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Türk • Sovyet 
DeklCirasyonu 

Bu deldArasyon Türkiye - Sovyet 
dostlutunun b ir t ekldlnden baıka 
bır şe7 detildır, Zat.en iki komsu 
memleket 1925 de akdettikleri a
demi tecavüz mlsakiyle birbirle
rine karlı taahhUtlerde bulunmuı
lardL Fakat dünya vaı.lyetlnln 
.ıınden eune karışık bir hal alma- 1 
151 ve harbin Balkanlara yayılmak- ı 
ıta bulunması karşııımda, bu dek
l 4rasyonun bilyük bir kıymet ifa- 1 
de ett jlne ıUphe 7oktur. ' 

~I. Zekeriya SERTA'L ! 
1 

Hadiseleri eski diplomasi te- 1 

likklleri içinde tetkik ede
rek. eski diplomasi ölçüleri ile 
vaziyeti anlama:va c;:alışanlar bir 
~ok hatalara düşüyor ve yalnış 
1nuhakemelere sapmaktan kendi
lerini kurtaram1vorlar. 

... 

imzadan Sonra 
-<-

Yugoslav 
Nazırları 
Belgrad'a 
Döndüler 

Times, Almanlar Daha 

Büyük Fedakarlıklar 

Bekliyor, Diyor 

"Türkler ve Benler 
Hürriyetlerini 

Müdafaa Edecektir .. 

Bu ölcü yanlışlıR:ını, bilhassa 
Sov:vet Rusva sivasetini izah hu
susunda bazı yabancı matbuat ve 
dıplomatlann düştükleri hatada 
RÖrüyoruz. Bunlar Sovvet Rusya 
ile empervalist Carlık Rusya 
arasında fark jlÖrmedikleri icin. 
harbin Balkanlara yavılması kar
şısında daima Sovyetlerin hare
kete Jleçece~ini tahmin ettiler ve 
Türkiye de bir harbe ~irmeye 
mecbur kaldı~ takdirde Sovyet 
Rusvanın bu vaziyetten istifade 
ederek onu arkadan vurmaya te
şebbtis edeceitini isaa ettiler. 

Düşürülen bir Alman tay yareslnin en'kaa arasıucla tatil • aatlerini le(lren ameleler .. 
BelJ(l'at, 26 (A.A.) - Başvekil 

Svetkoviç, Hariciye Nazın Cin
çar Markoviç ve Almanyanın 
BelJ(l'at Elçisi Von Herren ile 
maiyetleri, bu sabah saat 9.30 
da husust trenle Belgrada J(el -
mişler ve istasyonda hükllmet 
erkanı vesair devlet ricali tara
fından karsılanm1'lardır. fstas. 
vona gelenler arasında Alman 
Sefareti Müste$8n ile İtalya. 
Macaristan, Romanya. BulJ(aris
tan ve Slovakya Sefirleri bulun. 
makt,. idi. 

Halbuki, Stalin Sovvet Rusva
nın harici !!ivasetini harp arife
sinde kat'i hatlarla cizip tesbit et
miş ve o l?iindenberl Moskova 
Stalinin çizdiği bu sulh yolundan 
bir an avnlmamıstır. Stalinin bu 
harp müddetince Sovvet Rusya i
(in tayin ve tesbit ettiği sivaset 
cihan harbinden uzak kalmak ve 
sulh içinde ya$1varak. kendi mü
dafaa ve emniyet vasıtalannı art
tırmaktır. 

** 

ALMAN I 
Devlet Merkezi 
Değişecekmiş 

Yeni H ükum e t 

Merkezinin Viyana 
Olacağı Söyleniyor 

Bu defa Türkiye ile müfte~ Ylyanadan Yahucl ve 
ten imza ve n~ilen 

dekllruyonla Sovyet Rusya hem Ç ki Ç k 1 Or lnsllterenta Akdeniz donamnuı 
bu su]hç(l ve bitaraf siyasetinden e er 1 an IJ Kumandaııı Amiral Cwuıinıham 
ayn]madılmt, hem de ecnebi mat z · h 
b t tarafınd T .. k" e h be Nevyork, 26 (A.A.) - üne -

ua an, ur ıy ar den "~Qor.k Ji>Olt.. ._ 
9'tr4111 t1111Mnl8 ~..... deril ::.:..:::•~ı l·--'-
d . . --~'&t -~ A. 1..-L ıtSn en bir tel~tit Hlt ıı:un 
11ıne mu .. ıı.ua """'"ancaa• .1M1A- Berlin tehrinin Ingiliz tayy.re -

kında ifa• edilen ve hakfkate leri tarafından yapılan bombardı
mutabık olmıyan . neşriyatı da manlaranın şiddetlenmesi takdirin 
tekzip ederek vaz~e~ .!'1zuh de Viyanayı hükümet merkezi it
vermeyi m~ık R<_>rmustur. A tihaz etmesı mümkün olduğu bil-

Hattl da~a ı~eri "ıdeı:ek dek~a- dirilmektedir. Bu telgrafnamede 
~syonun ~~~ı ~~ddesınd!· Tu~- Yahudilerin ve Çeklerin Viyına
kıye ~endısmı mudafaa içın, hır dan kitle halinde çıkarılmaları -
t~~ kar$1 harbe~ek mecbu- nın, payitahtın Viyanaya naklinin 
rı~mde k~l~ı~ takdirde Sovye.t- bir mukaddemesi olduju ilAve ~ 
lenn, ke:rıdısıne kal'll va.ziyetın dilmektedir. Zannolunduğuna gô
~ahiyetıni tamamen takd~ ede_!l re, lngiliz tayyarelerinin Beriini 
bır anlayışla (Compı:ehens~on) bı- tlddetle bombardıman etmiye mu 
taraf kalacağını tPvıt etmiştır. vaffak olmalara halinde nakil * * " keyfiyeti muhakkaktır. 
Bu deklirasyon, Turkiye-~- ( Sonu : Sa 5. su s ) 

yet dostluAunun bir tekı- ' 
dinden başka bir ,,ey deıudir. Za
ten iki komşu memleket 1925 te 
akdettikleri ademi tecavüz mlsa
kivle. birbirlerine kal'll ayni ta-
nhhütlerde bulunmuslardı. Bina
enalhv. U fstiklAl Harblndenbe
ri birbirlerine ka1"11 dostluk ba~
lariyle ba~h bulunan ve böyle bir 
misak ile de yekdilerine kal'Sl 
taahhütlerde bulunmuş olan iki 
komşu memleketin birbirinden 
bu dostlula ve ballılıia muhalif 
bir lıarf'k~t beklemeleri varit de
jtildl. Fakat dünya vazivetlnin 
:ründen eüne kı:ın!'!ık bir hal al
ması ve harbin Balkanlara vayıl
makta bulunması karsısında bu 
dekllrasvonun bOvük bir kıymet 
ifade ettiline sOı:>he voktur. 

Artık bu vuznh ve sarahat kar
'1sında har1ctf' kı:ıc:di "'"hııınsla 1-
eaa edilecek dedikodulann kıy
meti 'lral"'sım1st1r. 

Halifaks'a Göre 

lngilterenin 
Harp ve Sulh 

Gayeleri 

Halifaks Diyor ki: 
"İstili Tehlikesi Henüz 
Mevcuttur. Fakat Bu, Mu· 
vaHakıyetle Neticelenemez., 

""kdenizde 
--o-

lngiliz Filosu 

Geni§ Bir 
Harekete 
Hazırlanıyor 

Almanlar , Abloka 

Bölgesini Geniıletiyor 
Elcezire. 28 (A. A.) - "Ofl . .,: 

Buraya "elen haberlere ıöre, Ak
deniz ln~liz fil01W1un hemen he
men kısmı küllisi ıeni• bir hare
kete iştirak etmek üzere Cebeli
tarık'ı terke hazırlanmıştır. He
nüz tevsik edilemiyen bir sayla
v• ıöre, ln"iliz harp ıemilerinin 
Atlant.iie açılacakları söylenmek 
tedir. 

Almanlar ablnka 
ınıntaluuını 11enlfkttlkr 
Berlin, 26 (A. A.) - "B.B.C.,,: 

Alman hük6ıııeti, bahrl hareklt 
sahaaım Flandr'e kadar tevsi et
mı. olduAunu, dün akşam ilin et
miştir. 

lngiliz Kıtaları 
Adisababa'yı 

Tehdit Ediyor 

imparatorluk Kıtaları 

Harrarın 30 Kilometre 
Yakınına Geldi 

Trablus'takl Ahnan 
Kuvvetleri Arttl 

Kahire. 26 {A.A.) - Britanya 
fını,aretorlUlr lntalan Harrar .0 
rinin 30 kilometre kadar yalnn. 
lanna gelmişlerdir. İtalyan ku
mandanı General De!ısimani'nin 
Harrar ve Diredaua'da l 2 bin i-
18 15 bin askeri oldu~ zanne
dilmektedir. Habeşistanın cenu. 
bunda, Nel!elli'den $İmale do~ 
ilerliven İmparatorluk kuwetle
ri, Addis • Abeba'yı l(ittik~e da
ha ziyade tehdit edivorlar. Ad. 
dis - Abeba'nın şimali ~arbtsin
de Habes vatanperverleri Deh. 
ramarkos'da takriben 18 bin İ
talyan ve yerli askeri tutuyor
lar. 

Llbyatlald Almanlar 
Londra, 28 (A.A.) - Trablus. 

<Yarpta Alman zırhlı kuvvetleri. 
nin mevcudiyeti Londra askerl 
mahfillerinin alakaslnı celbet -

Radyo oazele.W 11öre 
Ankara, 28 (Radyo .-zete

si) - Bilindill ~I iiçlil paktın 
dördQncQ maddesi tktıudl mese
leleri tanzim ~bir teknik k~ 
misyon kunılmasmı istihdaf e. 
der. Fakat bu komisvonlarda an
cak hAkim devlf"t mümesl'illeri 
vanf Almanya. İtalya ve J a-pon. 
vanm mümessfllerl bulunur: tali 
devletler kendilerine taalluk e
den bir RT buluımna deleıeleri 
07önderel»llirler. Yuaoslavya da 
bmm tabul etmfstfr. Yalnız Yu
l!'OSlnvanm pakta iltfhalondll 
rfl~r bir husmfyet vardır. bu da 
iki ayn t"'"1inatı ihtiva eden bi
rer nota teati edilmi• bulunma
"lldır. 

( Sonu· Sa 5; SO 3 1 

-
Türk • Sovyet 
Deklarasyonu 

lngiltere, Amerikada 

iyi Karı.landı 

"'ektedir. Bu kuvvetlerin bir ~ "'I 

müddettenberl Trablmıta bulun- Bir İngiliz Gazetesi, Stalin 
ıin~n malumdur. Sirilyadan ka-
.. sınhktan istif11de edilP.rPk denl7 Nihayet, Türkiyenin Elleri-
ve hava tarikiyle j{etirllen tak- ni Serbest Bıraktı, Diyor 
viye kıtalannın ıııon crünlel"de bu 
\.uvvetlere iltihak ettiti de zan- "-...,,., __________ , ... 

nedilme-ktedir. Bu 1ntalann mev 
cudu hakkında sanlı bir sev bi-
linmemekle beraber, bunun e
hemmiyetli bir miktara ba lil ol. 
duıunu zannettirecek sebeı>ler 
vardır. Trablus'a Alman ı>h'ade 
lf-ıtalannın ıeldf ti hakkında Lon
irava henüz hiçbir haber ıelme
niştir. 

( Sona· Sa 1: Stl 7 ı 

MilU Şef lsveç 
Elçisini Kabul Etti 
Ankara, 26 (A. A .) - Reisi

cümhur İsmet İnönü. bu«iln saat 
16 da Cankava köşklerinde. yeni 
İsveç elçısi Einer Modi"'i kabul 
etmişlerdir. Elçi, Reisicümhura 
itimatnamesini takdim eylemiş
tir. 

Adli Sici 1 Teşkilatı 
Kurulacak ve Suçlunun 
Mazisi Tayin Olunacak 

Londra, 26 (A.A.) - Türk hü
kCmıetiyle Rus hüktlmeti arasın
da beyanatlar teatisi, Londrada 
memnuniyetle karşılanmıştır. Sa
lihiyettar mahafil, iki memleket 
aarsındaki müna.sebatta vukuage
len sallhın bu mıntakada istikrar 
husulüne yardım edeceği mütale
asmda bulunmaktadırlar. Bundan 
başka Türk - Rus münuebatnıuı 
lalihı ile lngiliz - Türk ittifakı 
arasında telW gayri kabil hiçbir 
nokta bulunmadıjı beyan edilmek 
tedir. 

Ameriluının 11örU,ü 
V qington, 28 (A.A.) - Hari

ciye müsteprı Welles, Türk-Rus 
dekllruyonu münasebetiyle, mat 
buata fU beyanatta bulunmUf -
tur: "Sovyet Rusyanın Türkiye-
ve verdi~i bitaraflık teminatının 
yeniden teyit ve tecdidi manasını 
muta:rammın 10n Türk - Rus dek
larasyonu, Birleşik Amerika hü -
ldkmetinin memnuniyetmi mucip 
olmll§tut. 

Kabul esnasında. Hariciye Ve
klleti umumi katibi Numan Me
nemencio~lu da hazır bulunmuş
tur. 

Göl insanları 
Müteeddit büyük hiklyeler

den mürekkep olan bu emsalsiz 
tefribmızın ikinci biklyesl o
la.Qj-{' ohan Ali., ye dün baıla
dık. Un 4 UncU sayfamızda 
dünldl kıs b le l>ir-
likte bu ne JklD-
tilslnl hulac 

Ankara, 28 <TAN Muhabirin
denl - Adlt teşkilitımızda mü
him bir bo,luk olan "adli sicil ıes 
Jdlltı,, nı kurmak icin hazırlık
lara baslanmıstır. Slmdive kadar 
bu te•ilit mevcut olmad1tından 

- ceza kanununun mükerrirler hak 
..,.... Lonl Ballfu ~.. 'kında kabul ettiiti 9iddetli eeza 

Nevyork, 26 (A.A.) - tngtlte- müeyyideleri tatbik edilememek
renin Vqıngton büyük elçisi te ve suc ieleven bir kimsenin 
Lorcl Halifu "Pil-'- · ter ee - ~mitteki hali maltlm olmadı-' ~~-.. ı1 
miyetinin dün akp.mki ziyafetin- Jındım ruıele muamele yap -
de irat ettiği bir nutukta Ingilte- maktaydı. 
renin harp ve sulh gayelerini irah Bu halin memleket içtimai ha
etmiştir. lngilterenin tasavvur ,Yatında büyük bir noksanlık o
ettiği yeni dünyanın tarifiııt ya- 'laca~ düşünülmüş ve teşkllltı 
p$ Lord Halifax ezcümle ıunla- derhal kurmak için faaliyete ıe-
rı .Oylemiştir: (ilml9tir. 

( Sonu: Sa 5; Sil 5 ) Hazırlanacak kanun U,.,ihasiy-

le Adliye VekAletinde bir büro 
tesis olunacak, bu büro bülüten
'er vücude ıetirecek, aHabe sıra
siyle bunlan tasnif edecektir. Bu 
suretle bütün suçluların suçlan
nın mükerrer olup olmadı~ını an
lamak kabil olacak ve ona göre 
reza ıöreceklerdir. 

Bu teekilltın kurulmasivle ce
za kanununda yazılı tekerrür hü
kümlerini emniyetle tatbik et
mek, ilk defa suç ieleyen bir klm-
11enin tecilini milmkiln kılmak, bı 
zı sanat erbabının evvelce suç iş
leyip telemediJ;-i ve bir kimse 
nin mahktımlyetinden dotan 
bilcümle ehllyetsizliklerini tayin 
etmek bakımından çok faydalı 
neticeler almak kabil olacaktır. 

StaUn ve Türkiye 
Londra, 28 (A.A.) - "Reuter .. 

"EveninJC Nevn., de diyor ki: 
"Hitler fimdi Akdenize dolru 

ve Yunanı.tana ka111 taarruz sa
atini tesbft edebilir. Fakat daha 
pvvel yapılacak ikinci hareketi 
tetkik etmesi lAzımdır. İlk defa 
Dlarak Stalin'in sesi Kremlin'
den yükselmiştir. Stalin çok te. 
reddüt etmiş, fakat nihayet bir 
hamlede Türkiyenln elleri!ıi ser
best bırakmıştr_ 

,. Dunya muharr.ırlerınden terciuneler aerısı 4a 
ALFRE D de MUSSE T 

BiR ZAMAME ÇOCUGUNUN 
I TIRAFLARI 

Türkçeye Çeviren: YAŞAR NABİ 
Fiatı 50 kuruı 

REM Z i Ki TABEYi 

l>n. '11 Paol 

Köylüler 
Nümayiş 
Yapıyorlar 

Hükumet Tedbir 

Ahyor ve Halkı 

Teskine Çalışıyor 

Almanlar Asayiıi 
Muhafaza için Asker 

Balkanlarda Vaziyet, 

Almanlar 
Yunanistana 

• • 
llerlemıy 

Hazırlanıyor 

Bir Yunan Gazetesi 
Koyacağız, Diyor 

•--0--

GI. Wavell Ordusu 
Şarki Akdeniz için 

Emre lmadedır 
Londra, 26 lA.A.) - YuJt>3lav

yanın son kararı, ne Yunanıst.ının 
harbe devam etmek azmini d('ğış
tırebilir, ne de Büyük Brit.ınya -
nm Yunanlılara imkln daıresmde 
denizde, havada ve karada )'af -

dun etmek kararanı tebdil edebi
lir. lngilızlerın Afrikada uzan -
DUf olduklar muvaffakiyetlc?r sıl
silesi ve Amerikanın demokrası
lere yapacağı muazzam yardım, 
Büyük Britanyanan Yunan ınille
tine çok gen.iş bır mikyas danilm 
de yardıın etmekten emın olma
sına müsaittir. Yunanlılaruı ıstik
Wlerinin yıldônümiınü tes'it ettik 
leri bir günde, YugoslavJarın 
kendi isükWlerinden vazg~me-

Go·· nderecekm•ıc ı ıerı tuhaf bir tesadüftür. 'l'abil 
s • temayülleri kahraman Yunanlı • 

Nevyork, 28 (A.A.) - .. Nn. 1ann temayüllerine benziyen 
york Times., gazetesinin Belgrad Sarp ~eti, ··~ournal d'Athenes,, 
muhabirinin verdiği bir habere de intişar etmış olan ve Elen mil 
göre, iki bin köylü ellerinde ça- !etinin azmini ifade eden beyana 
pa ve sopalarla bağırıp çağırarak tı, içinde acı duyarak okuyacak
merkezi Sarbistanda Hacıpopoveç tar. bu beyanatta deniliyor ki: 
şehrine girmişler ve mihvere gos- "Ne olup ne biteceii.ni bilmlyo -
terilen teslimiyeti protesto etmiş- ruz. Fakat ne olursa olaun, ne 
lerdir. Boinada Banoviya ve Ka-1~ biliyOJ'UZ. 45 milyon 
radağda Podgoriça, Berani ve Çe bık bir memleketin ordUIWla kar 
tine şehirlerinde de buna benzer 11 koyduk. icap edene 80 veya 
hareketler yapılmıştır. 130 milyona da karşa koyacalız, 

Köylül.erin müraeaati Bu hususta kıymetli miıttefikteri-
" mız lngılızlerden yardım gôrece-

BelJ(l'ad, 26 (A. A.) - Re~ jiz. Bugun duşmanlaramazan Wlf -
ter.,: ~~~JlJ'Bd covarında Belı. Jar nda harp eden ve fakat dava
potok koyu halla taraf andan prens 1 

• di dar 
P ul' .. deril t ı af ·· l" mızın ınsanlaran şım ye ka a a gon en e gr , uç u 
pakta iltihak edilmiş olmuına uğurlarında dovı.işmuı olduklara 
karşı Yugoslav milletinin hisset - davaıaı:an en doğrusu_ oldukunU 
tiği duygunun güzel bir nümune bilen kımseler de, ihtimal minen 
sidir. Telgraf metni şudur: "Ma- bizim tara!aınızda olacaklardır. 

t Sonu. Sa 5: Sil 8) (Sonu. S. 5, Sil 1 J • 

)flıter Eden Atlnada iken Yunan Başv-:~m Korlzis " ~an 
Papaıros ile birlikte halkın te 7.&bUratn,• mub~ ediyor. 

c G ÜNLER G FCFRK FN ) 

San'atta Yaş. Hastahğı 
Yazan: Refik Halid 

Ben, yeni şilrln brplında, iJd sevslll me1lekdapın .,n,t: 
"Aklım sana emanet allahım!", "Medet yl Dr. Mazhar 

O"man!" diye haykırmak veya hayret, hiddet, keder allmetlerl 
göstermek tesirini kendim4e balamıyonun. Bir doktor ıl•I ş8y
le bir teşhis koyuyorum: - Şiddetli bir knamık. ' bir suçl~eii 
sal~nı! 

Her (OCak n hn gen~ -hatta haan yasım 'haşım almq olan 
hile- edebiyatta o kabilden bir sari hastalık devri pçlnnlye, 
pllr nakıl kızamık dlkmlye, yahut pftsldlrme ın,.t,.~Ji nbrma· 

q yahut ta holmacaya tutulmaya mahktmdur. Rnlmls • ..-il 
.,.bn, hafifinden veva Mritnden 'ha cocuk 1aastah1r1a~nulan hl· 
-ıne, birkaçına yablanmıdık; his de. laftmma tesiriyle, epeyee 
sayıklavıp sa(Jllalamışhk: mesell "'re.tik Flbet" e eatmq, 
"Hamid'' e sataşmış, "Halid Ziya" ya elli matmı' eal'D111mQ, 
(trpmmq. o o.tatlardan ba .. tilrlft bir 1ey meydana kovmak 
hevesiyle bir takım yeniliklere, acaip Bmeklere kapllmı,, mftna
sebetslzlikler yapmıştık. Zoraki orijinal aiirftnmek, kendini he
ienmek, eskileri hiçe saymak edebi çocuk ~n karak· 
teristlk alimetidir. - I -a; ~ 6; Sü 1 J 
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Yünlü Kumaı 
Fiyatları da 
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Amca Hüseyin 
Paşa Yalısı 
Satın Alınıyor 

terzi PuYa
emnlf ve 
için yem

imkanı 

dlm. s..= . .:: ~- Çorapçılar Ankaraya K' z' vurdu Belediye, yalıyı 
~~!~ddt mec1~~~. ~uilmikitymor~ Heyet Gönderiyor Müzeye Verecek 
uuu ".. ..u ~ ........... u Sevdiği Ktzın Baıka Birini Sevmesi lhtimaG 
ı.rdı. Kirw'la a..tokok ince da- İktisat Veklleti, yuıılü kuma' Kenhcadalıd "Köprilltl Amca 
marlar vuıtlıltyJe daima blrbırle- fabrikatörlerini Ankaraya davet Me 'yüı J. -ıkl Çılnırra Çevirmiı Ho.e,in Pqa., yabanın harap ol-
rıyle muhabere ederler Anda bu etmittfr Ankarada yapdacak bir "I '1' 
muJıabereJt ıemtn eden Prestita- toplantı esnasında vunlü kumaş- clulu ve taril'J kıymeti haiz o-
nos nmn•nd• ince bir damar var- 1ann 1r& .. hadleri tayin edileolk- Dün Oball fabrtk111ndı ıec Asime, derhal Bueld b11tebe- lan bu binanın iman 1bım ıel-
dır ki. blttba vulf9I bundan lba.. tir ~ bir amele. yine Q'lli fabrtbda ca- M9lne bldmlarak ıednt altma dilini yazmqtık Bunu nazarı 

.::.-L retUr Öteki ince damarlara~· Corap fabrikat&rlerl de. corap Iıean Azime twtnde bir imi Y.- al.,...•ftu. Yakalanan s.dık bil- clikkate alan belediye riyuetı 
un~ dan vtrmes Meleli Roltokok tan nizamnamesi hakkmdalri tetkik- ralamqtu TÜk bir ~ idnde eevd JD.. fen isleri müdürHllüntln bu hu-

teWafı aldı mı? Dolru Klrw'• lerini bltirmlslerc:llr Bu hususta Huan llıdlk twtnctekf bu ~ 118 bQb birinJ leVJDek lhtbna smtaki mfitaleamı 10rm~ 
aüWeJerine kotturur Bunun ıebebl nedir? İktisat VekAletlne malCımat ver fabrika fderl'\dln Aslme7e -6- linin verdili cılıın bir kantla o-
sultanlarda Ya~ 7llftf lltidadına .an Pres- mek tçln bir iki tüne kadar An· nül vermil ve bu 189ıdat dn teÇ nu vurdalunu ttinf etmlltir Fen itleri müdürlillil binanın ta 
hususunda ütaw ._ ._ IODra tJrtırfnden kara;a Pteceklerdlr tikçe artmqtır. lflha'8t Wık a.,.,.. .... WfW miri mfimJdin olmadılun. tamir 

ardır. O sa- birine iltihak edecek, ancak 0 sa- Fivatlan mftrakabe bürosu co- i~ Amme,e anlatımü lltemq ve maku4lyle herbanıi bir veri yı-
le~Jııw:1: ~ cllAer damarlardan btri tel- rap fıyatlan hakkındaki tetkikle- :n:·~~~ ~ ,. '-idi edildi ~ılac~ 01~~ diler tınm~ 

ııc:nu."1 vulfealni alacak\ır Bu tel· nne devam etmektedır Fabrika· "-a'-""'IO ~- • co ece1euu ve mermer ......... am: 
e henı bır naf~ı damarlann acledf tam yüz ~-n 80 kunqa atılan .-rabın mis ve ona aev.ıstncl• bable oa- Karak6yde Karaköy Palas kar nnclan buka binanm uıımn ye- "- YapelaYJa laarbe 

t 1apmak vetmittir \&411 ... - 111mıstır. llllJDda. radyo ve eleJrtrik malze. rt bJ.madı•-· bildlrmitttr. l'erı mi?" 
hzade İbra- H bazı maitazalarda 120 - 150 ku- Fakat Aatme. Sad•= bu hla !Dlal latan Jo.ı zı .. nun dilk K&U& epshıln hdmı.rt ayn A1ft ma- rusa bclar 1atıldııt sabit olmu~ "™ "'·--• ltJerl mildürliiltlne ı&e. blnamn Gireeebiab 1.1 1na 

u uyui ıecl- IOmum olmakla beraber en batta- tur Milrakabe bürosu corap fab- sini naa.tt bir ...ette bl1ıla- ktınncla bir mnmlk olmua ve tamiri hnk•nmz oldulu için. an- abd tatmbı ed~ '* 
tedbir olmak ki~~~ Dlktos K _ ıikalaruıdan, eorap maliyeti hak ~~O::::. ~~m'::.-:.:f! U::ıt"f: cak yahnm rö16vell J'&IÜP, fo- veırebilmedne iıaUa 
, ıınemalar- . , urun kınd m t11" t stemfst ,. le bu vuf7et ku1lmnda cmu a- rwnada clökkln Ahiblnln 11bab tolraftan ceJrtlmek " bazı nO- Ayni ıuali, IU _. 

olarak ta- toss!~~·~?. Deri mall,,.t ll,,.tlan nutmaya cah-• da l&llflne 1.,m ..,ıclllt ..._ tcerde elleri munelert u1r1anma1r ameUy'le bu d•.-la aım,. bnh-• 
belli sülun * * Fıyatları mürakabe büroeu de. nıeraın an1atamalmt" tekrar A- a:rak1an balh olarak baldulU ıce- wünktl :ball teabit edildDdeD IOD- ldlettk milletimi• bir 

yerme, kafa- DhıleJen ıtiraz etmezle El- ri ithalat birlllinclen ve dert ta- zimeyl balaıü ona ..anı tekrar- ee bekcislnln bu lmmhlı yaDtl- N ebD ltcflen binayı l61rt0rilp ....... ,1anaa tevdla 
u, karaıöz masvan kendini milbahe- clrlerinden yerli ve yabancı deri- lamıe " bndMyle bir JtWa Jmr. ta" l)U'81an bir anaya dmdilk tapb b&:FJe blr bina libl bir ı.. llis: Göreeekdnh ld. 

u. acaip bir sede .-lebe çalmıe faneder JPa- lerın mallyet ftyatıannı IOl'IDU9- mak fikrinde olduluu .avıe.m. ten IODl'a ellertnl w anJdanm b bfnQı tekrar ima etUnnek cevap Jde WrisiMe tatlı .... 
t.ealtmlyeti tat .ıJah eürJ(ftfn. ufak bir fti- tur. Bundan baska manifaturacı- tir. Azime s.dllm 1-a Wrltftnt dft tekrar balbıdılı ınJamhnı• icap etmettedlr l'abt belediye lum,..aktlr. 
ip gıbi eli- ruda bulunursa Elmasvan he- 1ar birlWnden de IOD ram•11lar· nıiisalt brlllamamıt ft hatta Adlfyeye teslim eclilen bekcl mimarlanmn nottai bu aka -'- -• -• 

yede oJdulu men bir sGrü tsim daha sayarak da ~len mallann maliyet n •- dün fa'brlluıda mtllalt Mr flnat ltilleyin ikinci IOl'IU blıdmlilinl' nuuı - F t , _ a, aaa •---. 

rle dıerUqtl- nıuhatabuu "Pesi" dedirtmek l- tış fiyatları haldunda maldınat bulan ve ni•nlanmak feln 111'81' ··~hnfııı' ve tevkif Milmfqtf1' nun ablnedlr. Mimarlara dre ttlccar, euaf, lKi. ki 
-......-A&- u d--aı -.a Sad x..- b •• .. bu tarlhl yalımn yıktınlarak tek- erkek, çocuk bfi)ilk. 

cin slSzfl bir başka vAdiye nakle- istemiJtir. Piyasada yer .:rue- ._en 11e&0 u aon teldlflni kat' 'l'NlllWGll altuW4 öldu -· ı---. ~-...:'L.ı e~iveti ve herhud bh Ttlrke, --• 
bu kavuk- der: rtn mikdan artmaktadır. Harpten bir lisanlı reddetmlsttr. ·- 111- wu"" n J-

- Size bunu anlatmak icin ev- evvel, bam deri dıtardan .ıeldi- Sevlilltinin bu hallerinden;:: Usküdarda fcadiye mahal- 1nvmeti olan bir bi vı mahvet- mllyoaluk birllii tetld1 
-'-1i- ı erJl ,_ t dlsin ... _ .......... ... ..... ,.... '"ek demektir. Tarihi bir bhwun haDıi 'bir UD1uıa Ml'UDllllt zen.- veJA SimakCJ9 nedir' Onu mle- il h:in, yer 1 d ere peA raıbe ııg-1:1 .,..... birini llVdl " lesinde oturan --.. Serkiuan --ölövesi demek 0 btnavı tamamen eekabıls ki .ı., ismllll 

b$Dalan nıellyim: Sim k <siml ve (ak) edilmezdi Fakat son zamanlarda zahip olan~ stazlerinl kan Mrü- lldında bir adam PaaWl ahcmda vıktınD. tekrar lnsa ettirınek de '1DI liyllyea "7°* llir 
tan mürekkeptir bev z eümüş Kayseri Karacabey ve Bahkesir ven Sadik bıoalım çekerek .Aai- caddenin bir tanfmdın eliler '1lek delDdir Bel...aa- ri-_.. laJ"hiiyle ea tatm•nkk 

' eneli aene demektir Yani DIAtin Btnıak na- tarafından ıelen derileriiı evsaf nıeve bOcam ..... " ılllC m •arafma --- ıır.. o.Din çWYV Y-"' ._..__ ~A-LA b 
utan al- mivle HımaJAvamn - ..... '--ek itibariyle yabancı deriler derece- rrıubtelif verlerinden varalamıs- kullanmüta o1dutu ~ bu fld noktat nazarı tet1ctk etmls wereeea.-. "'-• ıallldlll 
ı..--••--- ..... _y ~- i ld a.. b '-k-~ _._ •• _ ._ ve vatının beledive tarafından la- kl)'ellade tek nım• 
~- nottua olan Kok~ t~le- sinde Yi o u~ .. ta a& u& --~ .•u---... ---==------==•1 .... ",."•••lriiii .. .iı1..,...ııiıill1r..._a1ııiıimlllftıiiilıiiiiiıiıııı__ _ tfmlik etti-"-'- müzeler tda- mealalz ki, T&r~..m • 

ve da- rinde bir ot 'biter Bu ot 500 sene- tir. nı.vı-- -•-la Jaarbe 
utcmne bel de bir defa cıkar Bunu valnız o Dinldl flraeat BELEDİYEDE MVTEtmlK; Teline vetllmestne ve natlze idı· ye ...., KirtMllMlltu 

etti. Ba- havallnin rahinleri bilirler; bU- Dün llomallYQa 100 bin 1iıa- Telinin valıyı icaD ettiti sekil ve memlt •--
sultanla bel hasa Tanft - Dala N1'Ulen za- bk pacavra ~ edllmletir Bun- ~L--LI.-- D-L- 81...ı&.ı tarzda imar etmesine karar ver- Evet, elJerimiUe 
_.., IOlll'a nwu tayin ederler Otun bltmesf dan baeb Macaristana deri, Mı- ~ Ulllil ~· '1ll9dr. lada avl müdafaa 

J'Mh ebnal IOhDMI. kurumam TarnD uatttr ma, Almanyaya ttıtlhı, Anason J!'.suen Maarif. ~ klleti d b (Ok iyi WliJ--. 
etU. 1b- Dii'6nün 500 senede bir cıkıvor. Jtolnanyaya yer fıstılı satılmq. Pifldn Olacak vabnm tarihi Jaym!t ve 111~ &.!: c;::!1~~~ tekrar beup varma uatte mahvoluyor. ur. Yekt\n itibarl•le dfinkü , .... _._ P.bemmfvetlni tesbit ettirm1

• bu- , ---. 
Yahudi Me>- Sözün burasında muhatabm cat 500 bin liraTJ "bulmaktay:b' Ekmek ve francall lclıı kıılla- Vllıt"*i eJ .. b kcalqcm 
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mecbur ka- hayretle rozleri •"ılmava baal•· nılacak unlar ToJlftk MabluJleri stmdı,e bdar hava •IQreefne lunıııaktedır. ketten ..... Mt Mr 
nutbr. Elınasvan devam eder• Ofisi tarafından tek tip -olarak ve 7.8blrU ...ı.. bl'll korama kavraya •Urilldeyemes. 

. Bacı Ab- - .. Fakat bu net- tta..övle bir Elmaclaja Clnayeff tesbit edilip wrtımeye bQlan- kuriJanna lltwemte" ""1ra • Dlendyl Öldüren Fakat, ba haklbtl ltll9ııel 
icap ettirdi- havat kuvveti var ki. onun top. dıktan IOlll'8 ekmeJder daha ivt rnamıe ola. bir lama llaUan 4- hwimu bir .....a.uvet 
vazıeçmeye raktan cıkJT1U1 yalduınca Tan- Davası Din 1fft1 cıkmekta ...e onlar da tatm edil· süratle bu kanı.ta 9"1d'nt bY· R zl i D aa IAJIJd1le tak& .. 

herbs rt - Dala rahfvlerf -kf en aencleri nıemelr~ir. Ekmeklerin lmaliu- makam ve ııahiye müdürlerine em n n Urupnasa ciaı 
daha ziyade 1ao ,..... t d lerlnd bir de ra!IUea 1-zı ~ltr de bildtıınlttlr. " Aca 
--.. ..... cl-ır· "' e • Gecea AluftGlmı 12 sinde ahhat mn.aürlilfü 6·-fından kon Kendflertne teb•_. - 1.11• Bir pazar Sultanahmette eski L-~ -'--'"~" ~~ _,,_ denblre bJ~ ._ut ~ y~ Si.......,... o\Qran -. wu-.a 'Ull5•• ,, • .,wu "• ....-- ••-.- ·-

ta· \iti "-.. &a..,,....... ~ .. :Tllf*' Q6lt ftlWlmaz ehıNt. ....- tw.ı..._. ~ M! lialde ~ ~ 19 v-.ı- --~·- .,,M'!'da OJlllPD ~ ·" 
uvey anası Jerfvle ıorese tutuıııurlar .• 1 dm Pembeyi tabanca ik vurarak rak ekmeklerlri'<Tafua· ı>19kfn· o1ma ka almavaniirdan 5 U~in 2"5'1l- eük'fu bir Jt~ bir 1t!Wrftrrr Jolunmu lr mHmma 
Buu bli- Bu yalanlan dlııleven en on- oldilrmftetii Tahtrirı dUl'Utlllas

1 
c:ım t.emin tein sıhhat müdilrlüJil raya kadar para cezası alınacak- ~laiından kesilerek öldürül· da kına•m•ktu dQd 

pybabetler el 180 vaşında olan rahiplerin en •itin nihayet bulmuttur. elaneklerin beyzi 18kl1de imali- tır. mü• oldulunu a6rmi1'1erdl :n •a.IDID. 
batla- fhtivarlannın T8'11l1 sorsa alacalı Tahir _u..ı-• ....... da 6-1..----... nln dllha muvafık ,,. elmleklerln Pıif ko1'11D .. ve PU"llÜteilleri Tabklkat bqlaymca. ..a--·eti • ..... -'-•- _ .. ._ 

etvaD IUftr· .u&uau-.. -UlllR;9 .. • lMı ııektlcle daha l)f*in ol.catın1 inıh eki Jeıt ~ !ff- .. .....,. ..,a an-. .--- .,......-, 
- neıec11 _ Ko,_ _ _. __ • ..._._,nde'-i ma- soklllda ı>aeawa toolarken bul ~ledi- bf1~..__11u-. naıedı- " 7.abıtaya haber veren Yuıoslav- •ba kir ki1' •oıa.a 

--"- '111.U&IN' ... v .. lll'lllJ..-J 'il. d -~ ed ,7V.•- JTffl ·lfU" D'll:JI J-yT" san ayında da devam edilecek- -•• D-.lnfn v•~w..len ..nft- e 
fl.-bnft .,.. rabib t. bin yedi U UnU ve nue muayene er- f\tisat nıüdür ,.lü ele yeni tip tir on- iUd ki Puar dnfi u • YIU& ~.. _.., ... _ ...... meuillerl, ıuesat vatalul 

Cevabım ~ ~ ...aen m ken birdenbire ates alıo Pembe- bevzt ekınelin mevcnıt narh üze- küd-cleD e -.. 
1 

he edilmi• ve vablanarak IOtırU- ''Bqtlaldl dtla,. harW 
fic Ta111ndadır ve isabet ett nt iddia etmtstir 1"fnden aabhp satılamı•acalınl nülm ktedir eme JllP döeO- va çekilen Remzi de dilenci Esma da Tllrklyenbı darama,, • 

le devun eı. Adetleri ft tslmlerl bir dalta li"akat sabitlerin anlat ıklanna ır +-Mkik etmive ve bir tecrilbe yao- e . adındaki ihtiyar bduu kendisi latmakla megalalllrler: 
ıultan y.,_ tıOl'IDldllah. CtlnkO unutur Yal- ,.. vaka eun' Pembe ile arala~ 'ftıya karar vermtltir Yanılan lllr ONDOLA8YON MAKtNBLs- 'lldürdüiünü itiraf etmı.tL millete ll(lkça hesap wı·..__. 

bbve- ~:=nı::ı b:!~~~P. da bw~ Simi. Pembe am~ l-ıP.Sao1JU"R vöre @kmek 'bev1' ola Rf - Berberlerin ondfilhvon f- Dün Udnct alır eeza mahkeme- mek olan hu hrebtlula, 
kıVU'Clk _ Peki. Bu adamlar 

118 
•aJdt 11 Huseyme kacmıstır Tahir Hu- .. ak oislrflecek olursa bfl" frflo ek cin kullandıldan makinelerden sinde dinlenen sahHlerden komi lerlmbl emniyet, ...taı 

tanıttı. Bu ölürler' 'ltYınbı tyjne citm ı Pembeyi • ""ek temin etmek lciu 1200 "'8m bir kwnannı tllilabnm boaut ol- ser Cemal suolunun tahkikat 11• nırla bblrrtaa ...... Wr 
yavae bir _ Ne vakit canlan isterse 

0 
ve etirmü lelD uıtrumıl ile df llamur ayırmak lcao ..cteceltttr ~lu " ba yilalen iter an teli- ruında kadını, ı:mam olclulunu yo• mudur! 

teJrUne dö- vakit ölürler. Yani hayattan ne \adını 1maa muvaffak olamam1!11 'tunun da elrmeffn hem malf.et lke ~bllecefi anluılmıstır sanank kendlstni aldfhdflltln6 Bir "millete.._. 
vaJrtt blbrlarll. tır B llbare Hheytn ..-anma Mil lıem de im11 lfve ilcwıotlnl arttıra '8unlın _icm ~tediye makine "1· etalim ötedenheri, Renudntıı lhtl- hubet UTletlal. ~ ... 

,..... m..,a bq. mutavaJlarla "tre isminde bir kadını alarak .... 11 7'Mtftflffthnektfldf" ~nıud= bu ~ ı':nlnde var ve dil$1rün kadmlara musal- ...ut •• ...,.. ne-il 
• .,......, kartrnJaJrtnl bir kse hayret der 1;!'1Mvldıktae.tn bnelr R6tftmüdrmdet"'sonve ~va TRAMVAY !UIRLBRİ 1'o l~n on m e nln 1at olarak 1)al'l1anm alchlmı raterlak dnletiıü •Wllll 

.....
.. TUma .a.u-..a. • ,.._ .. , "'--' ..... ... Mecbud tramvay duraklanncle ntro uııe ve bu makineleri~ abıtaca bm ... .ww-ı ~-·~- -'- b._ -a. ... u.1U1n1ı mır .._.,.111> ....aa ka olmu_..__ '--- n.. 1----Jann ..ı.1._.._ı .............. lr ~-.... ...,~~wa ........ ar•-olmat dln;elı;Ur ..... .- tfUDV8Y&aı"&A i&A \'8 IOn tef~- ~ qm_ywuu ~-.. • Ariada k e8ledf ı61'111 fk i Wr ..... 111.rıe olmaJ'ID ta ltlrumda ele- Mahkeme Tabiri tasavvuran ltrhıln ... ı beta YIJ)l)ıcalın1 ... r venniıtlr ...., en 1 m ' .._,. P•Clı 

Pl&--tlba D- ... ..._ 0 wn mutlab bir ve Jruden Pembe11 öldürmekten q&stereıı tabeWer uıbnuı 1c1n .... i..~~ olan mütneler ;:1' be =ıe~~te,°:: C:le~~=~ 
idi. CJIDo a... Olkanr 91 materb em.ele J 8 sene a#U' hapse ınahkiknı eı- tetkikler yapılmaldadır · ~ Qıkıp '*8Clin yanma •Jme. da kıvnaa lanaw 
• ha- 111 koftr, "il'• llendlll fırlar mi$ ve fakat cinayeti itledlll n ~ BAHCILDİ - S. den koeuı> karakola -1ttlıtnl .ay. ,.,_ Ala, aUah Tele ... 

cllltllnhle. ddlr. • rada 18 yaaını bitirmellıit oldu tediye, JDeVCUt cocuk hahcelert na karar vermittlr. Bunlar 23 NI- lemWenfir. nuru.na ba'1m 1&- hae aawı.Aıt ...... 
~J'I , .... .,. _ , tunu nazarı dikkate alarak ceza- nin rıoksuılarınuı ikmaline ve san çocuk bayramını kadar yapıl- hltl_.tn dtnlemneai için Mika Wr dt)re ~ m17t11f 
~ '. ,. ... " ımı e 181ltyt indlrmJIUr. otaruluat sıPelanD (Olalbhn.uı- IB1' olacaktır. lriine ~. Sarar uJonlaruMla ..... 
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WlZAN: •NS&A&. SiR -A1tCICl8ALO WAVELL 
iNCiıLıZ ORTA .SARK OROULARı 8A!ı K.UMANOANı 

Kumandanın 
Ahlakt ve 

- -
BeCleni, Sıhhi, 

Fikri Vasıfları 
2 1 buluş kudret ve kabiliyetlerini, 70 

- - _ ..• · ine yaklaştıfı zamanlarda bile ayni 
. derecede muhafaza edebilmişti 
Cesaret, Sıhhat, Gençlik · -·-· d . 1 k b · 

..,.,.ı eıvır ere ıyasen, u~nkü 

B ir kumandanm q ıörilnüfQ, e- şahalyetlerin daha sonraları temayi.ız 
aaslı bir mesele tefkil etmez ve tekemmill ettiklerınl kabul etme

VAkıa, tesir yapan bir vücut ve en~ miz icap eder. Welllngton, Wolfe, 
damın da faydası olabilir; fakat iyi More ve Craufurd gibi namlı asker
bir kumandan, iyi k<>tu atları için de- ter, hen~ on beş yaşında iken subay 
nilditi gibi, "her şekilde kopr.,. Eski rütbesinı kazanmışl~r, bu~lardan ba
devirlerde ordu hJzmetinde yüksek uları daha subaylıga terfi etmeden 
rütbelere varmak için bedeni cesarete evvel ateş hattma bile ılnnlşlerdi. 

Gençlltin ateşin tazeliği ve atılgan
oldu~ça. batın sayılır bir ehemmiyet htı ile büyiık yaşın muhak~e kud-
verillrdı; bugün bunun ehemmiyeti reti ve tecrübesi arasında, hangisi
bir hayli azalmıştır. Bununla beraber n1n daha faydaları oldutunu kestir_ 
kumandanın üstüne aldıtı mesullyet- mek, her zaman mümkün olmıyan bir 
lerin altından bihakkm çıkabilmesi ııtır. Fakat olgu bl k t 
için, bu hasletin de ıee yar17BD ta- ratm . . n r a a, yaşına 
ratlan yok deıildlr. Bus\lnkü makine en, yenı lıklrler yaratmak, bek-

lenmedik hldiselere karşı sarstlma
harbi zamarunda bazan öyle vaziyet- malı: ve en cezri plAnları bile hazır
ler tahaddüs eder ki, kumandalı biz- lamak ve tatbik etmek kabiliyetini 
zat kıtalann başına ıeçmek veya bir henüz kaybetmemıı ise, malık oldu
tanare~ binerek harekltı . oradan iu bilgi üstünliıtü ve tecrübe dol -
sevk ve ıdare etmek mecburıyetlnde gunlutu yüzünden, genç 7aşa karşı 
kalır. rüçhanlı bir mevkide bulunaca&ına 

şüphe yoktur. Toplu bir netice ile 
bu meselede şu umumi hükme vara
biliriz: İyi ıenç bir kumandan, iyi 
ihtiyar bir kumandam ma..ltliıu ede
cektir. 

fAN 

l TiYATRO TENKiDi ) 

Sehirti11atrosuDram Kısmıiıda 

KAfıdı cebine koyar koymaz, Kfımı
nnı oüzenbazlıkla itham ederek ko
W\qor. Delikanlı valizini hazırlqor. 
Artık bütün ümitlerinin kırıldıtı bu 
evden çıkarken kapmm önünde Ley-
1171 buluyor. BabasıNn bayağılrtın
dan istikrah eden g~ kız da evi 
terkeyllyecek, KAmıram takip ede
cektir ... 

11 H •• • A Piyeste bazı noksanlar var. Me-u ,,',e' 1 selA. Arif Paşanın Abdülhamit dev Dar iman' rindeki konağını mahdut eşhasa 
1 1 inhisar etmiş görüyoruz. K~a ko 

nakta Süzidil kalfadan bS§ka iıti-s ehir tiyatrosunda ~ıra, ley- _....._yazan • •••••••• tahhğından küplere biniyorlar. Artık/ lite yok .. Bir ik~ tipik şahıs ııc,k _ 
leğin yuvadan attığı yav ! ! • t o yanaşma ev.lAUJia haddini bildir- sanlığı pıyesı bıraz yekihenk ya-

rulara geldi. Bu son haftalar zor- U L U N t mek lAZllil. .. . ~yor. o zamanın psikolojisini tah 
fında uzlın müddet dosyada bek- • A Y t Paşa ateş püskürürken, Klmiran lıl ettirecek bir vekilharç bir iki 
liyen piyesler bir çırpıda çıkarı- • t hürriyet lllnı haberiyle içeriye giri- cari b. k · 1. . ! . 
lıyor ve bu suretle bir yasak s:ı - ••• • •• ••• • ••-..••••••••• yor; Arit paşaya nilzul isabet ediyor · tlıe, · 1t'azaç dmısMa !r g~bı tıp ser 
vulmuş oluyor. İkinci perdede eskı rejim adamın; pın en ım ı . il~llif ~alnız 

men o şaheserleri yazıverdiler mütevazı bir evde buluyoruz. KAmı- vakanın kahramanl.arıyle ug.ra. ş -
Sedat Simavinin Hürriyet a- mi? Tabü onların da birçok ku - ran velinimetlerini bırakmamış, on- mış onıa:ı daha zıyade bırmcı 

partımanı da maalesef bu kısma surlu eserleri oldu Fakat gittikçe ıara çalışarak bir ufak yuva temin plAnda gosterecek elemanları ta-
sokuşturulmuş. tekamül ederek vücude getirdık- etmiştir. Hattfı Ant paşanın unutul- mamen ihmal etmiş. Bu ıtibarla 

Neden? leri parlak piyeslerin şa'~ası ö- muş bazı emlAklnı satarak bedeliyle da tabü perdeler hem kıs3 
Telif eserlere karşı bu :stiskal tekileri karanlıkta bıraktı, unut- onlara bir apartunan almıştır. Arıt olmuş, hern de muhav~reler 

niçin? turdu. paşa apartıman sahlbı olunca, değişi- biraz fazla uzamış. Mizan-
Koskoca temaşa mevsiminde Bu itibarla şehir tiyatrosunun yor. Ar~~ KAnurana muhtaç olma- sen ve kostüme ait hatalar 

Şehir Tiyatrosu ille telif eseri bir telif eserı· bu edebı" · f t dığıru görunce menzul, fakat yine es- d K°' . .bd 
zıya e ki mağrur adam oluyor. Tabii LeylA !' var. . camıran ıstı at ,dev-

böyle mi harcamalı ıdi? mevsiminde leğen ibrik gibi kul- memuriyetinden azledılen Firuza ve- rınde Arif Paşanın yanına b&şı 
Eser reğbet gördüğü takdirde !anmasını hiç doğru bulmuyorum. fessiz giremezdi. Hele o zamanda 

ne olacak? Bu, tıpkı ziyafette da- rilecek. O sırada apartunanm bulun- b ık 
1·1 ik * * duğu mahallede bir yanam "rkıyor, ıy larını tıraş etmek affolunur vet ı ere ram edilen baklava • " b. ·· ·· d ~·ıd 

te · · d ik' S eda . . . _ . apartıman yanıyor. Aru paşa sigorta ır curum e6ı i. Apartımana ta 
psısın en mci bir lokma &1 - t Sımavının Hurnyet aleyhinde olduğu için, yine on pa- şınmak üzere hazırlanan halılara 

ma1anna müsaade edilmeden: apartamanı bir şaheser mi- rasız kalmış ve evlAtııtma muhtaç ol- sarılı birkaç yatak takımı bir göç 
- Haydi efendiler! Ziyalet bit- dir ki, beni ~u girziglhı yap - muştur. o zaman KAmttımm itibarı ten ziyade - yerlerinden kımılda-

ti. Kalkın sofradan. mıye sevkediyor? Hayır; o kadar yine yilkseliyor. Paşa, KAmıra - tılan eşya arasında - yeni gelen 
Demiye benziyor. millamahakAr değilim. Fakat eser nm Allcenaplıtından o kıtdar milte- bir misafire ait denklere benzi-
Bu §el'ait dairesinde Türk ti- Şehir Tiyatrosunun "Adapte., o- hassis olmuştur ki, bastonuna daya- yordu. 

* * 

Bir ordu kumandanınm bedeni ve 
ruhi cesarete de m'11k olmaıı, şilp -
hesiz. ki, lhımdır. Geçen dünya mu
harel;ıeslnln ilk Hnelerinde Fransız 
ordusuna kumandanlık eden JoUre 
hakkında pek büyük bir hüanü te -
veccüh beslemlyen muasır aakerl mil
nekkIUerden 'blrJ, buna ratmen, onun 
rıcat l(lnlerinln buhranları içinde 
&österdlti ve yapılan birçok stratejik 
hataların tamirine medar olan aotuk
kanWıjuu ve sarsdmaz azmini hay
ranlıkla kaydetmekten kendini ala
mamaıtır. 

yatro meraklalan telif eserlere larak bize arzettiği birçokların _ narak odasma kadar gelip ona yap
ilelebet huret çekecek.. dan iyidir. Sedat Sipıavinin ilk tığı fedakArlıklardan dolayı atlı;ya 

Ben daima tiyatro yazmanın adımı muvaffakayetll 1ıir yüıiiyüş ağlı~a . teşekkür edıyor. Klmıran bu 
Jr * \ büsbütün ayrı bir fen olduğunu baflangJcıdır· bilhas&a esen! ik. aamımıyete mukabele etmek lçın 

Kumandamn ahlaki aecigeai kabul edenlerdenim. Bunun ıç:n üç esaslı hü;iyet görüyorw:. 
1 ii':!~apa:,:~ ıı~::r::;a\;~:a~!~ 

D eıkor, mizansen hususunda 
ufak bir zahmete 'katlanıl -

mamaş ve ne varsa onunla idare 
edilmiştir. Bu mübal.A.tsızlığı I..ey
Ianan elbisesinde bile görüyoruz. 

Ordu kwnandanmın l>edenl sıhhati, 
hiç lilpheslz, mühim bir mesele tet
kıl eder. Buna ratmen bunun kı;yme
ti, nlsbl bir mahiyetten öteye seçe-

mez. Biz hepimiz, birçok sıhhatli ra
kiplerin.in yerine huta bir Napoleon
un ;rambqımaıda buhanmuuu. elbet
te, tercih ederiz. Büyük bir kafa, u.
yd bir vücutta peklll 71l1178bllir. Bu
nu isbat eden vakalar çoktur. Za
manunızın aJlıhat mıJa7ene komla-
YOnlarınm çotu, en büyük seferlerini 
muvauakı;yetle ba1&rdatı anlarda 
Marlborough'u muayene etmiş olsa
lardı, işe yaramaz dJye reddedecek
lerine silııhem yoktur. , 

(Devamı 5 incid e) 
her eli kalem tutanın piyes yaza- . Evveli Şehir Tiyatrosunda tem ı kAğıdmı kendisine veriyor. On iki 

1 ir ordu kwnandanmın ahllkl mıyacağını b u sütunlarda defaat s~ ~ilen Avrupa piyeslerinin, bin Ura pa18:rı yine detfıtırmııttr. 
vaalfları hakkmda tazla söz ile söyledim. Bu itibarla adatımı- mılli hava yoksuzluğu te.IAfi edili-

IÖ>'lemiye lüzum ıörmüyorum. Fakat za çok yakandan temas e~ıntıi yor; sahnede benliğimiz tebarüz ===================== 
JUrasmı kaydetmek isterim ki, fıtri şartiyle iyi "adapte,, edilmiş pi - ettiriliyor. 
latldat ve kabiliyetten mahrum olan ı · h · t ı h · d d x ·ı · Sonra - Artiatlerin tahribatına 
bir kimse, tahsil ve tetebbü •aVPAtiy- yes enn ıç e a ey m e e&ı .m. 

• .1·~ Fakat teliflere de bır· saha b rak rağmen - lisanı güzeldir. Y3prna-
ıe kendtaini ne kadar zorlasa, yine 1 

- cık değildir. 
tam bir tef obnak maiyetini kaza- malı: Onlar temsil edilmeli; biz Müdüriyeti: Her gün her seansda Salonunu baştan başa 
ıwnu. Kendisine ordu kum•nctanıa- bu eserleri acı acı hatta en sert ll- Ve daha sonra da karakter tah- dolduran ve büyük, dehaklr 
1:ı teNi edllecet bir adamdan .:1- aa.nıa temıt etmeliyiz; mürulka - lilindeki muvaffakıyet. SPENCER TRACY ve ROBERT YOUNG 
78 bmslnde pek 70klek fU'tı.r ara- §8lar olmalı. Bu suretle yavaş Bu üç noktanın kabart?na bir 
ndmahdır. o J"aJna ne istedilini bil- ya vq bizde de tiyatro yazanlar levha gibi yükselişini doğru<lan tarafından emsalsiz bir tanda yaratılan 
mekle kalmamalı, wecuaını batara- yetifir- doğruya esere yani müellife med- z A F E R E D O G- R U 
cak kadar cesarete '" esim iradesi- Emil Zola .._ tro 1ıı: • yunuz. Zira yukarıda da söyl~-
ne de malik olmalu!e.·-•ndan ma- e -.r• yamıı ıs - ğim _.hile piyes sahneye koııul Müsteaıa ··"'--' henüz •ISremiyenlerfn __ _..lkl--'nl tahminen ...__. tedi. Birbirini m üteakip &iç piyesi · .-~ba . l kad - ....,,....,,., .. .., .. .,.,.. "'n 
ada trwantıta karp -ent bir all- ,__ • .ut • • iirun·· de de muvaffak o- ması ıtı ny e o ar oluruna BİR KAÇ GtiN DAHA GÖSTERECEGİNİ 
kası ve mesleltinin '"ham maddesi.. ni ..,,,~, ., bağlamru k" ır. - llif b 
teekfl eden lnaanlarm ruhiyatına dair lall>ı&dı O kadar ki halk bu üç ştır 1• e5er mue u Sayın müşterilerine ilan eder. İlaveten : 1 
derin bir bllalai de obnahdar.l'akat bir piyesi de yuhaladı.' saydığım hüv~yetleri mütevazi fa-/ Yeni F OKS JURNAL son dünya ve harp ha berleri 

SINEMASI SARAY 

olmuına lüzum &6rdülilm ahWd va- sis ettiği kitabın başında ~-öyle 14:!1'~ olsaydı seyırcılerde c 
kumandan her ,eyden evvel malik Büyük müellif p iyeslerine tah- kat sa~lam bır surette. te~bıt C:)-ı'----••••••••••••••••-~ 
ııf, barpçllik ruhu ve zafer iradesi- söylüyor: buyük al.Akayı uyandıramaz.dı. ,-.••••••••••••••••••••••••lı1'1!.. * * , dir. Ald bü;yük ordu kumandanmı mu - Ben piyesleri yuhalarJa kar- "İki~l Abdültıamldin . yaverler~n- G A ı• p •ı z L E R 1 • 

K··--~---n 11,,.. ---ı-.: tavaasıtmdan ayıran daha bqka bir 1anan b . .. llif. Fak t be den Arıt P&Ja sırmalar, nışanlar lçın- 1 
'"llCWllHUK -r ~- şı ır mue un. a - de· müreffeh bir ailenin reiaidir Kan 

;.a:ı ta_;:r~~ ~~ik 16:~ nim bu üç.~ ~ra.~o ~al~ın.i k~a, çocuklan olmadıtı içln bir er-
veaI _ lll8iı )'Ukan kumarbuları fethetmek ıçm surdüğüm ılerı ka- kek 90CUIU evllt ediniyorlar. (KA- P .AıRİSİ ALTÜST ETMEKLE TEHDİT EDEN 

rakollıarıdır. Onlar öldüler arka - miran) biraz sonra bir kız çoeuklan 
tmrik edelJ hırı •.. Napoleon: dan "Kuvayı külliye,, geliyor. oluyor <Le7li>. Evlitıı1t konak.ta bü- MADLEN LAVIENS'ln Aklbetl Ne Fecidir. 

... ,., ltltDn " • 'P •Mtl. yaln• Mutlaka o müstahkem mevkii 707or. tahall edlJor. Leyli için o dal- (Oynayan: KJdsTINA SÖDERBAUM) 

E ski Romanın kllıtk pirlerinden 

' 

' 

~7 • ~ • !14 J 

8.00 Program / 19.10 Kon~a 
8.03 Haberler J9.30 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 19.45 Konu1111& 
8.45 Ev kadmı 19.50 Saz bey 

+ 20.15 Radyo 
12.30 Program 
ı2.33 Gündüz fasla 
12.50 Haberler 
13.05 Gündüz faslı 
13.20 Müzik (Pl) 

* 
18.00 Program 
18.03 Caz orkes

trası 

18.40 Semailer 

Mesut Bir 

zetesf 
20.40 Mandolin 

takımı 
21.00 Dinleyici 

tekleri 
21.30 Konuıma 
21.45 Radyo 

kestr .. 
22.30 Hab.-Jer 
22.45 Müzik ( 
23.30 Pıc41aı 

Belediye Teftiş Heyeti Re 
Samih Türkdo~an'ın kızı Sel 
Türkdoğan ile Sümerbank m 
murlanndan Mehmet Alpay' 
evlenme merasimi dün gece T 
katlıyan'da Vali ve Belediye Re 
si Doktor Lutfi Kırdar ile k 
balık ve güzide davetliler buzu 
runda icra edilmiştir. Gen~ ev· 
lere saadetler temenni ederiz. 

ÖL Ü M 
Maden Tetkik ve Arama E 

titüsü petrol grupu dairektö 
Bay Cevat Taşman'ın valfdele 
Bayan Leyla Taşman vefat et 
miştir. Cenazesi dün kaldınlar 
Beyazıt camisinde namazı kılı 
dıktan sonra Silivrikapıdakt ail 
makberesine defnedilmiştir. 

ÇEMIERLITAŞ 

Sineması Bugün 

Matinelerden itibaren 
Mevsimin en lkı;ymeUI 2 eeerln! 

takdim eder : 

l - Musiki dünyuınm 61mez 
Melodilerini ya1&tan... Aşktan 
ilham, neş'eden zevk toplıyan ... 
Amerikanm en ıüzel sesli artisti 

CIACE MOOIE' l11 
Ve aevimll 

M~LVlN DOUGLAS'ın 
Şaheseri 

AŞK 
biri, )'allı inaanlann harpte 

ve qkta muvllffa~lzlllderi nok
tası Ozerinde ısrarla durmu,tur. ra
itat, buna rağmen, bir general'in ve
ya bir Don Juan'm banci yaştan IOD• 

ra rakipleri iehı v~ öbilr cina i
çin tehllkealz olnı.ıya batladtimı kes
tirmek. olduqa güç bir mesele olsa 
gerek. Harp tarihindeki Hanni'bal, 
BCi,yük İakender, Napoleon, Welling
ton, Wolte gibi birçok namdar aima
larm misalleri, en büy(lk zaferlerin 
genç yqta kazanaldatuu iddia eden
lere bak verecek malıi7ettedJr. Buna 
mukabil, CAaar ve Crcımvellı en mil
hım N!ferlerini muvaffakıyetle ba
şarcbklan zaman, kırk yqı çoktan 
8.IDUf bulunuyorlardı. 

tıhllkılırden kaganmaktan ibaret bir zaptedeceğim. ma bir KAmiran ağa?eydir. ~rif pn~a 
11.Y ol•ydı, p11 vı pref tı her orta Zolanan ömrü vefa etseydi ınu- kmnı hemılre zadesıne (Fıruz) nı- POLİS mi MÜCRİMİ SAKLIYOR ? 
zıkAya nulp olabllecık bir IOtuftan vaffak olacajında şüphe yoktu. pnlıyor. Klmıran LeylAyı sevdi.il .ı- B'OTVN ARAŞTIRMALARA MANi OLAN KiMDİB? 
ibaret olurdu... T' tr lle . de üksek .. çln, bu nınmetllkten müteenırdır. Bu Muammanın halli 

.1Y.a o mm ~ Y , soz Leyllnm da kendisine karsı olan te-
sah~bı olan Sardou ~· Ca - mıryülünü hissederek papnm hare
pua lar ve daha bır çoktan mine (İffet hanun) bir mektup 7azı
ellerine kalemleri alır almaz he - yor. Karı koca, Klmıranın Qu kils-

YARIN AKŞAM ŞARK 
, •. ~~~~~ 

DUNKU KISlllN BIJLASASI · .,-· &Ot ,- AR lliml fOpnyorum. Rıza Bey de iiJle dedi: "ÇlltçLI 
Coban Ali ile laı1nıkçuau Kör Ahmet tskillpten bet ı 1 lik ağar iştir. Sürme ,ekme, yolma, savurma te1' 
yQs toklu ile 70la çmn111ar, aüray(l y~lalarda başına çevrilmez. Yiğit bir karı bulalım sana., ded 
otlatarek ı.tanbula dolru süımütlerdl. Ali bat ooban - Dojru söylemiş. 
oldu olalı, on bir MDedir ailrüaünü tltanbula &ötil- - Kamilin kazanı alacaktık. KAmW bildiA aıi ~ 
rircUl ve bu y(lzden 'b07Wt lllbret1 vardı. ._ a _-. yd v-o._,,., 
Xoyıaı1ar 7&)'Jlırken çoban Ali Jnı)'nlkculunu lmtl- ~ n.ıtlll-ö en .&MUuir. ••• 
hana koyuldu, evftll Ilsazdan btanbuıa kaç konak - Bildim, Fatmanm babası .• 
oldutunw sonra ~da bulanık alrm. kelebek _.... yazan: Cemalettin Mahir No : 16 ÇobEvetA .. li .. lşted o. redzilbe. rt .. .. bak d 
illeti, dalak olunca ne 7a ~ 110rdu. an , emın en suruye ıyor u. Hay 
- YJilt çoban davarm doydutunu ~n bllec:ek? tuına belli etmeden panmklariyle hesapladı. De- yacaksın. Göğsüne kadar çamura butaraın. Üstün, vanların tren yoluna yaJdaştaklarına görünce ııea-

anlarma yqatan 

Madelaine Robimon 

ve 
Dainel Lecoutois,.m 

yarattıtı 

DNIVEISITELILEI 

YURDU 
Procrama lJAveten: Dünya IUl
hüne büyük hlzmeUert olan Yu
nanistanm sabık Bqvekill ve 
büyük Vatanperveri mlltevef!a 
General METAXSAS için n-
pılan Milll Cenaze merasimi. 

İnalllz Kıt'alan tarafmdan Bin
gazlnin ve Erftrenin iflall 

AYRICA: Paramunt Jurnal 111 

son harp ve dünya haberimi. , 

l'tllnıcllJtfmj en IOD pıh..-1 

* rnek, yedi ayda yüz lark lira bNnacüta. Her on batın paralanır. Davarluı, canlı, cansız bulmalı, lenerek geri çevirdi: 
_ . • günde bir okka yal, bir hak \1) bulpr, tirJaki t.eıı Kaybetmek ayıp bir taraftan, beyin yüreğine fÜP- - İşte o rezil ... Bizim ana tarafından akraba da " 
- Tren lfbl' ~da ondan... tütün t.yını beye aft. Xendieindln küçük dört he diifer, "Acaba kesip yedi mi, satıp geçti mi?,. olur. Marttan önce klZI satmaya razı idi. Altllllf ---------~ 

SAiD-HALiDE· TALAT 
VEDAT • YAIAR 

lımi de süJdüler. kardefi daha varda. Bam. bu habere kimbillr ne der, bir taraftan... kayme başlak, elli hak ekin verilecekti Rıza Bey, 
- Gelelim, lürüyü IMine DMl1 aı.,tlrirsin! :tadal leVinecekti. Ahmet, uatasma hat verdi içine bir keder düı· yirmi lira pare, on bet hak ekin yolladıydı. Ust ta-
- Tokluları teslim aldık mı, bir iki ay ulrqa- Kör Ahmet memnunı,ettnl uklamak için IOl'du: milftü: rafı düğünde verilecek ... 

rım. Yere halı, kilim,~ sererim. Ustüne bul - _ Çobanlak ortakçahktan kötü mll usta? -Dolru usta. .. Rezilliktir çobanlık... - İyi imif ... 
..-gur, yarma saçarım. Suruye (Dadaaa!) diye bajı- _Kamil caymasaydı iyi idi ya ... Caydı .at.o.ak ... 
rarım. Gelip tane yemiye alışırlar. Gide gide, tane - Çobanlık iyidir ya .•• Genç ifl. .. Bizden pçti. - Bak, Raa Beye bu sefer: "Ben ortakçı olaca- Bakalım, çiftliğe dönersek, ne yapacajız' 
istemez. Sesinle idare olur. Ali, ihtiyerladığından bahseden bütiin ıençler jmı.,, dememe karplak "Düşünelim.,, bile demedi. _Kan uğuruna belAya girme, sakan? 

_ Bunu c:totru bellediiin iyi oldu. ÇobaıılıJda aibi 8elini mrla kalanlqtanmftı: Payapanardan tarla, öküz, merkep, tohum verecek. _ Bakalım artık ... Kadere ... 
sesine IÜl'Ü ahftaramadm da ayakla ~irmiye baf.. - Yok be usta ... Sen daha babayillt del•anJ,_ Nlmus dairesinde it gördiltomüaden ... Kopukluk Ali, konuşmaktan usanarak arka üstü yatta. 
ladm mı, akhjm parayı, kunduraya, çanla verir- sm. . edip sürüyü horla. .• Koyunu kurda kaptır. Et ye - Gökyüzü. aydınlıktı. Ayan önünden duman gibi 
sin. Aferin, çoban oldun •yalar Ahmet, artık Mne- - Geçti ... On ilrl yqmda Oımıanan JUUft8 tuy- mek için davar kes, derüdni ktipele hırpalattıktan bir bulut süratle geçiyordu: 
ye bir kuyrukçu bulur ı.tanbula tek bafma plir- rukçu girdim. Tam alta yal kuyrukçulukta dolqtak. soma "Canavar yedi,,~ beyin önüne atıver, işte "Askerlijini bitirdikten sonra evlenmemek oı 
sin. ' Sonra bq çoban olduk.. o .vakit bu_v~ttir, dal, itibarın da o kadar olur. Olünclye kadar çoban ka- ırd .. bi k 

- Daha nerde usta". - k"'r Ahmet, ır-n-- b-'--- bayır pzeriz. Ço.b. anlak güç. iş,. müşk,, ul zenaat. lar, sürünürsün. Gençlikte bir ~ değil, ihtiyarlık- maz. Teve u u r aç yıl eksik yazılsa blr yıl ev-
u uuuuıı:: -. K .... ,,.... --. lerler .nnenm- Çobanlıktan b.. .. k lik . A ~ ö ük' • A vel askere gitseydi, öyle ya, bu yaz köyde kalırdı. 

rak aüJi aedi - Daha çok ıeninle gelip &itmek ll- o,,._ ara .-&• soy ' •- · ta utun epaze. tır. ya6 ma yor !sesıne saa • Kim bilir, Allah izin verdiyse, bu - evin top. 
ım • lll, gba1 if mi olur? Y~ yaylalarda dolaf, lam olmaY,111ca ıürUniln hakkından gelınmez. rak damında Fatma ile ktan .;;--

zımÇoı.n Ali içini çekti : ~.81'*Der':r~a~- S ut, Y:ı~~ 4Junet, kendi kendini teselli etmelı: ihtiyaclllJ tu ... Ali hem dÜfÜD(lyor, 9:em d:..:. 'Z::1;t 

f1Pl8A& DAA. ICl811ıtı"D• 
Bu akpm saat !o.so ~ 
HÜR~IYET APARTMANI 

Yazan : ledat Simavi 

* * llT I KLlL CAD. KOM.iDi Klllll 
Bu akfam .. ı I0.10 da Arım bia belırma Bu 1C1D leferlmis. Bvle- -va!,, · verme. duydu· "''-"-ord 

.. ..:::.... -'-•"'·- ., ~ .-11...1 n.- ıa:.:...... fa. Bir yalmur yağdı ma çoban rezil olur. Sürtlyü, - Çif. +.uuır te .. .ıı.. .. .. ..+.. adama toprak l'ftk ·-... ~,, u. D A o ı 
::t;::~~~ ma. ~an ew w ~v or- .. ır ... - üatil uyersuı. .. iki, üç koyun eksilt... Ara- ...,_. _ ...... _, ~ ~ 
-..7. • ..... ,, ... u.- ....,.... &ı.ındın bilirim. lllfll' hapr J&lrlapn silril birdenbire luzlal\mca 

Kör Ahmet, sevindi. On dokuz yapıdaydı. Bet - Elbet o da alır ... Alır olmaz mı? Hiçbir lfte dojrUlup oturdu. ' TOPLANTILA& 
senedenbert kuyrukçuluk ediyor, ayda on iki Ura (1) Bak = Çanlan " İlldllp tandmtla kullam- kolay ekmek yok. lyiliki ıu ki: Yerini, yurdunu, Çahlak tarafmdald koyunlar ayaklarına yere vu-
abyordu. "Beni baş çoban tutar mı Rıza Bey?,, Di- laa ahire ölçüstl. Ölçttljil taneye söre 1-8 kilo se- evini, ocajına bilirsin. Anası, babası olanlara ney&1e rarak ~elemeje batladılar. Dolu lpor KIUbUndırı: Dolu lpor 
ye düşündü. Bat çoban olursa ayda yirmi lira ala- lir . 11 hak ltlr irile lle9aplaaar. Aakarada iki Çan- ne, benim ıibi, kimi, kimsesi olmayanlara miijkıil. ltlilbünün senelik kongr~ pazar ııü-
mtı.. Sürünün bumda yedi ay dolepyorlardı, ua- ima ldln1 bir ()rarmı) cbr. S jlrüyü sattım ma, köyde, çiftlikte, nereye aicfece- .(Aram Var) :!.:: !:ı::n= 



= 27 • 3 • 941 

Elen Gençliği 
Yemin Ediyor 

l'ehlike Ne Kadar Büyük 0-
ıa lursa Olsun Şevk ve Heyc
r ~an Ateşi Muhafaza Edilecek 
~~ti Atina, 26 (A. A.) - Milli bay-
gaf~n:ı münasebetiyle, Başvekil Ko-

~
zıs, gençlik teşkilatının umu
i müfettişi sıfatiyle, müheyyiç 
ır nutuk irat etmiş ve bu nutuk 

iS· Unanistanda ve ecnebı memle~ 
'.etlerde radyo ile tamim edilmiş. 

[lor ır._ Nutk~n a~~~~daki son cümle
erı, bugun butun Yunanistanın 

'ıı~rolasıdır: "Gençler! ufukta ye
Pl hı tehlikelerin teressüm etmeye 

aşladığı şu anda, her ne olursa 
~~lsun, şevk ve heyecan ateşini 

:?tıuhafaza edeçeğime yemin edi-
• e xorum. (Hazirun hep bir a~ızdan: 
. .ernin ederiz!) Milli istiklal, hür

rıs ~1\'et ve şeref prensiplerine sadık 
pı alacağıma yemin ederim. (Ha
rıe ırun: Yemin ederizl) İnsanlar ta
'ırı afından kan deryaları pahasına 

~
~ ~aı~ıılmış olan ve onlarsız hayat 
eı 1 ahı: olmıyan .ideallere. sadık ka
:ı- <ıcagıma yemın ederım. (Hazi
: ı.ın: Yemin ederiz). 
~ JJ! esajlar lıakkındo 

mütalaalar 
Atina. 26 (A. A.) - Roosevelt, 
Unan Kralının mesajına ceva
en, Yunan askerlerinin zafere u

~: ·aşrnak hususundaki azimlerinü, 
~~uvaffakıyetle neticeleneceğin
rı~en emin olduğunu bildirmiş. Ge
~ lleraı Wavell de Yunan ordusu• 
~\J tebrik etmiştir. 

1; 1 Bütün !f,a~~teler Churchill'in 
srnet lno nun mesajlannı, Dr. 
Saydamın, Mareşal Çakmağın, 
S~racoğlunun, sükuta mahkum e
clılrniş olan ve fakat muzaffer ya. 
~ . 
~·Yan Fransız milleti namına da 
de Gaulle tarafından gönderilmiş 
0 Ian telgrafı, Lord Bayron'un ve 
Codrigton'un ahfadı tarafından 
Rönderilmiş olan telgrafları ilah .. 
fleşretmekte ve minnettarane mü 
1
'llealar serdeylemektedirler. 

Harp vaziyeti 
Atina, 26 (A.A.) - Basın Ne

~areti söncüsünün bildirdiğine 
~ör7. _İtalyanlar, ~rnavutluk cep 
esının merkez bolgesinde Yu _ 

tıan hatlannı yarmak için Viyo
lla nehrinin şimalinde, pazartesi 
~abahı iki hücuma teşebbüs et
lnislerdir. İtalyanlar, büyük kuv
l'etler kullanarak, karanlıkta 
'1'unan hatlarına yaklaşmıya mu
~affak olmuşlar, fakat Yunan 
aün~üleri ve bombalar ile tema
la girince geri kaçmışlardır. Ka
~arken, bir~ok ölü ve yaralı ve 
h>uhim miktarda da malzeme 
krlcetmişlerdir. Öğleden sonra "a topçu hazırlı~ından sonra, Vi
~osa nehrinin cenup mmtaka
th1?daki mevzilere şiddetli bir 
ucum yapmışlardır. Bu hücum 

~, a geri püskürtülmüş ve Yunan_ 
ılar, mukabil bir hücumla düş
lllanı bidayette elinde tuttuğu 
l'tıevzilerinden de atmıştır. İtal
~anlara çok büyük zayiat verdL 
tilmiştir. Muharebe meydanında 
~irçok İtalyan ölüsü bırakılmış. 
Mr. Yunanlılar, ikisi subay ol
bıak üzere elli de esir almıştır. 

Emniyet Nezaretinin tebliğine 
ı.t?re de, İtalyan tayyareleri gar
l>ı l\forada bazı köy mntakaları.. 
tıa bombalar atmışlarsa da, hasar 
~e telefat yoktur. 

Bir muhribe hürum 
Atina, 26 (A.A.) - "Tebliğ., 

1 
Flakantis'in kumandasındaki 

'Sfendoni,. torpidosu 11 Mart 
J{ib~ceşi deni.2'.de bulunduitu sırada 
ır Italyan denizaltısının hücu. 

ill'ıuna uğramıştır. Denizaltı tor
'bidoya üç torpil atmıştır. Bunla
l'ın hiçbiri hedefe isabet etme -
:tnh işti~ Torpido denizaltıya der. 

al şiddetle ve müessir bir su
rt-ette hücum etmiştir. Mevcut 
~tnarelere göre denizaltıya isa -
lbet vaki olmustur. 

Girid'e hücum 
Roma, 26 (A.A.) - Avcı tayya 

telerimiz bir kere daha Girit a
ldasında kain İraklion hava üs
sünü bombardıman etmişlerdir. 
V'erde bulunan bir düşman tay
:;aresinde yangın çıkarılmıştır. 

Sovyetler Voliyle 

Almanya ya 

. Yapılan ihracat 
Loııdra, 26 (A.A.) - VIadi -

Edirnenin Balkan 

Uarbinde Suku"·• 

Ylldönümü 

İmzadan Sonra 
(Başı Sa. 3 te) 

Yugoslav hükumet ve matbua
tı efkarı teskine uğraşıyorlar. 

Vreme gazetesi diyor ki: "Üç. 
lü pakta girmiş olmamız siyase-

Bu Mu .. nasebetle Bu··ytik Bı'r timizin ana hatlarından vazgeç
memiz manasını tazammun et -

İhtifal Tertip Edildi mez, gayemiz milletimize sulh 
Edirne, 26 {TAN Muhabirin- teminidir. Pakta iltihak ne bir 

den) _ Edirnenin Balkan harbin- ittifaka girmek. ne de harbe a. 
de sukutu tarihi olan 26 Mart, bu let olmamız manasını ifade e
sene de Edirneliler tarafından a- der.,, 
nılmış, bu hazin hatıra münase- Politika gazetesi. Yugoslavya_ 
betiyle Halkevinde bir ihtifal ya- nın mihvere iltihakı hakkında 
oılmıştır. Binlerce Edirneli bu ih- hiçbir şey yazmamıştır. Yu~os -
tifalde hazır bulunmuş ve hatip- lavya Başvekil Muavini "Maçek,. 
ler heyecanlı nutuklar söylemiş- hi~ bg.azeteksi fse, phakh~~d .. ilttihakın 
lerdir · ıç ır as erı taa u u azam. 

Se1İmiye camiinde de Balk mun etmediğini yazmış ve şu 
harbinde şehit düşen kahram!n ~üta~~ları ilave etmiştir: "'V_a
subay ve erlerimizin ruhlarına .

1 

zıyetımız. RoJ?la~~a v:. B.ulJi(arıs-
rrıPvlı1t okunmustur. tanın vazıyetı Ji(ıbı de.ıı;ıldır. mem 

T•• k• • D leketimizden asker Ji(eçmiyecek-
Ur ıyenın urumu tir ... 

Yugoslavya kendisini Roma~-
Etrafında ya derkcsine kadar sukut etmış 

görmemektedir. 

Konferanslar 
Ankara, 26 (A.A.) - Aldığı

mız telgraflar, dün de Kilis. 
Konya, Hendek. Kırşehir, Mar
din ve Sıvasta Mebuslar ve Par. 
tiye mensup hatipler tarafından 
beynelmilel vaziyet ve Türkive
nin durumu etrafında konh-ans
lar verildiğini bildirmektedir. 

Bu arada Sıvasta vt:rdiği kon. 
feransında A.i?rı Mebusu Sürey_ 
va Örgeevren harp tehJikesinin 
emniyet sahamıza ı?irerek hudut
lanmıza kadar geldiğini ve Bal
kanlara inen bu istila seli kar_ 
-;ısında millete düşen vazifeleri 
izah ederek Türk ordusunun va
tan müdafaası kudreti ve hüku
metinin Türkün hürriyet ve is
tiklalinin müdafaası icin hususi 
bir dikkat ve itina ile aldığı ted
birleri anlatmış ve bu hitabe haL 
kın içten tezahüratiyle karşılan
mıştır. 

--~~~--~~~-

M. Matsuoka Dün 

Beri ine Vardı 
Berlin, 26 (A. A.) - Japon ha

riciye nazırı Matsuokayı getir
mekte olan hususi tren, dün ak
şam Malakinia hudut istasyonuna 
varmış ve Matsuoka, burada 
Hitlerin hususi bir mümessili ta
rafından selamlanmıştır. Matsu
oka, bugün öğleden sonra Ber
line varmış olacaktır. 

iki Aylık ithalat 

ve ihracatımız 
Ankara. 26 (A. A.) - 1941 yı

lının ilk iki ayına ait dış ticareti. 
mize dair verilen resmi rakamla
ra nazaran Birinci kanun ve Şu
bat ayları içindeki ihracatımızın 
değeri 31.349.808 lira, ithalatımız 
ise 11.788.792 liradır. 

1940 yılının bu ilk iki ayı dev
resinde ise ihracatımızın değeri 
22.238.519 lira, ithalatımız da 
10.544.248 lira idi. 

Vaşington Gemisi 

Asker Nakledecek 
Vaşington, 26 (A. A.) - Har

biye nezaretinin bir tebliğine ,gö
re, 24 bin tonilatoluk "Vaşing
ton,, transatlantiğine deniz ma
kamları tarafından vaz'ıyed edil
miştir. Derhal hizmet: girece).c o
lan "Vaşington,, bundan böyle 
kıtaat nakliyatında kullanılacak
tır. 

Soğan İçin Lisans 
Verilecek 

Ankara, 26 (TAN) - İhracına 
lisans verilmiyen maddeler lis
tesinde bulunan soğanın serbest 
dövizle veya mühim ithal mad. 
deleri temini mukabilinde lisans 
verilen maddeler listesine ithali 
hakkndaki karar alakadarlara 
tebli~ edilmiştir. 

Meclise Verilen Layihalar 

Görülüyor ki, hükumet ve 
matbuat paktın ehemmiyetini 
azaltmıya çalışıyorlar. Halbuki 
Yugoslavya bir suç islemiş gibi. 
bunun şümulünü azaltmıya calı
şırken mihver gazeteleri hadise
nin ehemmiyetini tebarüz ettir
mekte yarış ·edivorlar ki bu, bir_ 
'1irleriyle tezattır. 

Alman gazeteleri Yugos1avya
nın mihvere iltihakını İngiltere
nin bir hezimeti telakki etmek
~edirler. İtalyan gazeteleri de 
faşizmin zaferinin yaklaştığını 
va7maktadırlar. 

İngiliz ve Amerika gazeteleri 
lıadiseyi sükunetle karşılamakta 
ve bunun bir başlangıc olup Yu
ooslavlann gittikçe mihvere doğ 
;u sürüklenip Romanyanın vazi
yetine düşeceklerini tebarüz eL 
tirmektedir ler. 

Sovyetler bu mesele üzerinde 
görüşlerini bildirmem islerdir. 
Fakat Yugoslavyanın Moskova 
Elçisinin istifasından Sovyet va
ziyetinin ne olacağı tahmin edL 
le bilir. 

/ngilizlere göre 
Londra, 26 (A.A.) - İngilte

rede umumi hissiyat, Yugoslav
vanın istikbalinin istiklal anane
si teslimiyet ve mutavaata mu. 
halif olan milletin arzusu hilafı
na hareket etmiş bulunan BeL 
grat hükfunetinin hatası yüzün
den tehlikeye düşmüş olduğu 
merkezindedir. 

Amerika ve Yugoslavya 
Vaşingtpn, 26 (A. A.) - Ame

rika hariciye nazır muavini Sum
ner Welles Yugoslavyanın üçlü 
pakta iltihakı hakkında sorulan 
bir suale cevaben, Amerika Bir
leşik Devletlerinin, Yugoslavya
yı l\ı'lihver taleplerine karşı mu
kavemete ikna için müsbet diplo
matik tedbirler de almış olduğu
nu söylemiştir. 

Times' e göre 
Londra, 26 (A.A.) - ' 1Times,, 

gazetesi yazıyor: 
"Belgrattan gelen bütün tel

graflar, Yugoslav milletinin hü
kumetçe takip edilen siyaset kar 
şısında müttehiden gösterdiği in_ 
fiali tebarüz ettirmektedirler. 

Svetkoviç ile alelacele teşek
kül eden kabinesine ancak yatış. 
ma taraftan olan siyasi gruplar
la mali gruplar ve şimaldeki 
Hırvatlar tahammül etmekte, fa_ 
kat Sırpların büyük bir kısmı 
tehlikeyi müdrik bulunmaktadır. 
Yugoslavların imza ettikleri an
laşmanın metni, Almanları ala. 
kadar etmemektedir. Almanlar 
kendilerine imtiyazlar veren bu 
memleketin daha büyük feda -
karlıklara da katlanacağını tah
min etmektedirler. Almanlar iki 
gaye takip etmektedirler: Yu -
goslavların pakta iltihakını ba
hane ittihaz ederek Yunanlılara 
ve Türklere karşı bir propagan
da ve korkutma siyaseti takip et
mek; bundan sonra Yunan hudu
duna kadar Alman kıtalarmı nak 
letmek için hastane trenlerinden 
istifade etmek. 

Vostok tarikiyle yapılan ve Al -
?nanyaya ihracı mümkün bulunan ,.,..,,,ctnr. 
!ı.us ithalatı hakkında Avam Ka- =========;:::===:::::~ 

Ankara, 26 (TAN) - Örfi !
dare Kanununun bazı maddelerı. 
nin tadili, yüzde beş faizli v~ ha. 
zine tahvilleri ihracı, işçi sıgor
talan idaresi te~kilah ve me
murların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyacakları hakkında
ki kanun lavihaları Meclise gel. 
miş ve tetkik olunmak üzere a
lakadar Encümenlere sevkolun-

İngilterenin noktai nazan, İn. 
giliz Sefiri tarafından tevdi edi
len bir nota ile sarahaten Prens 
Paul'e ve Nazırlara izah edilmiş
tir. Nazırlar vaziyetlerinin müş. 
kül olduğundan bahsetmişlerdir. 
Fakat sonbaharda Yunanlılar da 
müşkül bh vaziyette bulunmak
ta idiler. Buna raj:tmen, serbest 
ve azimli bir milletin neler ~'a
pabileceğini göstermişlerdir. In -
gilterenin Yunanistana yardımı 
her gün artmaktadır. Yugoslav. 
yaya da İngÜterenin yardımda 
bulunacağı hakkında teminat ve
rilmiştir. Milletler esaret ve iş
gal altına giren memleketlerin 
kurtulması demek olan İngiliz 
muzafferiyetinden korkacak bir 
<>ev olmadığını bilmektedirler. 
Fakat bu cihetin malum olması, 
bazı milletleri iki yüzlü bir si
yaset takip etmiye, yani harpte 
Almanyaya karşı müsaadekar 
davranmıya ve İngiliz zaferinin 
kendilerini kurtarmasını rahat. 
ca beklemi:ve :;evketmektedir ... 

?narasında dün sorulan bir suale 
iktisadi harp nazırı Dalton şu ce
\'abı vermistir: "Sovyetler birliği 
atrafından kendi hesabına ithal 
edilip Almanyaya satılan mallar 
l>ek azdır. Bununla beraber s; · 
berya demiryolu ile Almanyaya 
Yapılan transit ticaretinin olduk
ça ehemmiyetli olduğunu teessüf 
le.' söylemiye mecburum. Bundan 
trıada daimi bir tehlike mevcut
tur. ki, o da Sovyetlerin unormal 
derecede fazla mal ithal t:tnv,leıi 
'Üzerine. bu mallar tekrar ı\lmdn 
)aya ihraç edilmemekle berabC'r, 
hunlara tekabül eden miktarda 
Sovyet cmtiasının Almany,1ya ıh
tacının mümkün olmasıdır.,, 

K l·S·A.\H A 11.E R LE R 
S. RUSYADA: 

e Moskova, 26 fA.A.J - ··ofi., 
1941 kanunusanide aktedllen Sovyet
Alman •nl•ımaar hUkUmle rl ne tevfl· 
kın, A lman ve 8ovyet ahali mUbade· 
ıesl diln sona ermlıtlr. Sovyetle r Bir· 
tıOlne gelenlerin miktarı 21.S43 kişi
d ir. B unlardan 9.248 zl Rust 'ir. 11.995 

1ı de Sovyet tablly~tlne giren Memel 
ve suvalkl mıntakaeındakl Lltv•nya· 
hlardır. 

C. AMERİKADA: 

e Santlago, 26 (A.A.) - Şilt hü
k(lmeti, sabık Romanya Kralı Karol 
ile Madam Lupesko'nun Şlll'de ika· 
metine müsaade etmi5tlr. 

"Times,, şöyle ikvam etmekt" 
dir: "Görünüşe göre Yurroslav. 
vanın boyun eğmesinin ehem 
ıniyeti. yeni nizama tabi millet. 
le~ arasında, bu memlekete hu

susi bir yer ayırmak suretiyle 

TAN ~======================================= 
Oünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 iinciide) 

Iarak Yugoslavyaya çok mikdar
da gelecek olan Alman memurla 
rmın ,.e memur şeklindeki mü
tehassısların ve teskilatçıların 
himmeti ile, yakın bir istikbal
de Yugoslavyanın askeri işgal 
altına girmesi ilıtimaJi :rok de 
2ildir. . 
. Almanya bugünden itibaren. 
lngiltere etrafındaki ablokayı 
tevsi ve teşdit ettiğini ilan et
miş, geçen E.vlülde ilan edilen 
abloka nııntakasının genisletil
diğini ve bütün Atlantikte te
sadüf edilecek muhasım ve bita· 
raf devletlere ait gemilerin ba
tırılacağını bildirmiştir. 

Diğe.r bir ajans haberi de, Ak
deniz Ingiliz filosunun bir kıs
mının harekete hazırlandığını 
ve Atlantik'e açılmak fö:ere bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Anlaşılıyor ki Mösyö Bitlerin 
ilkbaharda başlayacağını haber 
verdiği müthiş denizaltı harbi 
artık bütiin şiddeti ile başlamış 
bulunuyor. 

Yalnız denizaltıların faaliyet
lerine inhisar etmiyecek olan. 
tayyarelerin, hücum botlarının 
hatta korsan krm:azörlerinin iş. 
tiraki ile vukua gelecek olan bu 
büyük Atlantik meydan harbi. 
tıpkı geçen harpte oldu~u gibi. 
Amerikayı da harbe sokacak ma 
hiyette büyük sürprizlerle dolu 
bir mücadele olacaktır. 

Tiyatro Tenkidi 

Almanyanın Devlet 

Merkezi 

D~ğişecekmiş 
(Başı 1 incide) 

ınr gemi batırıldı 
Londra, 26 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Pazartesi günü öğleden sonra 
bombardıman tayyarelerııniz, 
Hollanda sahili açıklarında düş -
man gemilerine taarruz ederek 
bir vapuru batırmışlardır. 'l'ayya
relerimizden biri kayıptır. 

Almanlara göre 
Berlin, 26 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Hava kuvvetleri, 25 martta, In
giliz sahilleri açıklarında, cem'an 
:.ıo bin tonilato hacminde dıiş -
man ticaret gemisi tahrip etmiş 
veya hasara uğratmıştır. 

Cenubi Ingilterede, bır bom -
bardıman tayyaresi, bir endııstrı 
şehrinde gaz fabrikalarına büyük 
muvaffakıyetle hücum etmi~tir. 

Kanadadan kaçan esirler 
Berlin, 26 (A. A.) - Siyasi 

mahfillerin bildirdiğine göre Ka
nadada bir üsera kampından kaç· 
mıya muvaffak olan iki Alınan 
subayı Amerika topraklarına ilti
ca ettiği halde Kanada makamla
rına teslim edilmiştir. Almanya 
nın hadiseyi diplomatik yollardan 
protesto edip etmiyeceği hakkın
da bir şey söylenmemektedir. 

Halifaks'a Göre 
(Başı 1 incide) 

"Herkesin yardımı ile kurula -
(Baş1 4 ünciide) cak olan bu dünyada büyük veya 

Birinci perdeden son perdeye ka- küçük her milletin yeri olacak • 
dar genç kız ayni tuvaleti muha- tır. Taahhütlerine sadakat göste
faza etti. Kumaşın mukavemetine ren ve kendi yurdunda şahsi lıür 
~aştım. Hangi mağazadan tedarik riyete yer veren ve ayni zaman
edildiğini muktesit aile reisleri da sulh ve refahı samimi bir su-
tahkik etmelidirler. rette arzu eden her devletle el-* * ele yürümiye hazırız. Bizim gaye-

A rtistlere gelince, Arif Pa- miz, umumi refahın haklı bir şe· 
şa rolünü yapan l. Galip, kilde taksim edilmesidir. Büyük 

nüzul isabet ettiği zaman Markı Britanya hükfuneti, kendi hürri
dö Priyola'da Lö Barji'yi hatırla- yeti ile dünya hürriyetiuin, Çe -
tacak kadar muvaffak oldu. koslovakya, Polonya, Norveç, 

Şaziye lffet Hanımda pek ıyi Danimarka, Hollanda Belçika ve 
idi. Çerkes lehçesinde ifrata .kaç-ı Fransada olduğu gibi, katledil -
madı. Daima kocasını tasvip edt·n mesine mani olmak için, harp e
eski terbiyeyi bütün inceligiyle diyor. Ben, Hitlerin büyük Bri
kavradığıru oynama tarziyle gös- tanyayı istila için yapacagı her -
terdi. Son sahnede yokluğu hıs - hangi bir teşebbüste muvaffak o
sediliyordu. Zaten mahdut olan lamıyacağına kani bulunduğum 
eşhastan lüzumlu olduğu bir an- gibi, Ingliterenin Birleşik A.me -
da hazfedilmesinin sebebini an- rika devletlerinden göreceği yar
lamadım. Cahidenin artık durak- dımla deniz ticaretini saran teh
lama buhranını tamamen savuş- likeyi de bertaraf edeceğinden 
turduğunu görüyoruz. Leylayı şüphe etmiyorum.,, 
pek güzel oynadı. Firuz rolünü ya Hitlerin yeni nizamını kabul 
pan Avni Dilligil gözliıgunti etmiyeceğiz. !ngiliz milletinin ve 
pek lüzumsuz yerlerde kullaıııyor onunla beraber mücadele edenle 
du. Paşaya karşı olan huliıskar rin başlıca hedefi, beşeriyetin hür 
temennahı çok kusurlu i.di. Fes riyeti davası uğurunda yapılan 
hakkında ayni düşüncemi tekrar bu hayat - memat mücadelesini 
ediyorum. .. kazanmaktır. 

Suavi Tedu Kamran rolunde 
fena değildi. Buna mukabil Süzi
dil kalfayı yapan Muazzez Arçay 

\ 

harikulade güzeldi. 
Artistlerin hepsinde umumiyet 

itibariyle gördüğüm kusur rcııle
rini ezberlememiş olmalarıdır. 
Cümlelerde görülen sebk ve rapt 
hataları bunu aşikar surette gös
teriyordu. 

Görülüyor ki, leyleğin yuv(ldcın 
atmak istediği yavrulardan bazı
ları da böyle düşer düşmez öh~ü
yorlar. Içlerinde - her şeye rag -
men - yaşamak istiyenler de 
var! ULUNAY 

saklanmak isteniliyor. Yugoslav. 
ya hiçbir askeri mecb~~iyet ka -
bul etmiyecek ve arazısınden ye
ni efendisinin askerlerinin geçe
miyeceği ilan edilecektir. Fakat 
bu sonuncu şart emtia ve hasta
ne treninin geçmesi için verilen 
müsaade ile zayıflamış bulunu -
yor. Yugoslavya imza etsin de, 
han.ı?i şartlar içinde olursa ol -
sun Hitler için bunun ehemmi
yeti yoktur. Svetkoviç, e~er Yu
~oslavyanın akıbetinin Romanya 
~e Bulgaristanın akıbetlerinden 
farklı olacağını düşünüyorsa, 
pek safdil bir adamdır. Sırp mil
letinin büyük bir kısmı Viyana 
seyahatinin, neticeleri ne olursa 
olsun, Yugoslavya dahilinde in. 
kısamın başlangıcına işaret ol -
duğunu pekala bilmektedir. Na
zi siyasetinin mütearifcsi, icra
yi saltanat için tefrika ilka et
mektir. Hırvat Nazırlarının mu
vafakati, Sırplar aleyhinde imti
yazlar vaadi ile alınmış olması 
muhtemeldir. Diğer cihetten 
Sırp N azırlan tazyik ve tehdit e
-Iilmişlerdir. Viyanaya ~iden ~a
zırlar, bu hareketlerinın netıce
lerini müdrik değil iseler. bun -
ların inanılınıyacak kadar kısa 
~örüşlü olduklarını kabul etme~ 
lazım gelir. Eğer bu hareketlerı
ni bilerek yapıvorlarsa, bunlara 
"hain demek İazımdır. Yugos . 
lavya~ın mutavaatı. Hitler bumı 
mı.i bir sahaya intikal ettirecelr 
..,1ursa müttefiklerin stratei isi i· 
"İn ye~i meseleler tevlit edecek. 
~ir. İne:iltere. Yunanistan ve Tür. 
'<ive hürriyetlerini miidafaav: 
'-<ativen azmetmiş bulunmakt;ı 
.Jırlar. Yugoslav millf'ti imtihar 
~iiniinde momlrkPtirı h:ıC:Jf'lrl r 

\fotaksas e-ihi bir <:r>f Kr:ıl G "' 
'1rges gibi bir hükümdar hıılun 
l"\ıadığını teessürle müşahede e-
debilir . ., , 

Millet camiasının müstakbel 
binası için şimdiden mufassal 
planlar hazırlamak mümki\n de
ğildir. Fakat bunun hangi esaslar 
üzerine inşa edilebileceğini şim
diden görebilecek vaziyetteyiz .. 

"Birçok bakımlardan dünyayı 
ileride tek bir vücut gibi telakki 
etmek zarureti vardır. MüstacP.l 
bir teşriki mesainin kati lüzumu. 
na inanıyor ve bunu cihanşümul 
bir mikyasta temin edecek plan. 
ların hazırlanmasına iştirake ha
zır bulunuyoruz. Harpten son
raki imar işi, herhangi bir mil
letin tek başına başaramıyacağı 
kadar muazzam bir iş olacaktır 
Di.lnyayı bu kadar tahripkar bir 
hastalıktan sonra sıhhate kavuş. 
turmak için, hüsnü niyet sahibi 
bütün insanların ve bütün mil
letlerin müşterek gayretlerine 
ihtiyaç vardır.,. 

l stüti teşebbüsü 
Almanyandan bahseden Lord 

Halifax, bu memlekete ananavi 
ihtiraslar ile fütuhat usullerinin 
bir şey kazandırmadığını anlat
mak lazım ~eldiğini söylemiş ve 
c;öyle demişti_r: 

"Harp bittikten sonra, Alman
vanın samimi işbirliğine kanaat 
getirinceye kadar sulhü ve hür
riyeti muhafaza etmeye azmet
miş milletler, iradelerini tesirli 
bir hale koyacak kadar müsellah 
kuvvette bulundurmak mecburi 
vetinde kalacaklardır. 

Lord Halifax, bundan sonra, A
merikan - İngiliz işbirliğinden 
hararetli bir lisanla bahsetmi~ ve 
demokrasileri tehdit eden tehli
kelerin henüz zail olmadığını ila 
ve eylerniştir. Lord Halifax nut
kunu şu sözlerle bitirmiştir: 

"İstila tehlikesi hala vardır. 
Belki bana bir istila tesebbüsü
'1Ün muvaffakıyetle neticelenme 
-,j ihtimali olup olmadığını sora-
1ıilirsiniz. İn.E?iliz harp kabinesi 
nası ve İngiliz milletinin hissi
vatını iyice bilen biri sıfatiyle. 
•ize tam bir kannatle şu cevab· 
·•eriyorum: "Hayır!,, 

İzmir Hükiımet Konağı 
Izmir (Tan) - Izmir vilayet 

konağı 17,500 lira sarfile esaslı 
surette tamir edileccktır. Bu hu-

ta tahsisat ayrılmıştır. Kona
~ın dış kısmı yeni bir hale getirı
lecek, içkısımda da bazı ilavelcı 
yapılacaktır. 

GÜNLER GEÇERKEN 

San' atta Yaş Hastalığı 
1 (Başı 1 incideı 

O zaman da telaş edenler, ümit kesenler, hezevan divenler, 
Cenabıhaktan medet bekleyenler ohnu tu. l\lanzun; hayk~ranlar 
da '·ardı: "Divanece sözler mi deml'ktir edebiyat?,. Nihavet hasta
ların bir kısmı İfakat buldu:başladılar akıl, iz'an , mant~k. hürnsıı 
o;ıhhat dairesinde okuyup yazmı:ra ,.c eser vermiye .. Bir kısmı ka
hiliyetsizliklerinj farkettileT. başka mesleklere girdiler; bir kii
cük kısmında ise geçirdikleTi illet iz bıraktı. dinıa2°Pn malul kal
dılar ve ;vaya kaldırımlarında sürtüp durdular, söndiilcr. 

Bütün bunlur her nesil bnslang-ıcı edebiyatında. her inre 
sanatta geçirilmesi zaruri ve tabii h1r ''ufak yas,, hastalığı huh
ranfarıdır ve bu hastalıklar gibi onlar da şiddetle satidirfer; hat
ta hazan, şimdi nümunesini gördi.iğümiiz derecede korkunc bir 
salgın halini alıp sabi. siihvımı kasıp kavururlar hile ... Fakat. 
sonunda hızı geccr, hastalık sona erer. Biin:vesi sağlam olan da 
kurtulur ve bir giin. istidadı nishetinde faydalı ve. meshur olur. 

~lhette ki bugünün kızamıklı, s ucicekli. ho~macah edebiyat ço
"nklarından ;ı·arına bir kaç levcnd delikanlı. bir kac iic;;tat inti
kal edecektir. Onlara sunu tavsi~·e ederim: Layık olduklan me,·
kii bulunca, yaş hastalığına tuiulanlara kat"sı . kendi hac;;larmdnn 
geçeni düsiinerek, benim gibi hareket etsinler, yani insafı elden 
hrrakmRsmlıır! 

Köylüler Nümayiş 

Yapıyorlar 
(Başı 1 incide) 

zimizin ve tarihimizin korunma
sı hususunda son ümidimiz olarak 
telakki ettiğimiz size, bugünıin es 
ki muharip ve askerleri olan biz 
lcr, Belipotok köyünün ihtiyarları 
kadınlarımız ve çocuklarımız, e -
bedi düşmanmız olan Almanlarla 
bir anlaşmaya iltihak edilmek 
suretiyle lekelenmekten bizi mu
hafaza etmeniz için yalvarırız.,, 

Prens Paul'a sair köylerden de 
buna benzer yüzlerce telgraf gön 
derilmiştir. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 26 (Radyo Gazetesi)
Yugoslav hüki'ımetinin sarfettı 

ği gayrete rağmen halk bu üçlü 
pakta iltihak etmeyi bir türlü lıaz 
medememektedir. Amerika Ko -
lumbiya radyosu hükumetin Y u
goslav matbuatına sansür koydu 
ğunu ve telefon muhaverelerını 
kontrol altına aldığını ve bunun 
imzayı müteakip yapıldıgını lıa • 
her veriyor. Yine ayni radyo, Yu
goslavyada pakt aleyhine karışık
lıklar cıktığını da bildirmektedir. 
Fakat bu hususta tafsilat verilme
diğini ilave ediyor. 

Ingiliz radyosu Berlinden nak 
len Almanların şayet Yugoslav
yada asayiş muhafaza edılenwz
se ve eğer Belgrad isterse bu 
maksatla Yugoslavyaya asker gön 
dereceğini söylemektedir. 
ıv uuıayı~ı~re K.m·~ı ıedbir 
Beıgrau, ~ti {A.A.J - "ııava::. 

raayo,, .Memleketın muhtelıt mu, 
takaıarınaa halk taraııncıan yaı.ıı 
ıan numayışıere karşı, resmen ı~u
Kwnet ma.h.amları şıuuetıı teuuır
ıer aımıya başıamışıaraır. DmuH 
poııs ve Jana"ıı:ma ~ı.ıvvetlt!1'ı1 ı.u 
nuru munıemeı kargaşalıl~!Jl'ı 

oa:stırmak uzel'e, emre aıuaue 1.>11 
vazıyette buıunuurulmaK.tadır. 
Dun · akşam soyıendıgıne ~ore, 
mıili teı·uıye nazırı .t"opıl_i, Ua~vc
ıuue hancı ye nazırının V ıyaoaya 
ııareketıenııcıen evvel istua C:L· 

mıştır. Evvelce istila eımış oıan 
awıye nazırı Konstantınovıç, ıstı

ıasıru gen almamıştır. Yalnız ŞJm 
dilik nezaı·etıne aıt ışlerı ıecıva e 
aevam etmektedır. crıttçı iırkası 
reisi Gavrilovıç'in l\1.oskova eıçı
lığınden ıstıiasından ve bu İıfka 
ya mensup altı ayan az~sının dahı 
ıstifalarınaan sonra, çiltçı lırka
sının muhalefete geçtıgı zannedıl· 
mektedir. Müstakil Sırp demok
rat fırkası, Hırvatistancıa mulkı 
memuriyetler işgal eden fırka 
mensuplarının derhal istifa et. 
melenni kararlaştırmıştır. Bu fıı·
ka mühalefet saflarına iltihak et
miştir . 

Askere yazılmılar 
Belgrad, 26 (A.A.J - 'B:B:C.,, 

Yugoslavyarun üçlü ~akta iltıha
kı aleyhindekı nümayışler, ?~vam 
etmektedir. Buradaki Ingılız ve 
Yunan elçiliklerine büyük halk 
kütleleri müracaat. etm~kte . ve 
Arnavutluk cephesıne gonderil -
melerini istemektedir. 

Münakalat Vekilinin 
Tetkikleri 

Münakalat Vekili Cevdet Ke 
rim İncedayı dün de Vekalete 
ba.i?lı müesseselerde yapmakta ol
Iuğu tetkiklerine devam etmiştir 

Cevdet Kerim İncedayı dün sa 
1ah devlet denizyolları umur 
müdürlüğü, posta ve telgraf ba• 
müdürlüğü, limanlar işletmesi u 
ınum müdürlüğü, işçi servisi da
iresinde meşgul olmuştur. Vekil 
bugün de devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünde tetlc.ik 

0 r yapacaktır. 

Kira Bedellerinin 
Arttırılmasına 

Meydan Verilmiyecek 
Kadıköyünde ve Boğaziçinin 

ıadolu semtinde kira bedellerin]• 
rttırıldıib belediyeve biloirilmı 
ir. Beledive ı:i\·aseti alakada• 
·avmakamlara gönderdii'!i biı 
... .,krrc ile kira bedellerini art 
rnnlar hakkında siddel1° harr 

kete geçılmesiııi bildirmi~tir. 

i ngiliz Kıtaları 

Adisababayı 

Tehdit Ediyor 
<Başı 1 incide) 

ita/yan ı·e İngiliz zayiatı 

Londra, 26 <A.A.) - Lordlar 
Kamarasında, Harbive Müstesarı 
Croft, Simali ve Şarki Afrika ha. 
rekatı hakkında mufassal izahat 
vermiş ve ezcümle demi~tir ki: 
"Geçen senenin muzlim Hazira. 

'"an avında General Wavell'in em 
,..inde bulıın;:m bütün kuvvetler. 
·fon daha hüvük hir İtahran kuv
"etinin harp esiri olarak kamp
''1rda iyi rrıııh::ıfRz::ı altında bulun 
--lııP'unu sövlemekte> artık bir 
"'1ahzur vnkhır. Afrika m11hare. 
'ıelerinıie TnP-ilizlerin vPrdiği za
"iat. ?3 subata kadar. 2966 kic;i
"lir. ~ımun ise an<'ak 604 ü ölü
-tür. İtah·anhır 200 hin kfsi zavi 
"tmislı>rdir. Bunun 180 bini esir 
, 1 ı n mı stır. 

"Mısır kurtarılm1stır. "İtalyan 
rtölü .. noPn ıono kilometrelik sa_ 
"ıiL İnl!ilizlrrin eline germic;tir. 
+t.a l:van Iar K enva 'dan, Sudan'
rfan ve Somali'den kovulrnustur. 
•-r a hec:ic:t an iizerindeki İta lvıın 
1 ahakkümü ı:rittikce muvakkat 
'ıir h:ıl almaktadır. 

Bir .4lman gemisi 
yakalandı 

Lordra, 26 (A.A.) - Amiral
'ik Dairı>siniıı tebliği: Hindistan 
•:ııl:ırınd:ıki filo baskıımandımı, 
0 !l16 tonluk "Orler,, Alman tica
-,.,t gemic:inin J\•foc;avv::ı'dan kac
.,.,::ık isterkc>n. "ShorPham .. tor
niıfosu t::ı.-,,fmdan yakalandığını 
'•ildirmektedir. 

----01----
Balkanlarda Vaziyet 

(Başı l incide} 

\Vavell ordusu emre 
amadedir 

Londra, 26 (A.A.) - Yarbay 
Lowe •· Daily Mail,, gazete:sL-ıcle 
ncşrcttiğı biı makalede diyor ki: 
"General W avel ordusunun biı -
yük bir kısmı, lüzumu halinde 
şarki Akdeniz memleketlerinde 
kullanılmak üzere emre amade 
bulunmaktadır. Son gelen haber· 
!erden anlaşıldığına göre, Alman 
!ar Struına vadisinden ve .Rupel 
geçıtlerınden Yunanistana ileıle
mck i.ızero tertibat almışlardır. 
Bu mıntakada Almanlar ilk defa 
olarak dağlık bir memlekette 
harbetmek mecbw·iyetinde kala
caklardır. 8elaniğe varmak i\;in 
yapılacak her hareketin istinat e
deceği tabıye, şimdiye kadar kul
landıkları tabiyeye uymıyacaktır. 

Yu11a11istanın vaziyeti 
Ankara, 26 (Radyo gazetesi) -

Yugoslavyanın üçlü pakta iltihak 
ederken kendisini daha imtiyazlı 
mevkie çıkaran başlıca üç nok
ta vardır: 

1 - Toprak bütünlüğüne ria -
yet edilmesi. 

2 - Uçlu paktın askeri ahka -
mından muaf tutulması . 

3 - Alman askerinin Yugos -
lav topraklarından geçmemesi. 

Bu şartlara riayet edildiği müd 
detçe Yunanlıların Bulgaristan -
daki Alman ordusuna karşı du -
rumları dalla kuvvetli kalacak -
tır. Çünkü Yunanistana inecek 
uç yol vardır. 

ı _ Mesta - Krema vt.Ai"1 

2 - Struına vadisi. 
3 - V ardar vadisi. 
Almanlar Yugoslavya He :ınlaş 

tığı halde muahede mucibince Yu 
goslavyadan yani Vardar vadisın 
den inemiyecek ve binaeyaleyh 
Yunanıstanın Metak.sas ha ttınm 
gerisine düşemiyeceklerdir Çıin 
kü Metaksas hattı Yunan · Bul 
gar hududunun gerisindedir v.t: 
Majino hattının Belçikadan gen
•,me düşüldüğü gıbi vardar \'ddi· 
sı de Metaksas hattı icın «Yni ro 
iti oynıyabileccktir. Bu ıtibarh 
Almanya Yugoslcl\"yadan ~eçr~1ı 
vecek i..;e de t1Prde burırlan ıstıfa 
de etmelerı muhtemeldir 



Ba,, Dif, Nezle, Grip, Romatizma\ 
trievralji, K.ınklık Ye Biltün Ağnlarınızı Derhal Keser' 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ 
\ HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 
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Maliye VekCiletinden: 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantellı bir lıturuşluklar darp ve pln

ac:ya kifi miktarda c;ıkarılm11 olduğundan dantelsiz bir lcurusluldarm 31 
Mart 941 tarihinden ıonra tcdavulden lı:aldırılmas. lıtararlaşurılmıştır D:ın· 
telsiz bir .. uruşhıklar 1 Nisan 941 tan.hinden itibaren anık tedavi.ıl etmiyc
cek ve bu tarihten itibaren ancak bıı ıene müddetle yalnız malundıklarilc 
Cümhuriyct Merkez Bankaıı oubcıerince ve Cümhuriyet Merlı:ez Banlı:uı 
GUbeııi bu'onmzyan yerlerde Ziraat Bankası eubclcrınce kabul edilcb·Jeccktir 

Elinde dantelııiz bir kuruşluk bulunanların bunlart malsandılıtlanle Cüm· 
buriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelcrine tebdıl ettirmeleri ilin olunur 

"Q03~ M12~23 . 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele 

Reisliğinden : 
Ankarada mQntcşlr ınwı gazetesinin 1-3-5-7-10 mart 941 ve fstan

bulda münteşir Son Posta, Yeni Sabah, Tan gazetelerinin 4-6-8-10-12 
mart 941 nüshalariyle UAn edilen sıtma mücadelesi sıhhat memurları 
kursunun kayrt ve kabul müddeti gorülen ldzum üzerine mart nihayeti
ne kadar uzatıldığından evvelki UAmmızdaki şartları haiz olan taliple
rin dilekçelerine bağlıyacakları evrakı mUsbltelerlyle martın 31 inci 
günQne kadar reisliğlmize müracaat etmeleri ve tedrisata 2.4.941 tarihin-
de başlanacağı ilan olunur. (1532) (2069) 

§ıhhat ve 1lçtimai Muavenet Vekaletinden 
767 sayılı "'l'Qrk kodeksi,, hakkındaki kanun ve 4/2/1929 tarih ve 

2708 sayılı kararname mucibince 1 Haziran 1930 tarihindenberl meri
yette bulunan Birinci tabı "Türk kodeksi,, nln hUkmü 2 Ağustos 1939 
tarih ve llH35 sayılı kararname ile kaldırılmı:s ve bu kararname mucibin
ce yeniden tanz.lm edilen ikinci tabı "Türk kodeksi., bu kerre neşredilmlş 
ve meriyete konulmuştur. Bu kodeks beş lira mukablllnde Ankarada 
Srhhat ve İçtimai Muavenet VekAletl levazım memurluğunca ve istanbul
da sıhhat ve içtimai muavenet rnildilrlillünce satılmaktadır. Taşraya gön
derlla'ek kodeks bedeline ayrıca elll kurus ambalaj ve posta ücreti llAve 
edilmesi lazımdır. Keyfiyet Ufın olunur. ( 1:180) (2137) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : %65 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kunıbaralı ve lhba raı:r tasarruf hesaplarında en a:r SO 
llra11 bulunanlara şenede 4 defa çekllecek kur'a ile aoaOıdakl pllna glS· 

r,. ikramiye daQıtılaeaktır •• 
4 Adet 1.000 Liralı>- 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 • 
4 .. 250 .. 1.000 • 

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

DiKKAT: Hesaplarındaki p:ıralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dQşrnl
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Eylı11, 11 BirlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecekUr. 

1\'Iuhammen bedeli (1425) lira olan 150 adet atelye armatörü Elek
trik ampulleri için) 14.4.1941) Pazartesi güni.i saat (11) on birde Hay
<iarpaşada Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından açık eksiltme u
suliyle satm almacakhr. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (106) lira (88) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saat.ine ka
dar komisyona müracaaUarı lfızundır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2361) 

Taksim bahçesinden Taksim meydanına giden eski kışln sabası dahi
lindeki yollarm istinat ve muhafaza duvarları insaatı kapalı zarf usulJ
le eksiltmeye konulmustur. Keşif bedeli 25988 lira 98 kurus ve ilk temı
nat.J 1949 Ura 17 kuruştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, 
husus! ve fenni ~rtnameleri, proje keşı..t hultısasiyle buna mütcfcrrl di
ğer evrak 130 kuruş mukabllınde Belediye fen lsleıi mildilrlilğUnden ve
rılecckUr. İhale 3/4/ 041 Perşembe gilnü saat 15 de Daimi Encümende yo
pılacnkt.ır. l'ulıplcrın ılk temınat makbuz veya mektupları. ihale tarihin
den 8 gun evvel Belediye fen işleri mildurlüğUne müracaatla alacakları 
1ennl ehlıyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 numaralı 
kanunun tarifntı Qe\ resinde hazırlıyacakları teklıf mektuplarını ihale gli
nil s:ıat 14 de kadar Daıml Encumcne vermeleri l~ımdı.r. (2101) 

TAN 

HASAN JRA$ 
B 1 ·Ç A K 1 

Dünyanm En iyi Traş Bıc;ağıdır 

HASAN TR.AŞ SABUNU, HASAN TRAŞ KREMİ, HASAN TRAŞ PUD

RASI traşuı zevkini itmam eder. Traş bıça~ 10 adedi 40 kuruş. Traş 

sabunu, kremi ve pudrası 40 kunış. 

HASAN DEPOSU 

. 1 1 ' . - ' 

........................................................... ----------------------------
ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

-

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

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 
mektep dı-şında, hatta 
mektepten sonra muh
taç ol.luğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

•Çünkü: 

Çünkü: 

Çocuk Anı;iklopedisi 
bünü dünya çocukla. 
nna yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çoc11k A :ls:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bi1gili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

27 • 3 • 941 

Dünyanın -· , ....................... 1191; ........... . 

MIELLE SÜT MAKİNALAR 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın En Sağlanı Süt l\lakineleridir 

Beş sene garantilidir ve yedek aksamı dalına bulunur. 

Satış Deposu: Tahtaknlc No. 51 J. Dekalo ve Şsi. ,_. .............................. ... 
İran Baş Konsolosluğunda 

Petrol Ticaretiyle meşgul "Türk İran Petrol,, Şirketinin t 
Petrollnriyle hiçbir alakusı olmadığı beyan olunur. 

1 • GENÇLiK 
2 • GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 

Tasfiye halinde 

istin ye Tamir 

Havuzlarile 
Destegahlan 

Tiirk Anonim Şirketi 
HİSSEDARLARI İÇTİM 

DAVET 
25 Mart 1941 tnrihlJ adi Hey'e 

mumlye içtimaı için yatırllan 
seneUeri Ticaret kanununun 366 
Şirket nizamnamesinin olbaptakl 
dclerinde gösterilen nisbeti dold 
mamış olduğundan, tasfiye hal 
lsUnye Tamir Havuzlarlyle Deste 
lan Türk Anonim Şirketinin hi 
darları. ilk toplantı mevzuunu 
eyliyen aşağıdaki hususatı görü 
üzere 22 Nisan Salı günü saat 1 
Şirketin Galatada, eski Şarap isk 
si sokağında kfıin Muradiye ha 
5 nci katındaki merkezinde İKİ 
defa olarak adi Hey'etl Umumiye 
timaına davet olunurlar. 

RUZNAMEİ l\IÜZAKERA 

1 - Tnsfiye memurlarlyle m 
kibin raporlarını içtima ve l İk 
kAnun 1940 dan 31 BlrinclkAnun 
tarihine knnar olan bilfınçoyu ta 
ve mczkı1r devreye nlt muamelfı 
dan dolayı tasfiye memurlarmın 

ıetini ibra, 
TAN Neşriyat E-vi 

. lstanbul 

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

Tmebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

iste yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

2 - Murakip ve ücretinin tay 
Ticaret kanununun ve Şirket 

namesinin olbnptaki maddelerine 
re, bu ikinci toplantı için yatırıl 
hisse sencUerl miktarı ne olursa 
sun bu ikinci toplantıda ittihaz 
lecek mukarrerat muteber ola 

Adres: lstanbulda 

~~PARA 
\ RAY.&. T Y A.RIŞININ 

~ 

TAN Matbaası 

ioARuiNI aimı is BANKAsıNoA 
iKRAMiYEL.l HESAB ~<;_AR 

r T. iş Bankası, 
ı-

~:~~.;~s~~:: 1!• 
Kc!~~~~~t~~a~ı~~~s~ 1 o s M A N L 1 
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya- 5 

BANKASI 
pıtır. ( 

1941 ikramiyeleri 1 
• 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira ! 
3 .. 1000 .. =3000.- .. 1 
2 .. 750 .. =1500.- • 
4 .. 500 • =2000.- • 
8 .. 250 .. =2000. .. 

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

300 .. 20 .. =6000.- .. ! ..•...... _. ............... _ .................. . 
"Mesleki tahsil görmüş ve bil

fiil çiftlik idare etmiş 

Tecrübeli Ziraatciye 

ihtiyaç vardır. Bu vasfı haiz ve 
kırk beş yaşını tecavüz etmemiş 
olanların evrakı müsbite suret-
lerile birlikte A. 434 rumuzu ile 
Gazete idarehanesine müracaat.. _____ ,ı 

ERDE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmua~• 

Çıkaran: Nire Ertuğrol 

1 Nisanda Çıkıyor. 

TURK ANONll\1 ŞiRKETi 

TESiS TARIBJ 1863 
Stattllerl •e Ttlr1D1e Cllnıbunyetı ile müna.kn mulıavelenımeat ?29i 

Kamaralı 10/6/193' tarıhlı ununla tasdılı edılmıttu, 
(24/6/1933 ta.rıhh 2435 Numa.rah Reııru Gazete) 

Sermayesi: 
llıityat akçeri : 

10.000.000 lnıdliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS MARSILYA ve NIS'de 
LONPRA ve MAN<.;ESTEH de 

~ISIR. KIBRIS. YU1"A.NIST~ . lRA.N ili.AK. Fll.ISTI J' 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkeı ve ~ubelen 
fUGOSLAVYA. ROMANYA '/UNANlS'IAN SURIYB., LUBNAr 

Filyallen Ye bütün Oiınvadı Acenu •e M uhılbırten n.rdu 

Heı oevı Hao.k.a MuameleJerı yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
ficat"İ krediler ve vesaikli krediler kti$8dl. 
fürkiye ve Ecoebı memleketler ü.zerıne keşide senedat tı

kontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tabvilit. altın •e emtaa Ozertne avans. 

~enedat tahsillih Vf' 41ıtirt" 

En yU.Jtsea emnıyeı ~artıarıru naız ıuraıa 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile {kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açıhr. 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tu\'a
let milstahzarıdır. İnce bi r 
!Una ve yapılışındaki husu
siyeti iUbarUe yüzdeki çizgı 

ve burusuklukların teşek
külüne mf'ınl olur. Dcriyı 

genç ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: Bir güzel

lik vımtnsıdır. Gcnişlemi 
mesamatı sıkıştırarak clld
deki pürtük ve kabnrcıkları 
gicerir. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve tı<'fiaf bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrnzatını dilzclt~r. Sl
vike ve siyah noktaların 
tezahürüne mtlni olur. Cild 
adalesini besl!yerek kuv
vetlendirir. Kuru cildler 
için yağlı ve yağlı cildler 
için yağsız hususi tüp ve 
vazoları vardır. 

" -l~•Dr. İHSAN SAMI• 
Gonokok Aşısı 

BelsoiUklutu ve lhtllAtların. 
karsı oek tesirli vl! taze asıdıı 
Dıvanyolu. S\Jltaıımahmud tilr 

besı No. 113 

Sultanahmet Üçüncii Sulh Hu
k uk Mahkemesinden: 941 / 5 -
İstavri oğlu Hürmüz Davranoğ
lu ile İstanbul Maliye hazinesi. 
nin şayian ve müştere>ken mu _ 
tasarrıf olduklnn 1stanbulda 
,...:ıkmakcılarda Dayahatun ma
"'allesinde kücük Yenihanda dör
füncü katta eski ve veni !) kapı 

0 e 260 ada ve 87 pafta N o. 1 u 
'<are:ir oda ile vine ayni mahal. 
~e kücük Yenihanda dördünrii 
1ratta eski VP veni 6 kımı ve 260 
.. aa ve 87 nafta Na. lu kare:ir o. 
·fanın izalei süvuları zımnında 
rüruh ları takı:ırrür PderPk mü
~avedC'yP va10lunmuslardır. K1v
.,,eti muhammeneleri ücer yüz 
Hr;-ıdır. 

Birinci acık arttırmaları 19.4-
C\41 tarihine müsadif Cumartesi 

1 
crünü saat ondan on ikive kadar 
· ra olunı-ıcaktır. Kıvmeti mu· 
'ı:ımmeııelPrinin yüz<ie yetmic: 
ı..Pc:ini buldııkları takdirde. o vürı 
'lıalei katiyeleri yapılacaktır 
-ı11lmadıklan takrlirde en cok 
·ttıranın taahhüdii baki kal -
1ak üzere on gün müddetle tem 

-!it edi1ere>k ikinci acık arttırma. 
lan 29.4-941 tarihine müsadif 
C)alı j;(Ünü c:aat ondan on ikiv<' 

1 krdar icra klınacak ve o ttün en 

1 

cok arthrana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacnkhlarla di

j!er alakadarların işbu gayri men 

....... - --~- ~ -

Bu toplantıda asaleten veya v 
leten hnzır bulunmak istiyen hl 
darlar Ticaret Kanununun 871 
mnddesl mucibince hfımili bulund 
lan hisse seneUerinl toplantıdan 
az bir hafta evvel ş:rketin Gala 
ki ~erkezine yatırmaları lfızundı 

Hisse scnetlcrınin yatırıldığını 
bcyyin mali müessesat tarafından 
rilen vesikalar hisse senedi gibi 
IAkkl ve kabul olunurlar, 

Tasfiye memurla 

KAYIP: (Ankara Ordu Mal 
ler Birliği İstanbul Şubesi) 
mına mahkuk mühür zayi 
muştur. Yenisi hakkettiril 
{!inden eskisinin hükmü ol 
mıştır. İstanbul Şubesi R 

Sadi Fc.ke 

kul üzerindeki haklarını, hus 
siyle faiz ve masrafa dair ol 
iddialarını evrakı m;.isbiteler· 
le on beş gün içinde bildimıel 
lazımdır. Aksi halde hakları ta 
sicillerivle sabit olmadıkça sa 
bedelinin naylaşmnsından ha 
kalacaklardır .. 

Müterııkim vergile>r hic;sC'd 
lara ve dellnlive ve Vala.Onr 
nunu mucibince virmi sene 
taviz bec1r>1i ve ihn le pulu ve> t 
nu masrafları müsteriye aitt 
c;;atıs o<'c:in para ilE' ve tapu ka 
ılı mu<'ibincc vc> İcra ve İfl 
"Kanununa tevfikan icra edili 

Arthrmn sartname!';i i<;bu il 
tarihinden itibarPn mııhkc>me 
uanhanesine talik kılınmıst 
1'alio olanların kıvmeti muha 
'llE'nelerinin vüzrle vedi bucu 
nishetinde pev ak<'esini htımil 
o gün ve saatte f stanbulda S 
tanahmette Tapu binasının 
1<atında dfıirei m'lhsns<ıc:md::ı ~ 
tanahmet Ü<'Üncii Sulh Huk 
'\Vlnhkemesi Bnc;kitabetine mür 
,.aatları füın olunur. 

Sahiıı n Neşriyat müdiırli F.min 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 


