe)Tek asra yakın blr za
mandan sonra iki tarafın dün:ra 
nıüvacehesinde tam bir ,·uzuhla 
tam bir açık kalblilikle tokalaş 
masmdaki minayı anlıyao on
lar. 

Bu delcUlrasyonun lırr kelime· 
si sarihtir, tamdır. Aykırı td . 
Urlere uğratılacak tek harfi 
yoktur. işte kara ıün ve ak ~n 
dostlan bir defa daha dünyanın 
ortasında el ele ve dimdik du· 
ruyorlaı. 

Biz. dostlutu işteı bu erkckçf 
tarzda tanını. Oynak ve kaypak 
dostluk la r başkalannın olsun. 

Sayın Refik Saydam ı le sa -
yın Molotofun muvaffakıyt:tlc • 
rin i Saraçoilunun güler yüzlü 
pbauıda selimi~ . __ 
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Dokumacılığın 
inkişafı için 
Tedbirler 

Köylülere Bedava 
iplik ve T ezg&h 

TAN 

Silivridelt.i 
Deniz Kaz sı 
Muhal<emes; 

Suçlu Kaptan, Kabahati Kılavuz 

Kaptana Yüklemek lltiyor. Liman Reis 
Muavini de Şahit Olarak Dinlendi 

1111 

ithalat ve 
ihracat 
Birlikleri 

Bunlara Yeni Şekil 

Vermek için 

Tetkikler Y apddı 
Ticaret Vekaleti teekilAtlandır· 

ma umum müdürü Avni Sekman, 
ıthalat ve ihracat birlikleri hak· 
kındaki tetkiklerini bitirmiş, ev
velki gün Ankaraya gitmiştir. 
Vekalet. birliklere yeni bir şekil 
vermek içın, kahve birlilt umu. 
mi katip muavini Celil ile, İzmir 
ihracat birlikleJ'inden bir murah· 
hası Ankaraya davet etmiştir. Bu 
murahhaslar Ankarada birlikle 
rin bir senelik mesaisi hakkında 
alakadar makamlara izahat ve
receklerdir,. 

İthalit ve ihracat 'birlikleriyle 
veni teşekkül edecek olan Tica· 
ret ofisi arasında bazı rabıtalar 
da temin edilecektir. 

San'ata, 

Kültüre, 

Ve Tahsile Deir 

Musiki 18hasında "aa 
kar,, geçinen bir va 

zamalllll bestekarlarını 
derken 

"- Onlar, diyor, gtlztl 
ler veremiyorhlr. Çünkü 
stlzdttrler, ve çoğunun orta 
sWeri blle yoktur! n 

Ba itübam karşısında 
bestekarlarını müdafaaya 
şacak değilim. Çünkij beste 
runuın piyasaya sürdükleri 
lerln, birer san'at mahsulü 
ınak şartlarını ihtiva et 
henüz çok uzak bulund 
kaniim. Fakat o vatandaşın 
ndaki iddiası içinde sakat 
nokta mevcuttur ki, bana bu 
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Rütubetli ve 
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Jlntardan ka
ği yiyenlere 

çavdar ek-
itlerde insan
bu haı;tahk 
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lln, hekimlik· 
çıkarıldığın

~·darın kendi-
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-~ 
Hadiseler: 

-
B u paktın mizasına t:ıkad-

düm eden günlerde 'u -
kua gelen bazı mühim hadise • 
lcrin, Yugosla\'ya ve Alman hü 
kumetleri üzerinde, paktm C\i· 

'elce :-.ararlaştırılmı§ olan muh 
tc,·iyatının değiştirilmesi husu -
sunda, tesir icra ettikleri anla -

Al~anya, Ne Kadar 
B u iki kelimenin birbirlc . 

riyle münasebetini yRln11 
kafiyede sanırdık. Oyle değilmi" 
Son gelen Fransız gazetelerindeı 
öğreniyoruz ki, işgal altında bu 
lunmasına rağmen modaya hak!ıı 
olşn Paris, bu sene sadeliğe doğ 
ru giden modellerine sadeltkl 
hiç münasebeti olmaması lazım 
gelen bir fazlalık eklemiş: 

şıhyor. 
Bunlar.dan biri. memleketin 

her tarafında, mill«-tln bu iJti -

Tayyare ıkarabilir? 
hakı tasvip etmediğini açıkça Alman ordusunun hava kuv-
gösteren büyük nümayişlc•rin veti hakkında muhtelif 

dığı vakit Almanvanın ilk saf 
muharebe imalatı, ayda tahmi 
hen 1 ,000 i buluyordu. Simdi bu 
adedin 1.600 ze çıkmış old11 1!u ve 
her tipten imal edilen tavvare
lerin aylık yekununun 2500 ü 
buldu.iiu sövlenebilir. Fakat ilk 
saf tayyarelerinin avlık imal va
satisini 1,400 rakamı ile ifade 
etmek. en do~rusudur. 

Bu vazivet, kuru bir hesap ne
ticesi de~il. faksı.t simdiye kadar 
havalarda cereyan etmiş olan bü
yük çarpısmaların tecrübeleri ile 
fiilen sabit olmuştur Almanla
rın azami ~ayret göstererek İn
p-iltereye karşı vaptıklan en bü
yük hava akınbrının tek bir ~ü
nünde 2.500 tavyareden fazla 
kuvvet çıkardıkları vaki olmamış 
tır. 

' 'c muhtelif mahiyette tezahıir- memleketlerde şimdiye kadar bi
lerin \'ukua gelmesi ,.e hala ele- ribirine o kadar zıt rakamlar ve 
\'am etmesi keyfiyetidir. Yu - biribirini nakıs o kadar ~arip ve 
goslavya Başvkili ve Hariciye aykırı mütalealar ortaya atılmış
Nazınm Viyanaya göttirecek tır ki, şimdiki muharebede pek 
tirenin lokomotifi için güçlıikle mühim bir mevzu teşkil eden bu 
bir makinist bulunması, bu iJti- muazzam problem etrafında cid
hakın - mahiyeti ve istikbali di bir tetkik yapmanın imkanları 
bakımlanndan - Bulgaristanm • bir hayli güçleşmiştir. Alman ha
kine hiç te benzemediğini gös • va ordusunun kuvvet mevcudu 
teren çok şayanı dikkat hir ha- hakkında en akla sı~maz rakam
disedir. Yugoslavyayı çok iyi ları ortaya atan Amerikalılar ol
tanı:ranların kanaatlerine göre muştur. Bir Amerikalı havacılık 
hükumetin, memleket içinden muharririnin ileri sürdü~ü tah· 
Alman askerlerinin geçmc~ine minler göre, Alman hava ordusu
müsaade ettiği takdirde, yerin - nun 70,000 tayyaresi vardır; bun 
~~ dura~ı~:~cağı ve memleketin ların içinde 36.000 ni muharebe 
ıçı~de buyuk k::ırış.klıklar çıka· tayyaresidir. "The Sunday Ti
cagı muhakka.ktır. 1 mes,, namındaki İngiliz S[azetesi-

H~lkın endı~ \'C galey~mm nin havacılık muharririne RÖre i
teskın maksadıyle bu ılt ı hakı 1 se, Alman hava ordusunun tay· 
Jngiltereniıı tas,•ip ettiğinin ı~aa yare mevcudu azami 40 000 den 
edilmesi. bu kaı:_ıaati teyit eile • ibarettir. Bunlann ancak 18.000 i 
cek ?1a~ı~Ael~edır. . . muharebe tayyaresidir. Bu 

-------------

lkıncı hadıse, lngılterenın Bel 18 000 nin içinden de her an har
grad sefirinin Yugoslavya hukiı be' hazır tayyareler 9 000 den 
~~e.ti?e, bu ani siyaset d«:ğiş k • fazla de~ildir • ' 
lıgınıo ~~~:.ret ~yand!r~ıgıw 'e Büyük farklarla birbirini tut
ınazur gorulemıyeceğını ve lıu mıyan bu iki rakam iddiası ara
hattı hareketin lngiltere tara • smda hakikate az çok yakın bir 
fından tasvip edildiği hakkın • hükme varabilmek için evvela 
daki şayianın hakikatle alakası Alman hava ordusunu~ bünye 
olmadığını bildiren notasıdır. teşkilatını gözden geçirelim. 

Uçüncü hadise de, Sovyetle -
rin Belgrad sefirinin Yugoslııv 
hükumetine, Sovyetlerin Bal • 
kanlar meselesine karşı alaka:ı,ız 
olmadığını bildirmesidir. 

Sovyet hükumetinin Yugoslav 
hükumetine yaptığı bu ikazın, 
Bulgaristana Alman askerleri 
girdiği zaman yaptığı deklaras
yonu tamamlıyacak mahiydte 
olması ve bilhassa Yugoslavya 
hükumetinin paktı imzalama -
dan evvel yapılması şayanı dik 
katlir. 

Tadilattan Sonra : 

Y ugoslav hükumetinin dün 
imzaladığı paktta, Yu -

goslavya arazisinden Alınan a~
kcrlerinin \'e harp malzemesi -
nin geçirilmesine ait askeri mad 
delerin çıkarılmasında, bu hadi
selerin mühim bir rol oynadığı 
muhakkaktır. 

Paktın, bu tadil ve tahfif e -
dilmiş şekli ile, Almanya için 
kıymet ve faydasını çok kaybet
tiği muhakkaktır. Çünkü Al -
manya Yugoslav topraklarından 
istifade etmediği takdirde Yuna 
nistana ancak dar bir cepheden 
taarruz etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Paktta Yugosla\•yanın ikh -
sadiyatı~ Alman ikbsadi siste
mine göre tanzim etmek mec
buriyeti hakkındaki maddede, 
vaziyette Almanya lehine yeni 
bir değişiklik yapmıyacaktır; 

(Devamı 4 üncüde) 

* * 
A

lman hava kuvvetlerinin 
başlıca faaliyet sahası, İn· 

gilteredir. Burada faaliyette bu
iunan Alman hava kuvvetlerinin 
mevcudu ve teşkilltı nedir? 

İngiliz havacılık mütehassısla· 
rı, dolfudan doğruya kendilerine 
taalluk eden bu meseleye husu
si bir ehemmiyet atfetmişler ve 
İngilizlere has ciddiyet ve haki
katprestlik ile hiç bir endişeden 
çekinmeden vaziyeti olduğu gibi 
ortaya dökmüşlerdir Binaenaleyh 
bu hususta İnjlilizlerin verdiği 
rakamlara azami itimatla baka
biliriz. İngilizlere S[Öre, Alman
ların İngiltereye karşı kullan
dıkları üç "Luftflotte - hava 
filoları., vardır: 

1 - 2 numaralı hava ordusu. 
Bunun hareket üsleri Belçika, 
Şimali Fransa ve Hollandadır. 
Kumandanı: General Kesselrinjl 

2 - 3 numaralı hava ordusu. 
Üsleri: Garbi Fransadaki hava 
meydanları. Kumandanı: Gene
ral Sperrle. 

3 - 5 numaralı hava ordusu 
Üsleri: $imali Holanda, Alman
ya, Danimarka ve Norvec. Ku
mandanı: General Stumph. 

Bunlardan maada Almanların 
daha dört hava orduları vardır 
ki, bunların 1 numaralısı Şarki 
Almanyada: 4 numaralısı 2 mart 
tarihine kadar Viyanada, şimdi 
Sofyada; 6 numaralısı Romanya
da; 7 numaralısı ise merkezi Si-

Milyarder 

Yunanlı 

Bütün Yunanlılar Yunanis
tanda yasamaz va... Bir 

cok Yunanlılar 

lleinkel tipinde- bir Alman bombardıman tayyaresi 

cilya olmak üzere bir kısmı Ce- ı 2 - Bahriyeye mensup hava 
nubi İtalyada, bir kısmı $ima ı kuvvetleri. Umumi mevcudu 
Afrikada ve - helki - Rodostadır 1.000; hizmete hazır: 500 tayya-

* * re 

Umum Alman hava kuvvetle- 3 Talim fırkası. Umumi 
rini tesbit edebilmek için mevcudu: 650, hızmete hazır 

bunların tesekkül tarzına da biı 400 tayyare. 
li(Öz atalım. Sulh zamanında mev· 4 - Hava nakliye teşkilatı. U
cut hava bölüklerinin her biri mumi mevcudu: 3,500; hizmete 
muharebe, bomba ve istikşaf tay- hazır: 2000 tayyare. 
varelerinden mürekkep olmak ü- Bu rakamların umumi yekunu 
zere 9 tayyareden müteşekkildir şudur: Umumi mevcut: 24.400 . 
Harp zamanında bu bölüklerin hizmete hazır kısım: 12,000 tay
kuvveti 12 tayyareye ibli~ edil- vare. 
miştir. tlc bölük bir j(rUP. üç Atelyelerde inşa halinde ve he
grup ta Almanların "Geschwa· nüz natamam tayyare adedinin 
der,. tesmive ettikleri büvük bi• yukarıki rakamın yüzde ellisı 
grup teskil eder. Bir heva fır- nisbetinde olduğu ve 5,000 tayya
kası , 480 tayyare demektir. He renin de mürettebat"ı ve saire iş
fırkada ile bombacı, 8 muharebe !erde kullanıldığı kabul edilirse, 
ci ve bir de istikşaf grupu var- Alman hava kuvvetlerinin umu
dır. Nakliye tayyareleriyle ihti· mi yekunu 40,000 tayyareye ib
yatlar bu rakama dahil ddildir Hi,ğ edilebilir. 
Bu esasa göre. üc fırka ve bir mu- Fakat bu adet te kat'i olarak 
harebe kıtasından müteşekkil o- kabul edilemez. Çim.ırn, evvele. 
lan "Luftflotte,, Jerin umumi ku'· Alman tayyare imalathanelerı 
veti, 1,700 tayyareden ibarettir. ln2ihz hava akınlarının mütema 
Bunun 1000 tanesi bombacı. 75 ı di darbelerine maruzdur. Sani
keşif, 625 i ise avcı tayyareleri- ven, hava çarpışmalarında Al
dir. Bu kuvvetlerin. yine tahmi- manların uğradığı zayıat oldukça 
nen, dörtte biri tamirat dolayi· ağırdır. Tecrübe ile sabit olmuş 
siyle daimi surette hizmet bari- tur kı, hava çarpışması neticesin
cinde kalır. Binaenaleyh, her an de meseliı bir tayyare kaybolu
hizmete hazır bir "Luftflotte" in yorsa, kaza neticesinde ikı tay-
tayyare adedi, takriben 1,300 den yare kaybolmaktadır. · 
fazla de~ildir. Hava talim bö1uklerinin aylık * * zayıatı, yüzde on beş nisbetinı 
Buraya kadar verdiğimiz ma- bulmaktadır. Muharebenin başın-

lumatı bir araya S?etirir danberi Almanya en aşağı 20,00U 
sek, Alman hava kuvvetlerinir tayyare kaybetrnıştir. 
umumi vaziyetini şöylece hülasa * * 
edebiliriz 

1 - Altı (veya yedi) hava fi. 
losu: Umumi mevcudu: 16.500 
hizmete hazır kısmı: 7 ,800 tayya 
re. 

Buna mukabil acaba yeni tay
yare imalatı ne vaziyette

dir? Ve zayıatı ne nisbette teliıfı 
edebilmektedir? - Harp başla-

zu çavdar ununa kanşı;a bile miiz 
min hastalığa sebep olabilmesi i
çin yüzde 1, 2 hatta dıtha ziyade 
nisbette olması laZ1mdır. 

dünyanın dört bir yazan . 
buca~ına da~ıla- • 

Yalnız cavdar ekmeğiyle bes· 
lenn memleketlerde, çavdar mah 
muzunun zarar vermeden hangi 
nisbette çavdar ununa kansabi
leceğini tayin etmek iı:in mahsus 
fen komisyonlan kurulmu!ftu. 
Bunlann tetkiklerinden çıkan ne
ticelere göre c:nvdar ununda yüz. 
de :varım nishetinde mahmuz ka
rış~ış olursa bir adam bu çavdar 
unundan yapılmış ekmekten gün
de 1250 gram (yani bizim eski 
tam okka) yemiş olsa bile c:av· 
dar mahmuzu hastalığına tutu
lamaz ... 

Bu hesaplar yalnız ça\•dar u
nımdan yapılan ekmekler ic;in ... 
Halbuki bizim yediğimiz "tek tip 
ekmekte., çavdar unu zaten an
cak yüzde on beş nisbetindedir 
Onun için, çavdar ununa • ekin
cilerin, değirmencilerin dikkatle
rine rağmen - çavdar mahmuzu 
karışmış olduiu farzedilse bile 
kimseye bir zarar veremiyeceği 
iiphesizdir. 

Bundan baı;kaca da, çavdar 
mahmuzuoun tesirli olması için 
taze olması şarttır. Ça\'dar tane
leri vahut ca\ dar unu bir kaç ay 
kalı~ca ça\ dar mahmuzu artık 
frcirfni "apAmA7!. 

rak buralarda yer
leşmiş, ticaret ve 
borsa işlerivle uğ

raşmış; kimi zen.ıı;in kimi peri
şan olrnustur 

Bu arada Birlesik Amerika 
Devletlerinde de bir kac milyo
na yakın Elen vardı;. Seneler
den beri memleketlerınden uzak 
ta yaşıyan bu vata~daşl~r .. Y~
nanistanın harbe Rırmesı uzerı
ne aralarında Yunanistana ızön
derilmek üzere 10 milyon dolar 
para toplamışlardı. 

Bu adamlardan bir tanesi 
William Helis tek basına bir mil 
yon dolar vermiştir. Uzun boy
iu kıvırcık saclı mavi eözlü iri 
y~rı bir adam olan Helis 50 va
şıhdadır ve E.ıı:e denizindeki kü
çük adalardan birinde do~uş
tur. 

İyi bir ailenin eocuiu olan 
bu iyi kalpli insan 18 yaşında 
talihini denemek üzere macera 
peşinde Amerikaya ~itmistir. 
Burada senelerce serseri bir ha
yat yaşamıştır. 1917 senesinde 
askere yazılmış ve Fransa va
dilerinde döj?üşmüştür. 

Harp dönüşünde Louisiana e
yaletinde bir petrol işi bulmuş-

tur. Ve burada bir kaç RÜn i
çinde dehşetli bir servet vao -
mıştır. Bugün bu eyalette On 
dördüncü Lui sistemi bir kona
ğı, kendi adını tasıvan bir vatı 
vardır. Bunlardan başka Yuna
nistanda mermerleri ve zevtin
leriyle meşhur ufak bir adanın 
da sahibidir. Yunanistanda pet
rol taharrivatı yapmak hakkını 
da satın almıstır. Fakat. bu
gün için bu sözden ibarettir. 

Bujliin Elen hükılmetinin 
Birleşik Amerika Devletleri 
dahilindeki alım satım bürosu
nun şefi bulunan William He
lis dolar hesabiyle bir milvar
der ve drahmi hesabivle bir E
len devleti milyarderidir. 

* * Hapishaneye Sığmadı 

Bir gün Amerika polisi 22 
vasında olan Peter Da-

wis'i sokaklarda 
serserilik etmek 
cünniyle yakalar 
ve Los Angelos 
hapishanesine g().. 
türür. 

Fakat, hapishanede halli ıüe 

bir mesele zuhur eder. Dawis 
o kadar iri yarı bir adamdır ki 
hapishanedeki höcrelerden hiç 
birine sıemamaktadır. Bu dev 
cüsseli adam 2.20 uzunlu2unda
dır ve o kadar da büyük yapı
lıdır ki höcre kanılarının hiç 
birinden sığıp içeri geçememek
tedir. 

En nihavet bu adamı sı~dıra
bilmek için. iki höcreyi birleş
tirmeğ'e ve aradaki demirleri çı
kanp, iki kapıyı acmab karar 
veriyorlar. Fakat bu isler olur
ken diğer taraftan hadise gazete 
lere aksedivor. Gazetelerden bi
rinde Dawis'in resmini eören 
bir sinema kumpanyası onu der
hal an2aie etmek için müra
caat ediyor. 

Zaten bu dev cüsseli adamın 
tevkifine seben issizli~ ve ser
serili~ idi. Ortava bu anıaj
man çıkınca mesele kalmıvor. 
Onu veni isine başlamak üzere 

serbest bırakıyorlar. Bövlece Da 
wis hem bir is bulmuş oluyor 
hem de bu yeni sistem ilan sa
yesinde Amerikada meşhur olu
yor. 

~ 

Askerlik işleri 
Yoklamaya Davet 

Fatih ukerlik ıube•lnden: 
1 - İhtiyat erat yok.lamalariyle 

(337) doğumluların ilk yoklamalarına 
aşağıda gösterılen gunlerde devam e
dilmektedır. 

2 - İzdihama meydan vermemek 
için her mı.ikellef doğumu itibariyle 
(Not) alarak mezkfu glinlerde şube
ye müracaat ederek yoklamasını yap
tıracak, aksi takdirde Askerlik milkel
letlyeti kanununıın (94) üncü madde
sine tevfikan ceza goreceltleri ilan o
lunur. 
(337) ilk Yoklama 

Şehremini Nahiyesi 

26-3-941 Çarşamba 
27-3-941 Perşembe 
28-3-941 Cuma 
KaragOmrUk Nahlyul 
31-3-941 Pa:z.artesi · 

1-4-941 Salı 
2-4-941 Çarşembe 
3-4-941 Perşembe 
4-4-941 Cuma 
7-4-941 Pazartesi 
8-4-941 :;:"-lı 

9-4-941 Çarşamba 
10-4-941 Perşembe 
11-4-941 Cuma 
Fener Nahlyul 
14-4-941 Pazartesi 
15-4-941 Salı 
16-4-941 Carşamqa 
17-4-941 Perşembe 
18-4-941 Cuma 
21-4-941 Pazartesi 
22-4-941 Salı 
23-4-941 Çarşamba 
24-4-941 Perşembe 
25-4-941 Cuma 
Eyüp Nahlyeml 
28-4-941 Pazartesi 
29-4-941 Salı 
30-4-941 Çarşamba 

1-5-941 Perşembe 
2-5-941 Cuma 
5-5-941 Pazartesi 
6-5-941 Salı 
7-5-941 Çarşamba 
8-5-941 Perşembe 
9-5-941 Cuma 

ihtiyat 
Vokalamaaı 

BütUn ıube· 
ye men•up 
(320) Doğ. 

,, .. .. .. 
(321) Doğ, .. .. 

JI .. .. .. .. .. 
(322) .. 

" .. " 
" .. " 

(323) " 

.. .. 
" .. 
" " (324) 

" ,, .. 
" " 
" " (325) .. 
,, .. .. ,, 

.. " (326) ,, 
,, • 
• .. .. .. .. " (327) .. 
,, .. .. .. .. .. 

Cebelitank Bir Adadır 

Bu hafta Cebelitarık'ın en 
mesut insanlarından birj 

buranın valisi Sir 
Clive Lidle'dir 
1939 da Sir İron 
Side'in verine bu
raya sıelen bu mü
tt-sebbis adamın 

memnun olmaia hakkı vardır 
Zira o altı av zarfında büvük 
bir kaya parcası olan Cebelita
nk'ı İspanya sahillerinden ayır
mak sıibi muazzam bir is ba
şarmıst:r. Böylece Cebelitarık 
artık bir ada olmustur. 

Umumiyetle İnsıilizler Ceb~ 
Iitank'a denizden hücum edi
leceii hesabı üzerine hazırlan
mışlardı. Bu kavanın icine dün 
yanın en müthis sahil müdafa< 
toplarım verlestirmisler. deniz
den ırelecek her haniri bir hü 
cuma karsı bu kavavı bastan a 
şa2't tahkim etmislerdir. Sinaa 
pur'dan sonra burası dünyanır 
en müı;tahkem yerlerinden biri 
sidir. Fakat İsoanvada kargasa 
lıklar basladığı Riindenberi İnıı
lizler karadan bir hücum tehli
kesini de varit sıönne~e basla· 
mış1ard1r. İste bu düsüncevle
dir ki İn~iz arazisi olan Cebe
litarık'ın arka taraftan İspan· 
ya ile olan ıılakMıını kesmej?c: 
karar vermislerdi. 

Bujliin acılmıs olan bu kana 1 
1000 metre uzunluihında ve 50 
metre genişli~indedir ve böyle
ce İn_gilizlerin arkalarından vu
rulmak korkuları da kalmamış-

""· 

Modayı günü güniine takip <' 
den kadmlar ellerine zarif ve u 
zun bir baston alacaklarmş. .. 

Bir yandan pratik olsun di~ ( 
uzun saplı kadın şemsiyeleri <' 
çantalanna sığacak kadar kısaltıl 
mışken diğer taraftan da kadını 
nn ellerine koca bir sopa veril 
yor. 

Bu uzun hastonlann saplarına 
birer pudralık , dudak kırmızılı 
ve kaş resmedilecek kalem ) cı 
leri varmış. Uzunluğu dolayısi~ 
le baston, kadınlann tam yüzll'ı 
hizasına geldiği için istedikh·ı 
anda onlara tuvaletlerini tazele 
mek imkanını veriyormuş. 

O halde moda, çoktanberi er 
keklerin bile taşımaktan vazgcı 
tikleri için ehemmiyetini kaybc 
den bastonu ve bastonC'uluğu ı·. 
betlendirecek. Esnafın ) üzü giı) 
cek. 

Eskiden asa denilen baston 
şıyana bir vakar verirmiş. 
yarlıkta ise insanın bir u z 
mcktir. 

Yunan 
Sfenks'in: 

esatirinde (O 

- Sabahleyin dört ayaklı. i 
leyin iki a) aklı, akşam da üç a 
yaklı olan hangi hay,·anchr? 

Bilmecesini: 
- insandır! Çünkü hayatın sa

bahı demek olan çorukluğunda 
elleriyle de yürüdüğü için dört 
ayaklı demektir; orta yaşında yal
~ız iki ayağını kullanır; ihti~·arlı
gında dayandığı asa ile üç a) ak
lıdır! 

Cevabı ile hallederek Yunanti· 
tanı yolunu kesen canavardan 
kurtarmış. 

Biz bastonun bilhassa kızılcık 
C'İnsiyle daha mektepten teşerrii
fe başlamıştık. O zamanlar "sopa. 
cennetten çıkarmış. Şimdi moda 
mağazalanndan çıkıyor. Vaktiyle 
hoc:aalr bilhassa babalar çoeak -
1annın adam olmalarında sopanm 
büyük hir amil olduğunu kabul 
ederlermiş. Bir baba da bunım ü.' 
ratından şöyle şikayet ediyol': 

Adam olsun diye evlfıdmı tek 
Atıyordum ikide birde kötek 
Öyle yerleşdi ki zihninde sopa 
Elifi görse sanır bir mertek! 
Baston bizde mesleği ayıran birl 

alamet olarak ta kuHanılırdı. Me
sela eskiden evlenecek klzların 
askeri, yahut si\'ili tercih ettiği
ni anlamak için "yanı kıhçlı mı? 
Eli bastonlu mu?,, diye socarlar
dı. 

Şairler ''Fahriyye,, terinde atıa
:vı bir tedip ielti gibi zikrederler: 
Bi mehfıbfı rehl na re!teye gitsem deı 

ne var? 
Kahrı hasm eylemeğe elde asadır 

ham em 
Şimdi Paris kadınlan da sopa~ ı 

hasmı kahreylemek için bir yazı 
kalemi gibi değil kalbleri fethet
mek içni samur kaşlann yerine 
çizecekleri vesme'nin kaleındanı 
gibi kullanacaldar .• 

Bu itibarla şüphe yok ki, mu
vaffakıyetleri şairinkinden daha 
sağlamdır! 

Takvimci 

SPOR: 

lnönü Koşusu 
Hazırhkları 

İzmir, 25 (TAN Muhaltirin
den) - Beden terbiyesi genel 
direktörü Cemil Taner ile teski 
lıit reisi Celal bugün buraya gel· 
diler. 

Önümüzdeki pazar günü 41 
bölgeden 200 atlet'in iştirakiyl e 
7500 metrelik İnönü koşusu ya 
pılacaktır. Cemil Tanerle Celiı 
da bu kosuda bulunacaklardır. 

1 stanbul takımlan 
cumaya gidiyor 

Bu koşuya iştirak edecek olan 
İstanbul takımlan cuma jliinü 
Randırma tarikivle İzmire hare 
ket edecektir. İstanbuldan üç 
takım istirak edecek ve bunl&rın 
ikisi böl~enin temsili takımı, bi 
ri de mektepler muhteliti olacak 
tır. Mektepler muhtelitinin ba 
ı;ında Kabataş lisesi iimnastik 
muallimi Hamdi, bölıze takımla 
rının başında da atletizm ajan 
Ali Rıza sıidecektir. Atletizm fe 
derasyonu azası da ayni ı;?ii 
4'ehrimizden hareket edecektir. 

İnönü koşusuna. federasvonuı 
kıs proeramını tatbik etmis böl 
"eler istirak edecektir. Runla~n 
adedi kırkı bulmustur. Bu kırk 
bölS[e icinde dörder kisil ik kırk 
~ıtı takım yansa E?irecektir: Avın 
virmi dokuzunda İzmir Halkevin
de atletlerle e~itmek ve aianlnra 
federasyon erkanı tarafından bn
zı öğ'ütler ve konferanslar verı· 
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Şarki Afrika ve Yunan 
Cephelerindeki Vaziyet 
, ASKERİ MUHARRİRİMİZ YAZIYOR ) 

'Afrika cephesi 

Bombalara karşı şahlanan Londranm karanlık sokaklarında ... Maskelenen evlerinde ... Kaynı
yan esrar ... 

LONDRA UYUMUYOR 
c 

Bin Heyecan 
Ve Takdirle 

O N 
YARIN 

R A O 
AKŞAM: 

V E I 

LALE 
o T 

Sinemasında 
Göreceksiniz. 

Fe\'ka1ade ilave: Tayyare ile en son ıclen 2 ıniihim harp jurnalı . 
1 - Türkçe Eritiş Paramunt Jurnal' da 'I 2 - RUMCA YUNAN JURNALi 
A - İngiliz kuvvetleri Yunanistanda... A - Arnavutlukta ileri harekat... 
B - Akdenizde son mühim donanma harbi... B - Şimaranın isgali ... 
C - Afrika muharebeleri... C - İstihkam taburlarının faaliyeti... 

~~==:--~~~~~ ........ ._... __ .................................... ..... 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

AŞK 

Büyük Rejisör Ernst Lubitsch'iı 
ve 

Mar;garet Sullavan - Jamc~ 
Stewart - Frank Morgan 

tarafından temsil edilen 

ILANLARI 

Habeııistanın her tarafı ateş içinde
dır. Fakat Habeııistan ve umurniyeUe 
Şarki Afrika muharebe cephelerJnln 
asıl iki noktasındadır ki, şiddetli mu
harebeler cereyan etmektedir. Bunlar 
birincisi şimalde Keren mevkllnde, i
kincisi Jse cenupta Harrar sahası et
rafında vuku bulmaktadır Bizim .fik
rimizce Keren muhare~lerine fev
kaliide ehemmiyet atfetmek doğı·u de
gildlr. Çünkü buradaki çarpqmaların 
hedefi, mümkun olduğu kadar fazla 
Italyan kuvvetlerini bu tarafa dogı·u 
çekmek, Eritre ile Şimali Habeşistan 
arasında İtalyanları askeri hareket 
ve muavenet kabiliyetinden mahrum 
etmekten ibarettir. Bu maksatla Ke
ren etrafında pek şiddetli çarpışmalar 
devam ederken, cenuptan Harrar'a 
doiru ilerleyen İngllfz imperatorluk 
ordusunun külli kuvvetleri, gün geç
tikçe işgal sahalarını genişletmekte 
ve Addls Abeba'ya doğru pek seri a
dımlarla mesafe kazanmaktadır. Son 
\'azlyetten sonra Habeşistanı müdafaa 
eden İtalyan kuvvetleri, artık biltiln 
bütün ümitsiz şartlarla karıılanmış
tır. Çünkü mUdafaalanrun merkezini 
teşkil eden Addis - Abeba sahası, her 
taraftan sıkı bir çember içine alınmış 
bulunmaktadır. Addis - Abeba yolu, 
ilcrledıkçe yerli halkın iştiraki saye
sınde daha ziyade artan İngiliz kuv
vetleri önünde dört, beş istikametten 
aı;;ılnuştır. 

nun önune geçmek istemi~ler, 11. incı 
ordularını yeni kuvvetlerle tak"'Ye e
derek mutemadi hucumlara :&ırişmış
ler ve kıtalarını fena halde. hırpıılıı
mışlardır. Hıç bir netice t•.emin etme
yen bu kanlı hucumlarc!.an sonra, 1-
talyan cephe gerUerinr.ıeki vahamet 
bir kat daha art~tır. Bunun en sarrh 
delili, umum ~phc kumandanmm 
tekra~ deği5thilmesi hadısesıdır . .Fıl
vakl, Londra radyosu, Atınrıdan aldı
ğı bir habere atfen, General Ugo Ca
vallero'nun gerıye alınarak yerıne Ge
neral Geloso'nun getııildlgırı1 bildır
mfştir. Yunanlstana karşı İtalyan ta
arru~unun başladığı gundenberi, 1 tal
yanl r beşincı def.a ohırak. yanı ay
da bır, kumımrlan ~ı.ştirmek mecbu
riyet.inde kalmışlardır. Bu erer umum 
kumandanlığa get.ırıleıı General Ge
loso, Hlınara - Tepedclen - Buzı hat
tını tutan 11 inci orc'luııun kumandanı 
idi. Bu zat, çoktanberı Arnavutlukta 
bulunmaktadır. işgalden sonra Arna- Nefis komesidisi takdim edilecektir. 
vutıuktaki İtalyan fırkalarına kuman- Filme ilave olarak: En SON FOX dünya ve harı 
da eden ikinci İtalyan General! bu- havadisleri. DİKKAT: Bu gece için Loca kalma 
dur. 6 Nisan 1939 tarihinde Arnavut- mıştır. Koltuklar sabahtan itibaren aldırılmalırfn 
luğa ihraç edılen ilk İtalyan i§&al or- .,.,,..,. rnQı:A rl 
dusunun kumandanı General Cuz.z.o- -

ni'yi, dört ay sonra istıhlar etmiş ve ı ,••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••lııııı. 
Yunan taarruzu başladığr vakit Epir 
kıtasını fefüe memur 11 inci İtalyan ni bir yangınla F E 
ordusunun Laşma getirllıniştı. u kere yanan R A H Sinemanın bu sene mukaveleye 

raptetmiş olduğu mevsimin en 
büyük filmlerini 

Arnavutluk cephesi 
Son zamanlarda Arnavutluk cephe

:!1nden İtalyanların mütemadi taarruz 
hareketleri haberleri ıelmektedlr. He
men hemen on be§ gilne yakın bir za
mandanberi, kısa fasılalarla, tekrar 
edılen bu hücumlar, İtalyanlara, ağır 
zayiattan ba~ka, hiç bir fayda temin 
edememiştir. Bu hücumların Tepede
len - Buz! hattmda cereyanı ve he
men hemen burada tahdidi, oldukça 
manidardır. Bizim anladıtrmu:a gbre, 
İtalyan kumandanlıgı Yunan cephe 
hattmı yarmak ,gibi wnuml bir ıaye 
takip etmemiştir. Son talyan hücum
larının gayesi, Yunanlıların Tepede
len boğazına karşı hazırladıkları kat'i 
hücum hareketini öplemekten ibaret 
olsa gerektir. Bu aralık Tepedelen'in 
Yunanlılar tarafından zaptı, italyan
larm aleyhine pek feci akislerin doğ
masına sebep olabilirdl. Bundan ma
ada Tepedelen'in sukutu, Avlonyanm 
açılması demekt.ir. f~te İtalyanlar bu-

Yugoslavyanın 

Bugünkü Vaziyeti 
(Başı 3 üncüdeı 

çünkU Yugoslavya esasen uzun 
zamandanberi Almanyanın ık • 
tısadi hakimiyeti altına 1'irmi~ 
bulunuyor. ' I 

Fakat, Almanya b11&ün Yu -
~oslavyanın bu ıartlarla da pak
ta iltihakından memnun aıörün
mektedir. Çünkü artık Alman
yanın, tamamiyle siyasi hiki • 
miyeti altma da girmiş bulunan 
Yugoslavyanm dahili işlerine 
daha müessir ve ıııum\ıilii bir 
surette müdahale edeceğine ve 
en nihayet günün birinde Yu -
goslavya topraklarından Al • 
man askerlerini eeçirmek im • 
kanım temin eyliyeceğine kımi 
olduğu anlaşılmaktadır • 

M.ANTEN 

# lstanbulda Büyüle Heyecan 1' 
Hmcahmç seanslarda seyredenleri gözyaşlanna boğ.arak şim
diye kadar tatılmadık dehi.lı bir aşk musiki aleminin coşkun-

luklarına erdiren ..... ·--·---------= 1 • 
i MARMARA 1 SINEMASININ 
= : . ._ .................. _ .................... . 

1 9 4 1 FİLMLER TACI : . 

DANKO • PiSTA 
IMACAR SENFONISIJ 

Türkiyede İlk Defa 
Cidden görülmemiş harikulade nefasetinin uyandırdığı emsal

siz rağbet üzerine 

Bir Hafta Daha GösterHecektir. 
Aynca: Programa: YUNAN HARBİNİN 3 

NUMARALI YENİ JURNALi İlave Edilmiştir. 
RUMCA: Arnavutlukta Yunan - İtalyan topçu düellosu - İ
talyanlardan alınan mühimmat - Yunan erkanı harbiyesi 

' Cephede ... 

Çarşıkapı A z A K 
Gedik paşa SINEMASI Telefon: 

2354:! 
Pek büyük fedakarlıklara katlanarak elde etmeğe muvaffak olduğunu sayın müşterilerine 

MÜJDELER 
, •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ııı ' 
:: YEŞiL CEHENNEM SAIUŞIN ŞEYTAN 1 DOKTORUN AŞKI : 
I KÜÇÜK MELEK ZANZIBAR İ ŞEYT ANl ŞUA ! 
1 ÖRÜMCEK ADAM SEViL BERBERi 1 KARA ÇAYLAK 1 
'ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııi•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•' 
gibi her biri birer şaheser olan bu filmler bu sene sinemamızda gösterilecektir. 

I BUGÜN \ 
Emsalsiz fevkalade program l'ii!~iiiiiiiiii!!iiii!!!!~~!i!!i 

ı !BU GÜN ' ı Matinelerden ı 
itibaren 

., 
KÜÇÜK MELEK Matinelerden 

itibaren 

. ı ı 

_I 
JOAN BLONDELL BING GROSBY 

2 
MISEHA AUER 

Sinemacılık aleminin en büyük 
harikası, insan havsala ve zeka
sının kavramıycağı büyük mi
zansenli emsalsiz maceralar, si-
nema romanı... 

Alevler arasında bir memleket, 
feveran halinde bir volkan, bal
ta girmemiş ormanlarda vahşi 
hayvanlar, bütün memleketi al
tüst eden "büyük kası~a, ölüm-
le mücadele, aslan, kaplan ve 1000 lerce figüran ... Tüyler ür

pertici ve helecanlı sahneler ... 
timsahlann hücumu ve bunlar Bu muhteşem programa çok 
arasında beyaz avcı kadın. mühim 2 ilave: 
İngilizler Bingazide - Eritre cephesi - Agordat şehrinin zaptı- Atinada yapılan muazzam Ge· 

~--•••••••••.. neral Metaksas'ın cenaze merasimi •••••••••••" 

TAKSIM SINEMASI Bugün matineler

den itibaren 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

SiHiRLi YÜZÜK 
Efsanevi bir aşk hikayesi. Dertli bir aşkın feryadı. Çıl
dırtan bir hasetin acı namelerini terennüm eden Türk 
musikili yanık Türk sarkılariyle süslenen şa'rk filmi. 

Musiki ART AKI CAN 
Adaptasyonu 

lOkuyucular: SUAD GÜN - NUMAN İÇLİSES - İBRAHİM - OSMAN ve NEZİHE UY AR 
Çalanlar: SADİ IŞILAY - ŞÜKRÜ TUNAR - CEMAL CÜMBÜŞ - HASAN DRAMALI - EMİN

İSMAİL - H. TAHSİN 
Arzuyu Umumi Üzerine İlaveten: AÇILMAMIŞ KONCA 2 Mühim film birden 

Bugün matinelerden itiba
ren Kadıköy 

OPERA 
sinemasnda 

Bütün dünyanın alkışladı~ı 
ve takdir nazarlariyle sey
rettiği 2 yıldız 
GLARK GABLE
JOAN GRAWFORD 

tarafından varatılan 

MAHKOMLAR 
GEMiSi 

Büyük Ask ve ihtiras filnı 
başlıyor. 

Ayrıca: Arzuyu umum 
ÜZPrİrıf" 

GÜNAHKARLAR 
SILVIA SIDNEY 

Tarafından 

"---..---' ................................................• 
1 

TEPF8ıt.C:ı ORAM "'ı•a• • & 

Bu akşam saat 20.30 da" 1 
HÜRRİYET APARTMANI 

Vuan : 8ed•t Simavi 

iSTiKLAL CAD. KOMEDi KISMI 

1 
Gündüz 14 te Ç~uk Oynnu 

Bu akşam saat 20.30 da 

DA D 1 1 ................................................. : 
.llfllm----~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krf. 

Başlık maktu olarc·~ 750 
1 inci ıayfa aantimi 500 
2 ,, ,, H 300 
" ,, " " 100 
5 ,, " " 75 
illin sa11f asında .. 50 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzik ( 
8,45 Yemek ... 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Neşeli t'" 
13,20 Salon or 

* 

Belediye 
rumrükte s 
""İnde 105 sa 
bir arama y 
neticesi fırı 
ekmek bulu 
miştir. 

. ~-..... , 
1 

Büyük bir şehir zengin bir Kanadalı olan 
in ortadan kaybolmasından dolayı korku 

1 

rabileceği bir kargaşalığa maruz kalmak te 

HERKES BU 

G A i P iZL 
ARAMAKTADIR 

Acaba Kafi mi Olundu ? Yoisıa I 

işte Ş A R K Sine 
CUMA AKŞAMINDAN İTİJ 

anlayacağınız sır budur 
I 

.---- Sayın ldanbul Halle 
Haftalardanberi müesseselerimize yapılan 
qzerine Türk filmciliğinin dil 'ere destan o 
...,iyenlerle tekrar görmek isteyenlere bir 

IMti.Lf1···-fALEM ı ....................... .1-........ -
Sinemaları Son D• 

KAHVECİ G 
ni bugünden itibaren bir hafta daha gö 

Başlı başına bir film olan bütün dünyay 
rikalı Meşhur Dahi Polis haf 

NiK KAR 
VALTER PIDGEON - RIT> 

ÇOBAN ALI u 
1 <Got l• N$ANıA. RI luya ~;;r~u~tğ~~~~urun değirmeninden Bo- B 

- Ha ... Dur ağa ... Kanburun değirmeni... Kan
burun değirmeni... 

Çoban Ali, kepeneğini sırtına almİ§, rahat rahat Ali, cigarasını ağır ağır ağzına götürdü. Kendi- 1 1 
cigara içiyordu. si de derhal bulup çıkaramadığı için titizlendi. 
Bağdaş kurup oturmuş olduğu halde, ayakta du- "Aklı başka yerde olunca adam şaşırıyor.,, Diye-

tan kısa boylu, şişman bir adam kadar yüksek ve Yazan: Cemalettin Mahir No: 15 rek içinden saydı: "Hamamlı, Kurtgölü, Gerede, 
genişti. Kanburun değirmeni...,, Hatırlıyarak yüksek sesle 

Kuyrukçusu kör Ahmet: Uzun bir yük katarı toprağın temellerini sarsa- mek için yiğit olmıya. canlı. cansız her şeyle diiş- ilave etti: 
- Şose yoluna yanaştı hayvanlar usta! Dedi. rak kapkaranlık. geçti. Son vagonun arkasındaki man yaşadığından tetik üstünde durmıya, tenhada - Köroğlu devreti. 
Çoban Ali, cigarasını ağzından indirip seslendi: küçücük kırmızı nokta bir dönemeçte denize vurup kafası kızarsa yüksek sesle küfretmiye alışmıştı. Kör Ahmet, ustasının durakladığını farketme -

1 
2 
3 

nı 

mi 
ye 
ta 
tir. 

- Dadaaa! Dadaaa! kayboldu. Baş çoban oldu olalı, on bir .;enedit, stiriısıinü Is- mişti: 
Ustasının kalın sesi, tepeden aşağı canlı ve bü- Tren İstanbul tarafından gelip Ankara tarafına tanbula bir noksansız götürdıiğü meşhurd11. - Ha ... Sahi. dedi, öyle ya ... Köroğlu devreti, 

yük ~ir şey gibi yuvarlanırken kör Ahmet kendi gitmişti. Nüfus tezkeresi küçük yazıldığından askere yir- sonra Çaytut, Bolu, Yumlutepe, Deve ba~ırtan, 
kendme: ::Bu sefer mutlaka dönmezler ... Caddeye Kör Ahmet başını çevirmeden sordu: mi dokuz yaşında gitmiş, topçu alayı ikinci taburu- Daryeri, Düzce, Karasu. Akcami, Hendek. 
vururlar.,, diye düşünüyordu. _ Uıta? ' na, iki buçuk sene, onun kadar güçlü kuvvetli, a- - Aferin kuyrukçu: 

Ay ışığı denizde parladığı için gece adeta aydın- _Ne var? lımlı nefer gelmemişti. - Hendek, Kargalı, Yağbasan, Çatalköprti, 
lıktı. Arada epey mesafe olmasına rağmen telgraf _Şimdi neredeyiz? Boyu, iki metreye yakındı. Çankırı pazarında, es- Ters yeri, Adapazarı, Serverenı. Çağ gölü, Uzun 
direkleri, şosenin ötesindeki demiryolu pekala gö- _Gebze üstündeyiz. Dört konaklık yolumuz kidenberi, sırtına uygun çoban kepeneği bulamaz- tarla, Kirazoğlu ... 
rı.inüyordu. 'b' beli" bel" . il kaldı. Kurt köyü, Samandere, Uzunçayır, Üsküdar. lardı. Acı kuvveti vardı. Hayvan da olsa, beş yüz - Aferin, bt>IJemişsin ... Yeter ... Yiğit çobanın gö 

Bir toprak parçası kayıyor gı 1 1 ırsız er- Oradan araba vapuriyle Okmeydanı . cana hükmettiğinden ve on okka teslim aldığı hir zü en fazla nerede açık olacak, bil bakalım? 

Soldan 
bis 2 -
Avrupa 

mahzus 
yağmuk 
nıahmıv 
day ve tı 
lat oluV 
başakı. Y 
cavdar 
rışırsa i 
hastalı) h 

liyen sürü çobanın sesini işitir, işitmez biraz du- Çoban Ali: "Bu iş de bitti.,, der gibi son kelime- yaşındaki tokluları, dilediği yaylalarda otlatıp di- - Yiğit çoban, Bandır, Çumçöllü, Hamamlıda 
raklayıp geri döndü. nin son hecesini uzattı. !ediği sulardan içirerek gözü önünde kırk, kırk beş gözünü açacak. Buralarda davar hırsızları ıiyade-

Hayvanlar otlıya otlıya yokuşa sardılar. kiloluk koyunlar haline getirdiğinden ka~larını dir. Sürü yoluna çukur kazarlar, üstüne çırpı ör-
Kuyrukçu kör Ahmet, sesine sürü al~tınnası!1ın İskilip toprağının en namlı çobanı Osman evle- daima çatık tutmıya çalışırdı. Lakin tombul ve kır- terler, koyun içine düşer, kalır. 

usulünü bildiği halde, koyunların söz dınleınesıne nip Rıza Beyin yanına ortakçı yerleştikten sonra, mızı yüzünde, yanakları her zaman güliımser gibi - Aferin ... Hayvan bulanık ağrısı olursa ne ya-
gene şaştı. İskilipte "Alinin üstüne yiğit çoban kalmadı.,, yuvarlak duruyor, bulanık kehribar tanelerine parsın? 

İskilipten beş yüz toklu ile martta yola sıkmış- derlerdi. benziyen gozleri, ne yapsa yumuşacık bakıyordu. - Kavun veririm, sarmısaklı yoğurt veririm. 
lar sürüyü Yapraklı yaylasında bir ay, llgazın Sesine sürü alıştırmasını, otun ağılısını iyisinden Bu sebepten istediği kadar heybetli olamadığını - Kelebek illeti olduğu nasıl anlaşılır'? 
kırkpınar, Kuşkaya, Belan, Yağbasan ve Küçük il- ayırmayı, hayvan hastalıklarını anlayıp ilaç et- düşünerek bazı bazı kederleniyordu. - Davarın gözünden ... Gözündeki damarlar sa-
gaz yaylalarında iki ay güttükten sonra, İstanbula meyi artık Ali kadar iyi bilen kalmamıştı. rarır. 
doğru sürmüşlerdi. Aliye göre iyi çoban, davarı hendekten 'ltlatmı- Sürü tepeye çıkınca. Ali, hiç yerinden kımılda- - Pekala ... Bunu da bildin Şerü ..• Şimdi gele-

Et kaybedip kilodan düşmesinler diye hayva.nl~- yacak, ürkek yapmıyacak, yavaş güdecekti. Uyut- ~adan "~is!. Kis!, Diyerek .ha~va~l~~ı geri. çevir: lim dalak olunca... . .. 
rı öğle sıcağında gC\lgeye ya~ırıyorlar, le<?~ .~!inlı- mak, kaldırıp otlatmak, sulama.ık vakitleri bilinme- dı. Sardıgı cı~!l1'ayı yakıp ~ıbr.~t çopuyle dışlerinı - Da.lak olunca ... Suru, dereye, çaya v~lu!, 
ğınde bir taraftan otlatıp bır taraftan yurutuyor- dimi sürü et tutmaz Karamanın kuyruğu çatlar karıştırarak kor Ahmede dondu. Boş oturdukları sudan bırkaç kere geçer ... Akıntıya doiru ~urur 
!ardı. Yirmi dört saatte ancak iki saatlik yol alılık- koyw'.ı sakat olurdu. ' ' zamanlarda, kuyrukcularıru imtihan etmek bq ço- de, ıorlamasiyle dalağını eritir hayvan... Sılihm 
ları için küçük llgazdan burası tamam elli bet Alinin çobanlığa dair her fırsatta tekrarladıaı üç hanların adetiydi. . varsa atar .. torkııtursun. Sağa, sola k?fturmaaa da 
gun tutmuştu. ühim sözü vardı: "Yiğit çoban kurdun nasibini - Say bakalım Ahmet, dedı, Ilgaz~an lstanbu- faydalı. Ellı hayvan kırılacakaa yirmı, otuz bat 

· ·ıdi :ser.,, "dağ, taş, su, yel, canlı, cansız her şey ç~ la kaç konak va~.? .. . . ölür. . ~. 
Uzaktan bir tren düdüğü işıtı · b duş" mandır "tenhada başı sıkılan çoban Kör Ahmet, yuzu koyun uzandığı yerden dızlerı - Y1gıt çoban davarın doyduğunu nereden 
Kör Ahmet, evvela lokomotifin bacasından J?ÜS- a~~:Sına da ağa~:~~ da, beyine de küfreder. He~ üstüne toplandı, say~~Y:~ başladı: !bilecek? 

kurı.ien kıvılcımları gol'diı. Bunlar ay ışıgında bıraz d etmeli. - İlgaz, Osman golu, Anbar?.ere, ~amamlı, 
savruluyor, yarmaların kayalarını kırmızı kırmızı eAlı·. sur" Ünün başında iken kurdun nasibini kes- Kurt gölü, Gerede, Kanburun degırmenı, Bolu ... 
avdınlattıktan sonra sönüyorlardı. 

.(Arkası Var) 
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( 'il 

am t !aatı 
ler ınuz. 

ürl<ün celil< 
Azmi cf!tltr 

ıııltnıa ffinsı 1 ıncıdt-ı 
bu kesif kütlenin çok 

alkışları arasında kür -
erek sözlerıne şöyle baş-

ce bizim için Akdeniz ve yakın 
şarkta hayati menfaatleri bizimle 
müşterek olan ve denizlere lıfı -
kim bulunan Ingiltere ile anlaş
maktan başka yol kalmamıştı. Bu 

1 heyetı .. 
m lı..1 
ar 
l•~~ltkıt 

~~ ~~~ 
ttıcu 

baııd, 

rici te/ılike emniyet ;avededir ki, bugüne kadar yakın 
şai·kta sulhün muhafazası temin 

m ttlor 
(P-.nt (1 

lwmıza girmiştir,, edilebilmiştir ... 
.ıhterem vatandaşlarım! "Türk milleti için gidilecek 
medeniyetin heybetli tah-. ""'· ıtaları ınsanlıgı utandıran yol muayye11dir,, 

zi Kar; 
Sa~adde 
ayfınınc' 
.YSI ararr 
ııJnoksc 
unlte ed 

·barlıkla çarpıştığı, be~eri- Şemsettin Günaltay, devleti -
karanlık ve meçhul. bir fı- mi~in haricl siyasette takip etti
doğru sürüklendiği şu za- ği yolu ve alınan tedbirleri an -

rda bütün dünyada oldu- !attıktan sonra nutkuna çöyle de
ıi bizde de bir huzursuz - vam etmiştir: 
hüküm sürmesi pek tabii- "Emniyetimiz ihlal ectilml'k is-

ıinirleri gevşeten; umumi tenildiği ·gün yakın sark bir harp 
sıkan bu huzursuzluk za- sahası olacaktır Türk milleti icin 

da, son umumi cihan buh- ı;ıidilecek yol muayyendir; bu yol 
tarşısında memleketin du- son ferdimize kadar nnayur<lu a
ııdan vatandaşlan haberdar talarımıza layık bir kahraman -
ri faydalı gören büyük par- Jıkl;ı müdafaa yoludur.,, · 
kara ve Istanbulda bu mev- Hatip milli birliğimizin, Tiirk 
.a•l' söz söylemek şerefini de varlığının kuvvet ve satvet kay -
bahşetti. Söze başlarken nağı olduğunu söyliverek sözle

faz dinleyicilerimi saygı ve rinP sövle <'IPvam etmis'ir: 
lie se!Amlarım. "Biivük Milli Sefimi7in rtrafın 

•piniz biliyorsunuz ki, Tür - da sar~ılmaz hir kale. imanlı ve 
Cümhuriyeti kurulduğu gün suurlu bir ordu hAlind<>ki tonlu -
itibaren harici siyasetinde Juğumuzu bir kat da"• '1kla•tır~
Şmez bir esas kabul etmiş - lım, tarsin edelim Milli kudnıtı
Bıı esas yurdu su!hten ayır- mize Milli Şefimizin reviv~t ve 
ıak, duııya sulhiinün ınuha- uzak ııürüsiine ıtiivenlP hirdenbi
sı ı(,'in de elinden gelen gay- re basgöstereePk vazivetler kar
ısaınimi olarak sarfetm'?'ktir." ~asında sarsıJm,_k~ızın riimdik du
ıatip bundan sonra hiçbir ralım. Yeni Türkiyenin milli s!-
ıetin toprağında gözü olmı - arı ancak böyle bir durum olabı
• hiçbir memlekete karşı ih- lir. 
s ve kin beslemiyen Türki - Emsalsiz bir ııüvenimiz de; en 
jn vaziyetine temas etmiş ve tPhlikeli. en korkunc harp mev
:rıiştir ki: ctanlarında, en kar1'ık, ~n çetin 
pörüyorsunuz ki, bizim bu sivasi mücadel<>lerdP kudret ve 
1ar samimi sulhperverıioıimi - maharPt.ini biitiin cihana tanıt -
ı,rai:men diin sesini uzaklar - mıs. Tiirkiin mt\k(ıs talihine evve
tl du~·duğumuz harici tehlike la Jnnniinıle sonra rı.. Loı.anda 
:ün hudutlarımıza kadar da - parlak kurtıılıı< ufukları açmış 

r~mıştır. Bir iki hafta evvel olan Büvük Sef lniiniiniin h"ı .
ııdunu, istiklalini yabancı kuv- mızda bulunmasıdır Bu. che<'liv
ırlerc teslim eden Bulgaristan ven hiir ve müc;;t~kil va~aması 
n.~umuzdur. mukadder olan Türk milleti için 

ı:.:>ört buçuk aydanberi malze - en J<n+lıı hir tnlihHr . ., 
. ee ve adetçe kendinden çok Türkün biiyük azmi 
'~ün bir düşmanla Elenizm;n e- d 

1 
, 

'ciri devirlerini hatırlatan bir Vat~:' a: ~t:.; d.. v• tarihin 
1 ki Y . Bu.,<ın ,,ıı " - un ~· hraman ı a çarpışan unanıs- 1 nbrından birini 

pı ts h k z hem dos- Pil znr u zama , . 
J.iı P C'm omşumu ' hiiviik bir hflilP rl~vri v;\sıyor. Bu 

m1:1z.~ur. . .. .. biiviik VP tah::ımmiir ~en z1tma4 
nıfWr~yorsunuz kı: •. butun bu nın bu yeni hir dünva doğumu 
mimı sulhperverlıg1m~.ze rı-ığ .- sanc1lAT1 içinde kl'vr;ln~n asrın 
. n harici tehlike bugun emnı- · kulaklorımızı 

yet h za girmiş aziz varlı- uyandırıcı sesıne ' .. .. 
izli;, ;ai ~;'~ehditkar bir mahijet acalım. Hı>r Piin. ~er ~·•1 h•~vuk 

b:şııf Devletler milletlerara- hir (l;;nv• zelzel<'<ı mıllet1Prı teh 
;ya • · ri't dio duruvor Bunu s:rrsılm~z 

· münasebetlerde sö•ün, _temı. • ~ e t t · ;uurlu bir irade 
tın hatt~ yazılı taahhutlerın hır mr an<' ve. . . 1ı: .

1 
. 

taıı~bi~ kıymeti kalmadığı, huku- ile kor"l~mak ı~ın hı>;e " sı~~~t 
n ını düvel hukuku milel esasla _ vı>n hıc tııkenmıven hır. .k,ı . 
ıniı,,ın gü!Ünç bir hurafe te!Akki 1A:ımr1ır. Rı'·'rı~uv~:ıı~;;~ı\:~ctİ 
Ye füdiğl hir zamanda yaşıyoruz. mm kuvv_r 1 ır. . .. 
ta ı Mihver devletlerinin bugüne h'.ifiinlü1'ı~nr1"n dn~an ~ ı;n~:~n~ 
tir,;ıdar tezahür eden hareketleri hı""Ptmesınden mu+PvP.llıh c b' 
na :sterivor ki, harp harici kal - .,;v,,rlik ruhıı<'lıır. Bn rıı ıze 
ki lak ~tiyen bir milletin yurdu ırk v~rııi~i At_e~or ,m;"~ıl.ır. I in 
edi:3 günün birinde haklı ve meş- Azız nınlı>v'.cı.ler.. er ('~l,;:a'k 
hal\, hiçbir sebep olmaksızın teca - bi;ı;;n fertl;.r ıcın ınsan dd 
yüküze uğrıyabilmektedir . s•fativle mustPrf'k v~ m_;ı1ı:1 11 es 

• d · bir nurum vardır: l\foca«P ~ ... 
cagı Yeni nizam maskesi altın a gız E . m•k ta mücndele 

F1 . ı· l kik• b·y,t ve sasen 'a<a 
.nen .sıyas~ ın "'- ı ma ı '. .,t,.,,nk de~il midir? 

yö Jayesı henuz sarih surette ıfade B''vle olclııi!ıına ııöre <\\ huh -
Yuııdilmemiştir: Bu. siyas_7t~n A,v- ranı': zamanlarda her Türk ha -
ğlnı'Upada ve bınne~1ce •. butu~ ~un· v:itın soluğuna JZÖP'sfınü acmalı. 
da ;ada tam ve katı. hır hAkımıyet ciO-erlı>rinP mPtanet havası i<-ir -
ıu. J~mrak,. ıı:ııhvercıı?.rden başka mPlidir. HPr fprlte bir miirahit 
lav ınılletlerı ıstıklalleund:n. s.oy : ruhu yaşamalı. her kalh<lP de 
aatı ak, onları mıhver hakımıyetı . . 

1 
d 

tnı?ltında mihverci!er hesabına ça- sar••lmaz hır ıradc yanma ı ır. 
Fıı<tırmak olduğu iddia edilmek - Yorgı~°j,1kort~ki Yı;'.'.arı;:u~~r~: a tcdir Eğer yeni nizam bu tas - sınmış ru ar ov e ~vn .. 

osÜ·ir edil~n şekilde ftmansız bir !a-, hi zaman~~rd~u b~ad;ıl~=~!i~~;~ 
i hakküm ve esaret çemberı ıse ı V"rem mı ro . 
ne ıiçük milletler için artık hayat 1 dirler. Bunl_ar var~\J;;esntedı :_

·e ink·~af imkinı kalmamış de- lamazalr. Bıze mu a. ern. ı~ u 
ektir "i Çünkü tasvir edilen ye- rumunu. hayatın tehlıkelerını ne

i ni,..;ma göre yeryüzü halkı şe ile karşılıyan, boralar, fırtı. -
biri metbu milletler, diğeri ta~i nalar karşısında sarsılmıvan hı~ 
ve ser! kavimler olmak üzere ı- ruh ve on~n yaratacağı kahrema 

, kiye b!Slünecektir. n! hayat lazım?ır.. .. 
~ Dün ve bugün kendi yurtla - Bu ruh, eşsız bırer z~fer .. g_u -
ak rında mes'ut ve müstakil hayat nesi halınde :ı-sı;ı~rın f~zarısı_ a
zu süren milletler, bu gaye tahak- rasında tarıhımızı par a an 'e 

u kuk ettiği takdirde artık siyasi parlatacak_ olan Çald:r:~ıi M~
nıı varlıklarına idari ve iktısadi is- hacı ve. nıhayet Ana ~ a ~rı, -
ve tiklfıllerine 'veda etmiş, hürriyet nönülen, Sakarya ve B u~ ~pı -
ı ve refah ümitlerini ebedlyyen narı yaratan :.u~tur. 1~ 1

3 r: -
u . . . ki d r mani hayat buyuk teh ı e er ar 
lı yıŞ~~et~;~c'::;ü~ral~~y böyle bir sısında millet için duvu~.n 1:.ılvi r idarenin Firavunlar devrinlu ve heyb~tli hev~candır;, ır :e. -
1 hortlaması demek olacağına işa- yecan kı, saf Tu_rk :'.ecıyesı. s:g

ı d k "bö le bir amansız lam ırl< kuvvetını, egılmez ~e ,u
. ret e ere ,_ .Y . d b .. t.. 1 T .. k iradesini ifade ed~r. 
ı sıyasetın yırmıncı asır a u un ur u ur . d .. 
) bcşe.riyete tatbikini düşünebHe - ve hiçbir tehhke karşısın a san-

ı cek dimağlar bulunacağına. ınsa- mez.,, --------
tı nın inanacağı gelmiyor demıştır.,, 

n Yakın Şarkta sulhün 
muhafazası 

' Hatip, Milli Şefimizin Kurul -
taydaki açılış nutuklarından bazı 
parçalar alarak sözüne .dev~m et
rıuş ve mihverin bir rukn_u olan 

' l\tussolini Italyasının vazıy.ıtıne 
lemasla demiştir ki: .. 

"Mussolini Italyasının se"ıgılı 
yurdumuz hakkındaki ihtirası~;ı
nı açıkça ilan ve bu gayeye _mu -
teveccihen haksız \'e scbepsız Ar 
navutluğu i gal etme•i, Ingilte
rc ile ittifakımızı tesri eden se
bebi pek güze! izah edebilir. 

Bütün Akdenizı çeviren mrm -
lckctlerl zaptrdHek eski Roma 
imparotorlugttnu ihya C'tm ... k Lır
Sına kapılan ltalya. eski Romalı-
1ilrın ıs ... ılil volur,u taklb"'n ve tıp
k.1 oıJJr 

0
1bi Arnavutluöa ;;;.11·111-

Millet Meclisinde 
(Bası Sa. 3 tr) 

Bu istikraz mahiyeti itibariyle 
tasarruf bonoları ismini taşımak
tadır. Bu bonoları hükumet 
muhtelif devirlerde satısa arze
decektir. 

Bütçe enciimeııirıde 

Ankara, 25 (TAN) - Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeni 
1941 bütce projesi üzerinde ça
lışmalarına baslamıstır. Bu mü
nasebetle Maliye Vekili Fuad Ağ
ralı, mali vaziyet ve yeni bütçe
orojcsinin ana çizgileri etrafın
da encümen azalarına geniş i
zahat vermis \'C fevkalade vazi
yet dolayioivle alınması karar
lastırılan ycnj mali tedbirleri an
latmıştır. 

Ulus'e.ın Makalesi 
<Başı 1 incide) 

Sovvetler birliği ile Türkiye a
rasınd·a mevcut ademi tecavüz 
misakının teyit edilmesinin ni
çin faydalı l(Örülmüş olduğunu 
deklarasyonun mukaddimesinde
ki izahtan anlıyoruz: Eğer biz 
harbe girmeğe mecbur olursak 
müşkülatımızdan istifade ederek. 
Sovyetlerin Türkiyeye hücum e
deceklerine da.ir ecnebi matbuat
ta haberler cıkmıştır .. Bu haber
ler üzerine Sovyet hükumetin
den bir istifsar vuku bulmuştur; 
bu sebeple Sovyet hükumeti "Bu 
ııibi haberlerin kendi vaziyetine 
kat'iyyen tevafuk etmemekte ol
duğunu", "sayet Türkiye hakika
ten tecavüze dücar olur ve top
raklarını müdafaa icin harbe gir
meğe mecbur kalırsa Sovyetler 
Biıliği ile arasında mevcut ade
mi tecavüz misakına istinaden 
Sovyetler Birliğinin tam "comp
rehension,, ve bitaraflığına ııüve
n.ebilecegini, hükumetimize bil
dirmistir. Bu beyanat üzerine 
Türkiye Sovyetler komşusuna 
karşı ayni teminatı tekrar etmi~
tir. 

Görülüyor ki ,deklarasyon iki 
devlet arasında yeni bir ahit de
~ildir. Ve iki devletin buııünkü 
harp karşısında ta baslangıçtan
beri devam eden sivasetlerinde 
bir değişiklik oldu~una delalet 
etmez. 

l\luhariplere kar,ı Sovyetler 
Birliği ile Türkiyenin vaziyetleri 
birbirinden farklıdırlar. Muhte
lif propagandalar bu fark üze
rinde, zaman zaman. iki kom6'u 
devlet münasebetlerini bulandır
mak icin bir havli islemislerdir. 
Sovyetler Birliği - Türkiye dek
larasyonu şunu tebarüz ettiriyor 
ki iki devletin garpteki siyasetle
ri ne olursa olsun; her ikisi de 
sarkta sulh istemektedirler. Ve 
harbin bu sahalara intikal etme
sinde hic bir menfaat görme
mektedirler. Bu bakımdan ve bu
ııünkü ahval içinde 25 mart dek
larasyonu, bu esasta bizimle zıt 
niyet ve menfaatte olmıyan her
kesi memnun edecek bir sulh ve
sikası teşkil eder. 

En dar zamanlarda dahi, ade
mi tecavüz misakının Renfş em
niyet manasından hiç tereddüde 
düşmemiş old uğumuzu bu müna
sebetle zikretmek ister iz. Sov
yetler Birliği ile Türkiyeyi bir
birine karşı iki ihtilalin en buh
ranlı devrelerinde başlayıp inki
saf eden barışçı ve emniyetçi te
sanütten ayırabilecek bir sebep 
mevcut olmamıstır. Türkiye hiç 
bir zaman, kendi em niyet men
faatleri ile Sovyetler Birliğinin 
emniyet menfaatleri arasında bir 
tezat görmemistir. Ve Moskova
nın dahi bu an'ane.ve bağlılığını 
tadil etmesinden veya e)leceğin
den endişeye düşmemiştir. 

Bu karışık zamanlarda, her si
yasi tezahür gibi, Sovyet - Türk 
deklarasyonu etrafında da muh
telif tefsirler yapılacağına şüphe 
edilemez. Deklftrasyonu şu veya 
bu devlete karşı bir ihtar mahi
yetinde teliıkki edecek olanlar, 
veya iki dev !etin siyasetinde şu 
veya bu türlü bir değişikliğe işa
ret olduğunu iddia edecek olan 
!ar bulunacaktır. Bu çeşit t;e. 
Jakki ve iddialar vesikanın ma
na ve şumulünü tecavüz etmei(e 
mahkumdurlar. 

Metne dikkat edildiği vakit, 
her iki devletin kendilerine karşı 
her hangi mevcut bir tehditten 
endise ettiklerine dair bir ifade 
sarahat ve hatta iması mevcut ol
madığı görülmektedir. Bütün 
bunlarla beraber Sovyetler Bir
liği ile Türkiye arasındaki m ua
hede hükümlerinin karşılıklı em
niyet ve dostluğun eskiden ol
duğu l(ibi devam ettiğini teyit e
den ve iki devletin şark sulhüne 
vermekte olduğu ehemmiyeti te
barüz ettiren bu vesika, büyük 
bir kıymeti haizdir. 

Japon Nazırı 

Hareket Etti 
(Başı 1 incide) 

lotovla yaptığı mülikatta Stalin
in d e hazır bulunması umumi na
zarı dikkati celbetmektedir. Ev
vela şu cihet kaydediliyor ki, 
ancak Matsuokanın dönüşte Mos
kovayı ziyaretinden evvel iki na
zır arasında hiçbir mülakat der
piş edilmiyordu. Sonra, iki nazır 
arasında vuku bulan mülakatta 
Stalin'in de hazır bulunması bu 
mülakatın ehemmiyetini bir kat 
daha arttırmaktadır. 

Filhakika Stalin, siyasi müla
katlarda ancak istisnai ahvalde 
ve hükumetler arasndaki müza
kereler bir neticeye vardıktan 
sonra iştirak eder, Binaenaleyh, 
Stalin'in mülakatta hazır bulun
ması, iki memleket arasındaki 
münasebetlerde elde edilen bü
yük terakkileri g~terir surette 
telakki edilmektedir . 

İki nazınn bu mülakatından 
sonra pek kısa bir zamanda ikti
sadi ve belki de siyasi. bir anlaş
manın takip etmesi miist.~hat de
ğildir. Hatırlardadır ki. epey za
mandanb<'ri Sovyct siyasi müsa
hitkri, iki memleket münasebet-

TAN 

Yugoslavya 
Şehirlerinde 

Nümayişler 
<Başı ı incide) 

ğıtılmıştır. Bu beyannamelerde, 
hükumet azası, "13 milyon hal
kın mukadderatı hakkında hiffet
le karar vermiş hainler., olmak 
üzere ittiham edilmektedir. Be
yannamede ayrıca şöyle denil
mektedir: Üçlü paktı istemiyo
ruz. Esir olmak istemiyoruz. 
Talimat istemiyoruz. Mihverle 
alakadar turistler istemiyoruz. 
Hürriyet için her şeye hazırız. 
Düşmanlarımıza bir şey vermi
veceğiz . ,, 

Endişe ve heyecan arttı 
Ankara, 25 <Radyo gazetesi) -

Yugoslavya nihayet üclü pakta 
iltihak etmiştir. Fakat memle
ket bunu tasvip etmemistir O 
kadar ki 1 dün ;ı.kşam nazırlar 
Almanyaya hareket edeceği sıra
da treni tahrik edecek makinist 
bile bulunamamış, bu yüzden 
tren muayyen saatinde hareket 
edememiştir. Ayrıca nazırları 
teşyi icin bulunmaları mutat o
lan zevatın bir coğ11 istasyona 
l(elmemişlerdir. Hatta nazırların 
maiyetleri ayrı avrı istasyonlar
dan trene binmislerdir. 

Şerait ne olursa olsun en mü
him nokta, Yugoslavyanın da 
üclü pakta iltihak etmis olması
dır. 

Hükumetin pakta iltihak kara
rından sonra memlekette nüma
yişler çoğalmış, halk arasında 
endişe ve heyecan artmıstır. Hü
kumet efkarıumumiveyi teskin i
çin İngilterenin bile Yuııoslav
yanın bu şekildeki hat ve hare
ketini tasvip eylediğini işaa ve 
temin etmeğe mecbur kalmış
tır. Halbuki !nııilterenin Belgrat 
ele.isi tarafından Yuııoslav hüku
metine verilen notada böyle bir 
imada imad bulunulmamıştır. 

Haber aldığımıza göre, İngil
tere bu notasında Yuııoslavvanın 
hususi coğrafi vaziyetini takdir 
ettiğini ve şimdiye kadar takip 
ettiği bitaraflık siyasetinin siik
rana savan olduğu bildirmekte
dir. Notada İnııilterenin paktı 
imzalamayı tasvip ettiği hakkın
daki şayialar da tekzip edilmek
tedir. 

Reuter ajansına göre 
Londra 25 (A.A.) - "Reuter,, 

in diplomatik muhabiri yazıvir: 
Yugoslavyanın üçlü pakta iltiha
kının, buııünkü şekli ile anlaş
manın-lnymeti sebebinden ziya
de, vaziyeti lehine istismar için 
Alınanyaya fırsat verece/tinden 
dolayı, Alman diplomasisi kin 
bir muvaffakıyet teşkil ettiğini 
inkar etmek manasız olur. Yu
goslavya, imza mukabilinde, bu
günkü şeraitte en müsait şartıarı 
elde etmiştir. Yugoslavya, üçlü 
paktın askeri maddelerinden mu
af tutulmuştur. Almanlar, biç bir 
mihver kıtasının Yugoslav arazi
sinden transit gönderilmiyece
ğini ve Yugosl~v hudutlarının 
ve siyasi istiklalinin bütün akit
ler tarafından garanti edildigini 
resmen bildirmişlerdir. Yine şim 
dilik, mühürlü harp malzemesi 
vagonları ile yaralı vagonları
nın ransiti hakkı da fazla bir 
kıymeti haiz değildir. 

Fakat Yugoslavyanın aldı/{ı 
tedbirin vehameti şuradadır: Bu 
tedbir, Almanyanın Yul(oslav 
dahili işlerine müdahalesine kapı 
açmaktadır. Alman trenlerinin 
geçmesi, Alman memurlarının 
vücudun u ve hususi tarifeler tan
zimini istilzam edecektir. Bu 
tarifelerin tanziminde ise Al
manlar galip reye malik olacak
lardır. Bundan başka, gitikçe 
artacak kontrol için bahane teş
kil edecek kazalar ihtimali de 
mevcuttur . 

Yul(oslavya, fedakarlıklar yo
luna girmiştir. İsteyince ve
yahut istiyeceği zaman dur
manın kolay olmadığını !!Öre
cektir. İngiliz ihtarının ma
nası işte buradadır. 

Arnerikadaki alacaklar 
Vaşington 25 (A.A.) - Roose

velt, Amerika Birleşik Devlet
lerindeki bütün Yugoslav ala
caklarının bloke edilmesi emri
ni vermiştir. Bu emirle bloke e
d ilen Yugoslav alacaklarının 
takriben bi rmilyon dolar kadar 
olduğu tahmin edilmektedir. A
merikan vatandaşları elinde bu 
lunan Yugoslav eshamı takri
ben 36 milyon dolar kıymetin
deri. 

* Moskova 25 (A.A.) - "Stefani,, 
Yugoslavyanın Moskova sefiri 
istifa etmistir. 

Y una11ista11daki akisler 
Atina 25 (A.A.) - Yuııoslav

yanın üçlü pakta iltihak edeceği 
haberi, Yunanistanda derin bir 
infialle karsılanmıstır. Yugos
lavvanın kararı, 11arkadan vu
rulmuş bir hançer darbesi., ola
rak t"'·sif edilmektedir. 

!erinin daha faal bir safha,·a gır
me"ii irin zem'.nin hazırlanmış ol
duğunu söylüyorlardı. 

~============================== 5 

Bitarafhk Siyasetinin 
Bir Kurbanı Daha 

<Başı 1 incide) 

* * H itler bütün Avrupaya ha_-
kim olmıya karar verm1ş 

ve üçler paktı mucibince Avrupa 
Alman nüfuz mıntakası olarak 
il~n edilmiştir. Bu sebeple Avru
pada yaşıyan bütün milletleri bü
yük Almanyanın idare ve haki -
miyeti altına sokmak siyasetini 
takip etmektedir. Fransa ve Is -
panya yeni nizamı kabul etmiş -
!erdir. Balkanlarda da Yugoslav
ya Mihvere iltihak ettikten son -
ra, Avrupada Yunanistan ve Por
tekizden baska, Alman nüfuzu al
tına girmemiş memleket kalma -
mış olacaktır. Hitler Napoleon'un 
yaptığı hatayı tekrar etmiyl'ceği
ni ilan ettiği için, şüphesiz Av -
rupada Ingilizelr için bir köprü 
başı vazifesi görebilecek olan bu 
yerleri de düşmanın nüfuzu al -
tında bırakmak istemiyecektir. 

Hitlerin hedefi, Atlantikte ve 
Akdenizde kat'i harbi yaparken, 
Avrupayı da baştan başa yeni ni
zam prensiplerine göre organize 
etmektir. 

On gün kadar evvel Alman 
Propaganda Nazırı Goebbels ecne 
bi matbuat mümessilleri konfe -
ransında bu hususta şu beyanat -
ta bulunmuştur: 

"Harp bu •ene biter_ektir,. H~t-
1er bun11 milletine vadetnHştır. 
Ve bu vaadini tutacaktır. Bıı ara
da Avrupa sulh yollari;l'le yeni 
baştan organize edile<_e~tir, lııı
nun için de en kuvvetlının b':' o~
ganizasyonun ha~ına g:ecn1eor;;ı la
zımdır, Bütün diğer küçük n>em -
leketlrr dört noktada Almanya 
ile birleşeceklerdir: Askeri, hari
ci siyaset, par a ı;iyascti, ve iktı -
sadi siyaset. B u nu n haricinde her 
memleket dahili iyas .. t ve kül
tiir siyasetinde serbest olaı·ak
tır.,, 

Yani Avrupanm askeri org~ -
nizasyonu Almanların elinde hu
lunacak, harici siyasette Av!"ll -
paya Almanya hakim ola~ak, 
Avrupada yalnız Alman markı 
tedavül edecek, ve her memleke
tin ik!ısadi siyasetini Almanya 
tesbit edecektir. 

Işte, Almanya galip ;:ıeidiği 
takdirde, hütün diğer küçük Av
rupa mill .. tleri gibi, Yugoslavya
yı da bekliyen akibet budur. 

Yugoslavya paktı imza eder -
ken hudutlarına dokunulmama -
sını temin etmiş olsa bile, istiklal 
ve istikbalini kaybetmiye, Al -
manyanın vasal bir devleti olmı
ya mahkumdur. 

Almanya mağlup olduğu tak -
dirde ise, herhalde müttefikler 
Belg-radı bu hareketinden dolayı 
mükafatlandıracak değildir. 

Mareşal Graziani 
istifa Etti 

(Başı 1 incide) 
Anlaşılan vaktiyle istifa eden 

Graziyani'nin istifası şimdi res
men ·bildiriliyor. Malumdur ki, 
Graziyani Libya bozgununu mü
teakip istifa etmişti. Hatta o za
mandanberi kendisinin nezaret 
altında bulunduruldui(u bile söy-
leniyor. . 

Cavalleronun da, Italvanlara 
çok pahalıya mal olan müte_addit 
taarruzlardan sonr çekilmesı ıcap 
etmiştir. Bu suretle Yunan:. İ
talyan harbi başlayalı beş av ıcın
de İtalyanlar beş kumanda_n 
değiştirmişlerdir ki, her ava hır 
kumandan isabet ediyor, demek
tir. 

Adisababa'nın müdafaası 

için lwzırlık 
Ankara, 25 (Radyo gazetesi) -

İngiliz somalisinin Marda geçidi
nin zaptı ve 30 saatte 300 kilo
metre derinlil(inde bir mesafe ka
tedildikten sonra harekfi.t yapan 
muhtelif kolların birleşmesiyle 
buradaki İtalyan kuvvetleri yok 
olmuş sayılabilir. İtalyanlar bu 
vaziyet karşısında bütün kuvvet
lerini Adisababa istikametinde 
çekerek buranın müdafaasına 
hasretmeğe teşebbüs etmektedir
ler. Adisababa'dan 160 kilomet
re mesafedeki A vas irmağında 
İtalyanlar yeni bir müdafaa hattı 
kurmıya çalışmaktadırlar. Bu
rası Adisababanın son müdafaa 
noktası olacaktır. 

Di~er tataftan İtalyanlar Har
rar'ı açık şehir iliın etmişlerdir. 
Fakat Harrar'ın ilerisinde de bir 
müdafaa hattı kurmııslardır. 

I ngiliz tebliği 
Kahire 25 (A.A.) - Trablus

garpta iş'ara değer mühim bir 
şey voktur. 

HABES!STANDA' Kıtaatımız 
<imdi Harrar'a yaklaşmaktadır 

Cebelitarık'tan Harekete 
Hazırlanan Bir Gemi 

Kafilesi 
Algesiras 25 1 A.A l - Mühim 

bir gemi kafilesi. C'ebelltarı'<'tan 
harekete hazırlanmaktadır. Dün 
'>ir zırhlı l tavvare gemisi. ~ 
torpido ve bir cok ticarPt gemi· 
si Cebeliıtarık:a gclnıi~tir. 

Üçlü Yugoslavya 
Paktı imzaladı 

<Başı 1 incide) 
Madde: 3 - Üçlü paktın metni 

protokala raptedilmiştir. 
fsbu protorol, Almanca, İtal

yanca, Japonca ve Yugoslavca 
yazılmıştır. Her metin muteber 
olacaktır, 

İsbu protokol imzası l(Ünü me
riyete Pirmektedir.,, 

· .lfilwer deı•letleri11in 
notaları 

Yuııoslavyanın üçlü pakta ilti
hakı hakkındaki bu protokolun 
imzası münasebetivle Mihver dev 
Jetleri Yuıroslav hükmrtine me
tinleri ayni olan notalar ııönder
mislerdir. Alman hükumetinin 
~otaları sunlardır: 

"Bay basvekil, 
Alman hükumeti tarafından 

tavzif edilmiş olarak Alman hü
kU.mPti namına ekselıinsın1za a
•ağıdaki hususatı arzetmeklc 
müftehirim: 

Alman hükumeti. Yuııoslavva. 
•un bugün vuku bulan üclii pak
ta iltihakı münasebrtivle Yugos
lavyanın toprak hakimivetine ve 
tamamlığına her an riavet edece
~i kararını tevit evler. Hürmet
lerimin kabulünü rica e-derim 

Vnn Ribbentrop .. 

* "Bav basvekil, 
Yugoslavvanın üclü pakta ilti 

lıakı munasehetivJP hu(!Ün VaPl 
lan konusmalara atfen. Mihver 
-levletl<>ri hüklımPtlrrivle Yuııos
lav hükumr.ti arasınna hasıl olan 
onlasmavı Alman hükumeti na
~ına i~h11 nota ile teyit etmek
le müftPhirim. 

Bu anla!!:ma. mucibince. Mihvrr 
-ievletleri harp esnnsında asker 
tr1t.:llar1nın v<>va asker kıtaları 
%klivatının Yul!osıav toprakla
rınd;ı"n f;"!ecmesine mU~a::ldP etme
sini Yuvoslavvadan istemivecek· 
ıerdir. Hürmetlı>rimin kabulünü 
rica Ptierim. - Von p;ı...ı..n.-.4--on .. 

Yugoslaı' fıa.~rekilinin 

beyanatı 

Vivana. 25 'A. A.l - "D N 
B. .. : Yuııo•lavvanın üclü pakta 
iltihakı münasPhetivle Yıı11osla\· 
başvekili Tsvetkovitch, Yn<1os
lav hüklımeti namına aşa~ıdaki 
bevnnatta bulunmustur: 

uyut{oslavva ha.ric-i sivasetinirı 
başlıca VP hemen hPmPn yeııfınp 
aavPsi Yuımslav mil!PtinP sulhii 
muhafaza etmPk ve emniyetini 
tarsin ı>vlemektir. Bu sivasPt zih 
niyetivlP. ııavretlPrimiz. hudııtiar 
da sıılhü ve clrvlPtin h!irrivetinl 
istiklalini ve birlii'ini !Pmin et
mek Ü7.ere komsularımızla dost
luk münaıı;PhPt11)orinin tarsinini is
tih<l•f ev1Pmistir. 

Filhakika, Aurupa kı!a.ım vr 
binlerce senl'lik medeniyetini 
kurtarmak hususunda veııilne ca
re olan umumi bir isbirliği be
lirmektedir. Avrupa işte bu su
retle dir ki, tensikat icin icap e
den esasları bulacaktır. Bu da. 
Avrupanın simdive kadar musta
rip olduğu maddi ve manPvi hü
rafe ve maniahırdan kurtulma
sını tazammun edecektir. 
Yugoslavvanın sulhçu sivasPti. 

milletimizin menfaat ve duv.,ula
rına tamamiyle uvımndur. Mem· 
leketimizin son sene1f'"rde imzala
rlı_ğı bi!tün siyasi ve iktisadi mu
ıhedeler. Avrım•nın bu kLsmın
da daha iyi teskilatlı bir sulhu 
tahakkuk p\.tirmek arzusundan 
miilhem olmustur. 

Bugün Yıı!!oslavya, üclü pakta 
iltihak ederken, bunıı. Pakt dPv
let)eriyle. Almanva. İtalva ve ,Ta
oonya ile ishirliiiinde hıılıınarak 
kendisine sakin bir i<tikhal tP
min etml'k düsüncelesivle yap
maktadır. Yuııoslavva yeni Avrıı· 
na teşkilatına kendi hesabına var 
-lım P!mekle. kendisine karsı ol-
-lui1u gibi. Avrupa camiasına kar. 
•ı da en yüksek vazifesini ifa et
rnPJr+ ... .;1; ... 

Ribbentrop'un nutku 
Viyana, 25 (A. A.) - "D. N. 

B.,,: Von Ribbı>ntrop, Belveder 
satosunda yapılan imza merasi
mini kapatı rkı>n uzun bir nutuk 
irat etmiş ve paktı <imdiye kadar 
imza etmiş milletler namına sö> 
söylediğini kavdettikten sonra 
sö~l .. rine ~yle devam etmistir: 

"Bu iltihak bizim icin hususi 
bir ehemmiyeti haizdir. Cünkii 
evveliı simdivP k•nAT bit.raf kal· 
mıs olan bütün Balkan dev!Ptleri 
şimdi nizam safında mevki almış 
bulunuyorlar. Saniyen simdi ilti
hak eden dev!€'!, İnııilterenin ha 
zı kuvvetleri harekete geçirerek 
dahili islerine karı abileceğini ve 
Avrupada veni nizama karsı tah
rik edebileceiiini daima ümit et
tiiH bir dev !ettir.,, 

Bundan sonra Ribbentrop, Al
manvanın bu harbi istemP<lil!ini 
anlatmıs. fak•t tngiltPrPnin inadı 
karşısında kabule mechur old" 
<nınu tekrarl•mıs ve sunları ile 
ve etmistir · "ttpridP hir rfp,rlptır 
diğer bir devleti baska bir dev
letin kıta üzerindeki menfaatlP· 
rj aleyhine tahrik etnıPmP'.'liiin• 
ıemin etmek 1tızmıiır. D•""v~nıl• 
sulh bövle teesüs ı>drbilir İ•tP 
\lm•nv• İtalva. Moc"istan Je. 
... ,.... ... ~." Rom;ı,.,,•:ı ~lO\•~kv:ı Rnla 
garislan ve Yu~osla\'Yil , bunun 

DOST YUNA N 
Milletinin Bayramı 

(Başı 1 incide) 
"Türk milleti dost ve müttefik 

memleketin milli bayramına yü· 
rek birliği ile iştirak etmekte, or. 
dularının kahramanlığını ve mil· 
letinin manevi kıymetlerini ha~·
ranlıkla takip eylemekte ve on• 
kahramanlığına ve fedakarlıkla· 
rına Jayik bir istikbal dilemekte
dir." 
Genel Kurmay Baskanı Mareşal 

Fevzi Çakmak 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ 

lu da duyl(ularını şu mesajla ifa
de etmektedir: 

"Dost ve müttefik memleketin 
milli bayramı münasebetıvle, ha
raretli tebriklerimi bildirir ve 
milli mirasını korumak için ec
dadının menkıbelerine veni bir 
san ve şeref sayfası ila:ve eden 
kahraman ordusunu heyecanla 
<eliimlarım.,, 
<faricive Vekili Sükrü Saraco~lu 

Türk •• Sovyet 
(Başı 1 incide) 

Bu sabahki ııazetelerden val
nız "Times,, j!azetesi, tebliğ hak
kında sarih mütalealar ileri 'ür
mektedir. "Times,, divor ki: 
"Şimdi Moskovanın da, İngil

tere ve Türkiye gibi, Balkan sul
hunun Almanvanın bir kenarda 
tutulmasına bağlı bulunduğunu 
anlamıs olması manidardır. Bi
davette, Sovvetler Birliği, Bal
kan devletlerinin muharip dev
letlerden müstakil kalmaları la
zım geldil!t fikrinde idi. fl!oskova, 
Bulgaristanın Almanlar tarafın
dan iş.ı;!alini tasvip etn1ediği~i1 
ancak, emrivakiden sonra bıl
dirmistl. simdi, belki de Alman
va boğazların pek yakının.da bu· 
lunduiiu icin, :'lroskova, hır Al
m~n ileri hareketine karsı vaıi
vet alaca'.s ve hiç olınazsa Al. 
manyaya karsı miidafaMının i· 
•aplarına en i\•i tarzda tevafuk e
den bir tarzda hareket etmesi i
~in Tiirkiyeye tam serbesti veren 
teminatını nesreyliyecek kadar 
çekingenlli>ini atabilmise benze • 
mektedir Rusya boğazlann mü
-lafansına faal bir tarzda sitirnk 
etmiye hazır sıihi ııözükmedijiin
den. bazı kimseler, acaba So\'• 
·:etlerin, kendi istifadeler! ıç.ıı 
di~erlerin; harbe sokmayı istih
daf rdip etmediği sualini irat et
mektedir. Fakat ekserivetin fik
rine ıı:öre, Alman genişlevişin· 
den gittikçe daha ziyade endişe 
duyan Sovyetler, sözden fiiliyata 
geçmeden evvel baskalannın mu• 
kwemet ettif(ini görmek arzu-

sunda=d=ır~---~---~ 

Yunanist anda İstiklCil 

Şenlikleri 
Atina, 25 CA. A.) - Yunanis

tanın 1821 senesinde istiklalinin 
ilanı gününün yıl dönümü olan 
25 Mart bayramının tesidi mera
simi. pazar günü kralın ve bas
vekil Corizis'in huzurunda milli 
genelik teikilatının yapmıs ol
duklan bir geçit resmi ile basla
mış ve bu e:ecit resmine muazıam 
bir halk kütlesi istirak etmiştir. 
Sehir bavram manzarası arzet
mektedir. Her taraf bavraklarla 
siislenmistir. Bu bavraklar ara
<ında. müttefik, dost ve bitaraf 
memleketlerin b~vrakları da var
~ır . Fak~t simdive kadar bütiin 
Yunan milli günlerinde cekilml 
olan Alman bavrnklarının bu se
fer cekilmemi• oldul!u müşahe
~e edilmektedir 

* Belıırad, 25 (A. A.) - "Tass,,: 
"Politika,, gazetesine ızöre, Yu
nan harbiye nazm 28 Martta bü
~ün ihtivatları silat altına ç.tğıra· 
,..~k+1r 

•rın bırlesmış bulunmaktadır. Ta 
rihte ilk defa olarak kıta menfaa1 

!eri bakımından yeni ve maku' 
bir Avrupa nizamının kurulması 
na muvaffakiyet elvermiştir. Bu 
sarki Asyada da böyle olacaktır., 

Ribbentrop, nutkunun sonund· 
<özü Balkanlara nRklederl'k sun 
!arı söylemiştir: "Bu halın şım 
diye kadar yabanc nüfuzların. f_ 
•livet sahnesi olan Balkanlar ıçı 
'>ilhassa mesut neticeler dol!ura 
"Rl'1na kani bulunııvorıız Alman 
yanın bu mıntakalarda aratly• 
müteallik veva siyasi hiç bir mcr 
faali olmadıi;ını resmen beyan e
diyorum. Almanyanın bugünkiı 
yel(ane ı:avesi, yabancı bir dev
letin Avrupa harbine devam im· 
kanlarını bulabilmek için bu sa· 
hayı ele gecirmesine mani olmak· 
t,,.,:, iharPttir .. , 
Hitler Yugoslav nazırları 

ile görüştü 
Viyana 25 CA.A.l "Tebliii, 

"'ührer. bul!iin ö~leden sonra Yu 
"'"oslav B~c;vekil; T!l;vetknvir-'i v, 
''aricive Nazırı Cincar Markr 
''ic'i kabul etmistir. Kabuld 
Von Ribbentrop da hazır bulun 
.,,ustur KonfPransta iki ınemle
'<eti al3ıkadar E'den mesr1P1Pr qö 
rüsülmüs ve Almanva ile Yııeos
'"vva arAsınrlA hüki;m sıiren a· 
.,~nP\rf do~t:lnP miinnc:• ~,..1 l~r 

ha\·ası içinde cereyan etmıstır. 
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Baş,· Di,, Nezle, -Grip, ltoma.tizma. ı 
Nevralji, Kırıktık ve Bütü n A ğrı la r ınız ı Uerlnll Keser 

lcıbtndı Cllnct. 3 11;._. ı tınabfltı. T AK.lfTLERINOEN SAft.ININlZ. 
HF.R VElfOF: rl~.LU "k'L'Tl'LARI ISRARLA ISTFVl ... IZ 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
' 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 
dört grup çam ve köknar kereste ~yrı ayrı ihale ed.Jlmek üzere 8.4.941 
salı günü saat 15 de kapalı zart usu tiyle Sirkecide 9 i~Ietme binasında 
A. E, komisyonu tarafmda•J satm alınacaktır. 

İsteklilerin ayni gün saat 14 de kadar her grup te-ln ayn ayn olmak 
p.rtiyle teminat ve kanun! vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
komisyona vermeleri lAznndır. 

Şartnameler parasız olarak kom lsyondan verilmektedir. Yalnız 
37281,40 liralık milbayaaya ait şartname 187 kuru& mukabil~nde Sirkeci 
veznesinden temin olunur. (2123) 

Mlkta .. Ma 

252,08 
330,58 
716,95 
409,24 

Muhamme n be deli Muvakkat Te. 
Cinai 

Çam kalas ve azman 
Çam tahta 
:<:öknar kalas 
Köknar dilme ve tahta 

* * 

Lll"'a 

15223,69 
19834.80 
37281,40 
23331,28 

Ll l"'a 

1141,78 
1487,61 
2700,11 
1749,85 

M•ıhammen bedeli 22.500 (Yirmi lkl bin bes y{lz) lira olan Sterııı
za.syon cihazları ve te!errüatı 5 Mayıs 1941 Pazartesi ,unu saat 15,30 da 
kapalı zart U.!ulü ile An.karada İdare bJnasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687,50 (Bin altı yüz seksen yedi lira ellt 
nuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
teklinerıni ayni &ün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
wı;ada Tesellüm ve Sevk Şefüğinden dağıtılacaktır, (2201) 

..... ..... 
Muhammen bedeli (8197) lira olan 21 kalem muhtelit eb'atta ambu

vatmanlı dt>kme boru ve teterrüatı, flançlı dökme boru ve çelik çekme 
tren hava sevk borusu ve teferrüatından mürekkep malzeme (4:.4.1941) 
Cuma günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon tara.tından taabhUdilnü ita edemiyen müteahhidi nam ve hesa
bma açık eksiltme usuli,yle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek !stlyenlerln (614) lira (78) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar 
komisyona mürcaatlan !Azarıdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2038) 

iyi ve Güzel T raş 

Olmak İsterseniz 

ER pTr~ Bı~kl~ınıR 
Muhakkak kullanınız 

ve her yerde Poker traş 
bıçaklan isteyiniz. ................. !_ ........................ .. 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
58 No, lı i!An: 51 No. lı llAn ile ve 16.2.941 tarihindeki gazetelerde 

intişar eden et fiyatlarından krvırcık etin kilosu 75 kuruşa indirilmiş olup 
26.3.941 tarihinden itibaren bu fiyat ilzerinden satılacaktır. Karaman ve 
d•ğlıç !lyaUarında tebeddül yoktur. ilan olunur. (2325) 

........................................... u ........ o 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASJ 
Kuruluş Tarihi : 1888 

C::e rmayes i: 100,000, 000 Türk Liras1 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

tKRAMIYE VERiYOR 
Ziraat Bı~kıaın da kur1'bara lı ve thbar11z taaı rruf hesa p larında en az &O 
lirası bulunanlal"'a aenede 4 defa çekllece k ku l"'• ile aıa6ıda kl pllna g l$ · 

r.eı ikra m iye da§ıtılacaktı r •• 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Li ra 
4 O 500 H 2 .000 .. 
4 ,. 250 ,, 1.000 • 

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

o 1 K KAT: He-saplarmdakl paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dOşml
yenlere ikıramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
16enede 4 de!a, 11 EylUl, 11 BirincikAnun. 11 Mart ve 11 Haıiran 

tarihlerinde çekilecektir. 

........, rwnu w•tweııs•uaou._,..-.n:urwn......-.n:w-..%FJsıft -.-... 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

1 
Çocuk Ansiklopedisi 

) 

Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye verme k ister. Fakat bu hediy eyi 

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

Çünkü: Çocu k Arı•iklopedisi & Çünkü: 
çocuğun mektepte ı 

Çocuk Ansiklop~disi 
bünü dünya çocukla. 
nna yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Cünkü: 

mektep dışında, hatta 
mek tepten sonra muh-

1 
t aç oUuğu en kıy· 
metli eserd ir . 

Her hediye kırılıp kay
bolabilir, veyahut u. 
nutu labiiir . Fakat Ço· 
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğUn hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz hıra. 
k acak bir eserdir . 

TAN Neşriyat E'Vi 
lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

~\f\ PA R-A 
\ BA Y .t.T YARIŞININ 

DİREKSİYONU DUR 

1 Çünkü: 

1 

Çoc•ık A.ls'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkada§ va
ıifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

... -. " . 
iDARESiNi BlllN IS BANKASINDA 
IKRAMİYEı..f . ~SAP, f:-Ç,!'R 

r T. iş Bankası , 
l Küçüle Tasarruf il, DİPLOMALI SERBEST ECZACILARA , 

İ iKRAMiYE PLANI 1 Taıırada ve lstanbulda zuhur eden Müdürü mes'ul lhtıyaçlarm r i . karşılamak üzere Diplomalı serbest eczacılardan vazife kabul etmek 
: Keşıdcler _4 ~uba:, 2 M~yıs,, 1 Aius- isteyenlerin acele Cemiyet merkezi olan K üçük K.ınacıyan hanındaki 

26 . 3. 9tl 

SituJı· 
daha iştahlı 1 

Kanaızlık ltt•h•ızıtOı ve sonunda her t O r 1 O 
h•stahkl•rı •oOurur 1 
OEŞYEN ı n kan kuvvet •urubu; k•nı kuvvet· 
ıend •rdlkce ıttaıı artır. vlleut besıenır aıhhat 
re ngi yerıne gelir, ve her tıestılıO• kırt+ ml.I 
kavemeı artır ••.•. 

lttıtısıı. çocuklara O E $YE N 'ın 
kan kuvvet tı.ırubu 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

Komutanlığından : 
Okulumuza Üniversite mezunu matematik öğretmeni almacaktır. İs-

teklilerin nüfus cilzdanı ve diplomalariyle okula müracaatları. (1870) 

1 - Mevcut şartname ve nümune mucibince 1000 metre yeşil, 10.000 
metre beyaz yaj;lı kaneviçe pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Pazarlık 2.4.941 çarşamba günü saat 11 de Kabata~ta levazım ve 
milbayaat şobes.indeki alon komisyonunda yapdacakıt.r 

3 - Şartname ve nUmune sözü geçen şu.beden parasız alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gLin \~e saatte tekli.t ~e

cekleri fiyat. üz.erinden 37,5 güvenme parasiyle birlikte meı.kUr komisyu ... 
na müracaatları . (2336) 

+ ..... 
1 - İdaremizin Ankara Başmildürlüğüne bağlı Al!baba tuzlasında 

(1500) metre murabbaı saUımda (2} adet tebahhur abdanmm inşası ka
r-alı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ll - İnşa edilecek abdanların muhammen bedeli (10329) lira (84) 
kuruştur. 

III - Eksiltme evrakı Ankarada İnhisarlar Başmüdürlüğü tuz fen 
şubesinde ve İstanbulda Galatada Yolcu salonu karşıslnda İnhisarlar U
mwn müdürlüğü merkez.indeki tuz fen şubesinde görülebilir. 

IV - Eksiltme 7 Nisan 941 pazartesi günü saat 15 de Ankarada, İn
hisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İstekliler, teklif evrakı m~yanmda şimdiye kadar yapmlf ol
dukları bu kabil işlere ve Ticaret Odasına kayıtlı bulunduklarına dair 
vesikalarını da koyacaklardır. 

VI - fı.'iuvakkl.t teminat miktarı 3 7 buçuk hesabiyle (775) liradır. 
Teminat için mJll! bankslcrdan alınacak melttup ile borsa rayiç tlatm
dan % 15 noksaniyle mi1U esham kabul edilir. 

V1I - Teklif mektuplarını ve Olğer evrakı havı zarflar usulüne gö
re mühürlendikten sonra ihale saatiuden bir saat evveline kadar Anka
ra İnhisarlar Başmüdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin gene ihale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona gelmiş olması ıazımdrr. Postada vflki olabilecek gecikmeler
den dolayı bir gôna mes'uliyet k'lbul edilmez. 

VIII - Bu hususla daha fazla tafsilat almak istiyenlerin Uçilncıl 
maddede yazılı yerlere müracaat etmeleri. (2021) 

! Hesapları 19'!_l j 1 Türkiye Eczacıları Cemiyetin den: 1 
i toı, 3 lkıncıte$rm tanhler ınde ya- yerine müracaatları . 

: pılı r. '\ı - # ;:.===========::;:-:-------------
1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liral<k = 2000.-Llra: 1 

3 ., 1000 • =3000.- .. i 
2 750 • = 1500.- .. : 
4 .. 500 • = 2000.- .. i 
8 .. 250 .. = 2000. .. ; 

35 • 100 .. =3500.- .. : 
80 .. 50 " = 4000.- " i 

300 .. 20 .. = 6000.- .. ! 
···········-············-··· .. ······-······ 

Karadeniz Ereğlisi asliye h u
kuk hakimliğinden : Davacı Kara~ 
deniz Ereğlisinin Müftü mahalle 
sinden Akman oğlu Tahsinin 
müddeialeyh 138 numaralı Çam
lı maden ocağı eski müd ürü me
sulü Cemal Ant aleyh ine ikame 
eylediği 5700 küsur lira alacak 
davasını cereyan eden muhake
mesinde reddi hakime ait olan 
m uamele tekemmül etmiş ve 
müddeialeyhin vefatı hasebiyle 
varislerinden kız kardeşi Advi
yenin ikametgahı meçhul b ulun
masından dolayı esas d ava hak 
kında m ahkemenin devamı için 
mezbureye ilanen tebliğ yapılma
saına mahkemenin muallak bu-

1 
lunduğu 2-4-941 Çarşamba günü 
saat 11 d e Kar adeniz Erl\~lisi as
liye h ukuk mahkemesinde me z· 
bure mahkemeye bizzat gelmedi
ği veyahut k anuni bir vekil gön· 
dermediği takdirde m uamele gı

yabi ifa edileceği tebliğ makamı
na k aim olmak üzere ilan olunur.

1 

KAYIP - Çemişkezek asker-

1 

lik şubesinden aldığım t er
his tezkeremi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmamıştır. Çemişkezek kazası-
nın Sisne köyünden Hacı Osman 
oğullarından Ali oğlu Mehmet 
Celiılettin Gökbayrak 313 do
ğumlu . 

OSMANLI BANKASI 
TURK 
TESiS 

ANONiM ŞiRKETi 

TARilIJ 1863 
.; tat6Jert •e TO:rktye Ctin\hunyetı üe münalrıt mukavelename-si ~ı 

~umarah 10/6/1933 til rıhh kanunla tasd ı lı: cdılmı,tır . 
(24/6/1933 tarıhli 243 'ı Numara h Resmı Guete) 

Sermayesi: 

'"ityat akçeııi : 

I 0.000.000 lngiliz Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 

PARIS MARSILYA ve NISde 
LONURA ve MANC,:ESTEH de 

vı ısm. KIBRIS VU!'.AN!S1AJll LRAN lliA.K.. FILISTl l\ 
ve MAVERAYI ERVUN 'de 

Merke> ve Şubeleri 
<UGOSLAVYA, ROMANYA YUNANlSlAN SURIYll., LUBN Ar 

F'il)'allen •• t>ütün Oiln,.ada Acenta •e Muhabtrlcn nrdu 

Der aevı tsao.Jla ı'VI uameJete11 yapar 
Uesabı carı ve mevduat hesaplan küşadL 
fica<i krediler ve vesaik!i krediler küşadı. 
fürkiye ve Ecnebi memleketler Uzerıne keşide seoedot ,, 

ıc ontosu. 

BorH emirleri. 
Esham ve tab vilit. altın ,,., emtaa O zerine avans. 

..;enedat t•h~i1iitı q p .,,. ı,. .. 

En yüksek emruyeı şartlarını 11al2 klralılı 
Kasalar ServısJ vardır . 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veys 

kumbarasız l tasarruf hesaplan Açılır 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Ayvansaray, Hasköy, Kasırnp:.t.Şa. Ayakapı, Mumhane değirmenlernde 

bulunan cem'an beş b in çuval kepeğ:imlz. pazarlık.la satılacaılmdan taliple
rin 27 .3.941 perşembe tün ü saa t 15 te liman hanındaki O!ls binasına müra
caatları. (2321) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Dellrm~nlerin ihtiyacı için pazarlıkla müstamel kepek çuvalı satın 

alınacagmdan talip olanların 28.3.941 cuma günü saat 15 te liman hanın-

daki subemlz.e m üracaaUarL (2320) 

ls tanbul Levazım A mir

l iğinden Verile n: H arici 

Askeri Kıtaatı İlanla rı 
Beher kilosu 38 kurust3t 

,. Dr. Horho:runi 

1 mınönQ Nimet Abla gişesi kar
ııındakl muayenehanesinde 

hastalarıru kabuJ eder. 

240,000 kilo sığır eti alınacaktır , ......... ., Telefon : 24131 4ı••' 
Kapalı zar fla eksiltmesi Canak· 

""lede askeri satın alma komis- ,ı•1ı11•••••••••• 
·nnunda 1. 4-941 sah günü saat il\ 

15 te yapılacaktır. Tutan 91.200 
lira ilk teminatı 5810 liradır. Ta. 
•ipler in kanuni vesikalariyle tek
li f mektuplarını ihale saatinden 
hir sa::1t PvvPl lt"nmisyona verme
leri. (2086 • 1886). 

SiRKECi 
Salkımsöğüt Demırkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasmdaki Sergiy 

ziyaret ediniz. 

PERDE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

Çıkaran: Nire Ertuğrol 

1 Nisanda Çıkıyor. .., , 
·----------, KAYIP - Şile askerlik şube- Do ktor Hafız Cemal 

sinden aldığım asker terhis tez- Dahiliye Mütehassısı 
keremi kaybettim. Yenisini ala-
cağundan eskisinin hükmü kal- Pazardan başka her ıı;ün saat 
mamıştır. Ş il e, Solu divanındHn 12 - 6) ya kadar Jstanbul 
İhsan oğlu köyünde Mustafa oğ- 9. Divanyolu No. 104. 
lu Bekir Ser t - 320 doğumlu. , .. --•Tel. 2239r •••ıl 

Sahıp ve Neşrıyat müdürü: Emin Uzman . Gazetecilik ve Neşrıyat 
'!' L. S. TAN Ma tbaas• 


