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Yazan: ULUNAY 

Y oğurt ameliyatı hepsini gül 
dürdü. Agop içini çekti. 

- Bu işte kabahat yalruz be • 
ıurn dayıda değildir. Biraz da 
sizdedir ... Alimsin, büyük erüdi
sin, şöylesin, böylesin deyi kol
tu!tlayı koltuklayı adamcağız büs
bütün hent oldu. Şimdi artık do
kuza çıktı sekize inmez ... 

Agobun söziinü lmirane çalı
nan kapının zili kesti. Agop: 

- Dayınıdır! Zil çalışın farkın 
dasın ... Istorialarda okumuş. Na
poleon da böyle çalarmış. 

Agop kapıya doğru giderken 
söyleniyordu: 

Dilerim Aspastan hepinize 
bir yoğurt ihtikanı yapmalı ki, 
akıllanasınız ... 

Elmasyan yalnız değildi. Ya -
nında eski nazırlardan Veli Bey
le Meşrutiyet mebuslarından 
Dramalı !brahim vardı. 

Birbirlerinden nefret eden bu 
iki adam enayi avlamak husu -
sunda tamamen birleşiyorlardı. 

Ikisi de siyasetçiliği bir geçim 
sermayesi yapmışlardı. Kafala -
rında muhataplanna göre türlü 
türlü projeler bulunuyordu: 

Ellerine aklı az parası çok bir 
siyaset budalası düşecek <Olursa 
ne yapıp yapıp onu tamamen 
yolup cascavlak bırakmak çare
sini bulurlardı. 

Siyasette para bir vasıta, he -
def muvaffakıyettl Onlar bu ka 
ideyi dcğiştirıni§Jerdi. Siyaseti 
vasıta, hedefi de para şekline 
sokmuşlardı. 

Veli Bey Elmasyanın zaafını 
öğrendiği çin onun hissiya -
tını okşamak suretiyle Paristeki 
milyoner ermenilere çatmak 
mümkün olacağını kestirmişti. 
Kendisine bir ehemmiyet verdir
mek için yine bir para taksimi 
meselesinden dolayı dargın ol -
duğu !brahime haber gönderdi. 
Ibrahim o esnada pek sıkıntıda 
idi. Iki dargınlar barışacakları 
zaman birbirlerinin ayağına git -
rnezlerdi. Biri (Nöyyi) de diğeri 
(Monmarter) de outrdukları için 
buluşacakları kahveyi iki ma -
hallenin tam ortasında seçerler
di. Barışma merasimi bununla 
kalmazdı. Birbirlerine ayağa 
kalkmamak için hangisi evvel 
gelse kahveye girip oturmaz, s_an 
kı kapının önünde tesadüf etm,ış
Jer gibi yaparlar, sonra bır_lii<te 
içeriye girip bir köşeye çekilir -
:ıerdi. 

Kahveleri ısmarladıktan son
ra evvela sabık nazır sıfatiyle 
Veli Bey söze başlardı. 

- Geçen sefer aramızda vu -
kubulan hadiseden düşmanları -
rnız istifade ediyorlar. Düşündüm 
bu fena anlaşmamazlığı ortadan 
kaldırmak icap ediyor. Artık rne
za ma meza demeli. Yeniden faa
lıyete geçmeli ... 

Bunun hakiki mfuıası: 
- Obür seferdeki vurgunda 

u.yuşamadık. Şimdi yeni bir fır
•at var. Eskiyi bir tarafa bıraka
lım da yenisine bakalım... De
rnekti. 

Dramalı Ibrahim: 
- Ben zaten kindar adam de

ğılim. Hele para mese.lesi için 
münakaşaya bile tenezzül etmem 
Ne çıkar? Cevabım verır ve iki 
politikacı yolacakları . ~azd~ 
yalnız tüyünü değil, derısını bıle 
yüzmek için planları hazırlamı -
ya başlarlardı. Mesele muvaffa -
kıyetle biterse yani enayi kafese 
girip lazımgeldiği kadar soyulur
sa derhal yine kavga başlardı. 

o zaman iki şerik birbirlerine 
ı.ızun uzun mektuplarla kufre -
derler; birbirlerinin bütün mu, -
kaddesatına en ağır sözlerle hu -
cum ederlerdi. 

• • p. 

D ramalı !brahim arıse 

Tefrika No. 25 
ni farketmek mümkün olmadığı 
için hissiyatını anlamak kabil 
olamazdı. Şişman yanakları, diş
lek ağzını kapıyamıyan kalın du
dakları ona daima her şeye hır
lıyan bir köpek siması verdiği 
i~in tanıyanlar arasında "Bul 
dok,, diye anılırdı . 

Nazır Veli Beye gelince: 
Kendisini Ali Paşa zanneden 

aptal bir Sadrazamın himmetiy
le yirmi giin kadar nezaret san
dalyesine ilişmek onun eline bir 
mağduriyet diploması vermiş ve 
bununla kendisine bir varidat te 
min etmişti. 

Son derece cahil olmasına rağ 
men bal alacak çiçeği bilirdi. 

Elmasyan bu iki dalaverecinin 
arasında kıskaca girmiş, kapana 
tutulmuş şaşkın bir ava benzi -
yordu. 

* * O dadakiler ayağa kalktılaı·. 
Elmasyan kimisinin elinı 

sıktı. Kimisine elini öptürdü. Ya 
zıhanesinin başına geçti Agop ka 
pının yanında duruyordu. Yege -
nine sordu: 

- Ne var, ne yok? 
Agop tereddütle cevap verdi: 
- Trokaderodaki ..• 
-Ey? 
- Trokaderodaki... 
- Ey? Ne olmuş söylesene ... 
- Kitapçıyı deyecektim ... 
Elmasyanın kınnızı simasını 

hiddetten a la bros kesılmiş saç
larının süt beyazlığını daha zi -
yade meydana çıkaracak derece -
de nar çiçeği rengini aldı. 

- Be eşek!. Senin hayvandan 
farkın ancak lisanındır. Onu da 
kullanamazsan burada işin ne? 
Git. Yük taşı. Sana söyle diyo -
rum ... Ne olmuş? 

Agop ağlamalı bir sada ile: 
- Dayı efendi... Deyeceğim a 

bırakmazsın. Trokaderodaki ki -
tapçı haber etmiş. Kitapları al -
sınlar demiş ... 

- Tamam anlaşıldı. Hepsinı 
getirir, depoya koyarsın. Benim 
eser !erimi insanlar ancak bin 
sene sonra anlarlar, şimdi değil. 

- O zamana kadar nerede sak 
lıyacağız? 

Bu söze karşı misafirlerin 
hepsi güldüler. Yalnız Elmasyan 
ciddi bir tavırla cevap verdi-

- Kitapları Mısır mumyaları 
gibi mumyalıyarak muhafaza e: 
deceğim. Bugünlerde bu maddeyı 
keşfetmek üzereyim, hepsini bu
na daldırıp demir kasalar içinde 
toprağa gömeceğim ... 

* * E nkaz için curcuna başlamış 
demekti. Nazır Veli Bey 

hulus çakmakta diğerlerini geri 
bırakmak için: 

- Ey üstadı azam! Dedi. Size 
bakıyorum da ŞJ.! muztarip beşe
riyetin ahmaklığına şaşıyorum. 
Eğer insanlar sizin saçmakta ol
duğunuz ilim ve marifet nurunu 
kendilerine rehber etseler bütün 
dünya sulh ve saadete kavuşur -
du.... ,. 

Veli Bey bu yıpranmış .ı -
kirleri ifade ettikten sonar daı -
ma etrafına bakınır, dinliyenler 
tarafından tasvip edilmeyi bek -
!erdi. Söz söylerken gözünü Dra
malı lbrahimden ayırmıyordu. 
Çok defa lüzumsuz tafsilftta gi
rişerek dinliyenlerı sıktığı zaman 
Ibrahim iki parmağ.ı ile makas 
işareti yaparak: 

- Kes! Derdi. 
O zaman sabık Nazır, en aşağı 

yarım saat sürecek bir hazırlık
la başladığı sözünü olduğu yer -
de kesiverir ve buna da son de
rece öfkelenirdi. Ibrahlm bu se
fer makas işaretini vermedi; bu
nunla Veli Beyin Elmasyana 
yağcılık etmesi lüzumunu anlat
mış oldu. 

(Arkası var) 

ingiltereden 
Çok Miktarda 
Mal Geldi 
Mıntaka 

Müdürlüğü 

Ticaret 

Bir Kısımı 

Malları T evzie Başladı 
Son günlerde Ingiltereden 

mühim miktarda ithalat eşyası 
gelmiştir. Gelen e,ya al'flsında 28 
ton makara, traktör, levha ha
linde teneke, kalay; çelik teller, 
radyo, tuvalet sabunu; yünlü ve 
pamuklu mensucat, kimyevi mad 
deler, kurşun, bakır çubuklar, 
elektrik malzemesi, kırtasiye eş
yası, makine yağları, balıkyağı 
bulunmaktadır. 

Bu malzemeden kalay, teneke, 
makara, kurşun Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğü tarafından alakadar
lara tevzi edilecektir. Evvelce 
gelen levha halinde 15 bin san
dık teneke petrol kumpanyala
rına verilmiştir. 

Almanyadan da mühim mik
tarda kimyevi maddeler, gözlük 
camı, tıbbi filetler gelmiştir. Ya
kında Tuna yolundan, Çekoslo. 
vakyadan da yeni ithalat eşyası 
beklenmektedir. Slovakyadan 
300 ton çivi gelecektir. 

Dün muhtelif memleketlere 
200 bin liralık ihracat olmuştur. 
En ziyade Almanyaya tütün gön
derilmiştir. 

~~~~~~~~ 

11 Muhtekir 
Dün Adliyeye 
Verildi 

Galata Mahmudiye caddcsnde 
Keçecioğlu Yani 11,180 kilo ka
layı fahiş karla satarken fiyat
l:ırı mürakabe bürosu memurla
rı tarafından yakalanmıştır. Ya
ni adliyeye tevdi edilmiştir. 

Galatada Dimitri adında bir çi
vici ihtikar yaptığı iddiasiyle 
müdeiumumiliğe verilmiştir. Bun 
dan başka Galatada Tünel cad
desinde 83 numarada Memduh, 
Arabacılar caddesinde Mehmet 
Tar, Sirkecide fotoğrafçı Nikoli, 
Taşçılarda Yorgi, Mahmutpaşada 
Isak, Mahmutpaşada Hayım, E
minönünde Torna, Kapalıçarşıda 
Ohanes muhtelf ihtikar suçların
dan dolayı adliyeye verilmişler
dir. 
Beyoğlunda üç maniafturacı 

pazarlıkla satış yaptıkları için on 
beşer lira para cezasına mahkum 
edilmişlerdir. Belediye zabıtası 
bu hafta muhtelif yerlerde yapa
cağı kontrollarda iki defa pazar. 
lıksrz satış kanununa muhlaif ha 
reket edenleri mahkemeye vere
cektir. 

Bir M alıkıimiyet 
Galatada Şarap iskelesinde de

mir tüccarı Baki Tezcan belediye 
mezarlıklar müdürlüğüne kilosu 
23 kuruşa satılması lazım gelen 
köşebent demirini 40 kuruştan 
vermekten suçlu olarak adliyeye 
verilmişti. Dün asliye ikinci ceza 
mahkemesinde Baki Tezcanın 7 
gün hapsine, 50 lira ağır para 
cezası ödemesine ve dükkanın 15 
giin kapatılmasına karar veril
miştir. Ayni suçlunun başka bir 
alım satımda da fatura vermedi
ği anlaşıldığından bu suçtan da 
25 lira ağlr para cezasına malı.. 
kum edilmiştir. 

Naha Vekili Bugün 
Şehrimize Geliyor 

An.kara, 28 (TAN) - Nafia 
Vekili Fuat Cebesoy bu akşamki 
trenle Istanbula hareket etmiş
tir. 

Maliye Vekili Şehrimize 
Geldi 

Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 
sabahki trenle Ankaradan şehri· 
mize gelmiştir. 

Hey Gidi Dünya Hey ... 

H ey gidi dünya hey ... Da~a iki_ ı:ü~ 
evvel 16 milyonluk bır mılletı 

temsil ederek pakt imzalıyanlar ~ugün 
mevkuftur. Bu vaziyet karşısında ılk uk· 
la gelen sualler bittabi şunlardır: 

TAN 

Dün açılan şehir sergisinden bir köşe 

inkdap Müzesi 
Dün Yeni Bir 
Sergi Açtı 
Bu Sergide İstanbulun 

Üç Devrine Ait Resim 

Ve Malumat Var 
Şehir ve Inkılap Vesikaları 

müze ve kütüphanesi dün saat 12 
de dokuzuncu sergisini açmıştır. 
Bu sergi "şehir ve belPd_i n?şri
yat,, mevzuuna tahsis edıl'?ıştır. 
Sergide, Istanbul.un tarihı çeh
re•ine ve tabii güzelliğine uy-
gun, olarak imar edilmesi için 
şehircilik mütahassıs ve memur-

--, larının yaptığı plıin ve_ projeler 
toplanmıştır. Sergı, aynı zaman
da belediyenin neşriyatını rla ih
tiva etmektedir. Sergide bütün Türk Ordusu 

Her Zama dan 
Kuvvetlidir 

belediyeler hakkında umumi bir 
fikir edinilmektedir. Serginin Is
tanbula ait kısımlarında eski bo
zuk yollar, yangın manzaraları, 
ahşap ve bugünkü Ista'?bulun 

Şemsettin Günaltay Dünkü 

için 

yol, imar, istimlak, temızlık; pa
sif korunma, maarif ve sıhhat ış
lerine harcanan paralar, muka
yeseli istatistikler ve grafikler 

Konferansında görülmektedir. Yarınki Istan.b~I 
hakkında da fikir edınmek ıçın 

Düşmanla Mücadele En Başta Gelen 

Şartın Milli Birliğe Güven Olduğunu Söyledi 
suurlu bir ordu halinde Milli Şe
fimizin etrafında bu imanlı ve 
şuurlu sofi.~~• daha çok s<ldaştı 
r~lım .. , 

Halkevindeki Ko11ferans 

Büyük Millet Meclisi Reis Ve
kili Şemsettin Günaltay "Bugün. 
kü dünya vaziyeti karşısında 
Türkiye,. mevzulu konferansının 
üçüncüsünü de kalabalık bir din
leyici kütlesi huzurunda dün Be-
yoğlunda Fransız tiyatrosunda Dün gece saat 20,30 da Eminö-
vermiştir. nü Halkevinde resmi yurtlarda 

Hatip sık sık sürekli alkışlarla bulunan talebeye Yavuz Arıadan 
kesilen nutkunda Cümhuriyet tarafından "milli birlik., mev
Türkiyesinin sulh sever siyaseti- zuu üzerinde bir konferans ve
ne ve Türk milletinin hiç bir mil- rilmiştir. Yavuz Abadan bugünkü 
Jete karşı kin beslemediğine işa- dünya vaziyetinde Türkiyenin e
ret ederek, bunun, Cümhuriyetin hemmiyetli mevkiini tebarüz et
kurulduğu gündenberi takip etli- tirdikten sonra bir çok v~bJncı 
len dürüst siyasetimizle tebarüz ideolojiler: ve gayelerini anlat
ettiğine işaret etmiş, bütün dün- mış, Türkiye-de hiç bir ,.Pl:>ancı 
yaya şamil huzursuzluğa karşı davaya gönül baf(lıyacak bir kim 
bütün tedbirleri almaktan müte- senin mPvcut olamıyacağını >ÖY· 
vellit bir sükunetle hadisatın in- Iemiştir. 

kişafına intizar ettiğimizi söyli- • 

bir çok maketler teşhir edilmiş.. 
tir. Bilhassa, Inönü stadı, Tepeba
şı ve civarı, Bey~zıt medreseler!, 
Taksim ve Harbıye cıvarı, Mecı
diyeköyünde yapılacak şehir has
tahanesi için hazırlanan maket
ler nazarı dikkati celbetmektedir. 
Galata kulesinin kuruluşundan 
itibaren geçirdiği safhalar fotoğ· 
raflarla tesbit edilmiştir. Sergi
nin (yangın) kısmında 339 yılı
nın 16 Eylulünde teşkil edilen 
itfaiye teşkilatına ait resim v" 
o tarihten önceki mahalle tulum
bacılarına ait resim ve hatıralar
la 929 da Tatavladaki büyük 
yangına ait bir tablo bulunmak
tadır. 

Belediyeye alt eski vesikalar
dan 1009 tarihinde 3 üncü Sul
tan Mehmet zamanındaki yiye 
cek ve giyecek fiyatlarını göste
ren kataloğ da bir vitrinde gös
terilmektedir. 

Sergi 12 Nisana kadar devam 
edecektir. 

yerek nutkuna şu suretle devam Önümiö..-l~k; Pazar günü saat 
etmiştir: 10,30 da Büyükadada Parti bina- J.\.1ÜTEFERRİK: 

- Biliyorsunuz ki düşmanla sında ve saat 17 de de Hevbeliada 
mücadele için en başta gelen şart Halk odasında Avukat Emin Ali 
bir milletin milli birliğine güve- Durusoy ve Avni Yaf(ı:z ahvali 
nidir. Yurdumuzda milli birliği hazıra bek.Kında birer konferans 
sarsan, vatandaşlar arasında sü- vereceklerdir. 

Çorap ve Gömlek 
Fiyatlarının Tetkiki 

kun ve ahengi bozan bir sınıf mü- Edir11edeki konferans 
cadelesi yoktur. Yeni Türkiye Fiyatları mürakabe bürosu, ço-
böyle mücadeleyi doğuracak se- Edirne, 28 (TAN Muhabirin- rap, gömlek, boyunbağ hakkında-
bepleri önlemiş, müttehit, müte- den - Buııün Edirneye gelen İz- ki tetkiklerini bitirmiştir. Pazar
sanit, kuvvetli bir millet yarat- mir mebusu Mahmut Esat, Halke- tesl _günkü toplantıda bu malla-
mıştır. vinde "Türkiyenin bugünkü poli- rın kar hadleri tayin edilecektir. 

Ruhan müttehit, manen kuv- tikası,, mevzulu bir konferans Dünden itibaren fiyatları mü-
vetli olan bir millet küçük bile vermiştir. Konferansta Halkevi rakabe kontrol memurları, seb
olsa herhangi bir tecavüze karşı salonu hıncahınç dolmuştu. Sık ze fiyatları hakkında da tetkik
koyabilecek bir kudrette demek- sık alkışlanan hatip, konferansın- !ere başlamışlardır. 
tir, bir milletin bütün fertleri da evvela büyük Türk inkilabını VEREM MÜCADELE CE
vatan müdafaasının kudsi bir va- anlatmış ve sözü dış politikamıza MİYETİNE YARDIM - Ve
zife olduğunu kavraı;sa, o "'?:illet 1 intik'.'l ettirerek ezcümle demiş-ı rem mücadele cemiyetinin _Bel:'
için mukadder olan akıbet olum 1 tır ,kı:. . . . kozda Şahınkaya yolundakı bu
değil zaferdir. ı ' Krıtık saatler ıçınde yaşamak yük binasının veremlılerın te-
Yakın tarihimizde bizi en kor- ta olduğumuza hiç şüphe yoktur. d.avisine tahsisini temin mak

kunç badirelerden kurtaran mil- Amma bu saatler içinde manen sadivle yapılan teberrüat de
li birliğirr• temin ettiği iman ol- ye _ma_ddeten her vakitten daha vam etmektedir. Hazinedar çift. 
muştur ve uzak tarihte de_ Türk ust~n.uz. Moh_açlar, .. Sakaryalar,_ !iği sahiplerinden Hüseyin H~snü 
milleti ne zaman birlığını ve 1nonuler yenıden butun heybetı Subaşı da bu maksatla cemıyete 
bütünlüğünü canla başla koru- ile, Atatürk başlarında olarak a- 4 bin lira teberrüde bulunmuş
muş ise en korkunç vartaları at- vakta durmakta ve yasamakta_- tur. Bu te];ıerrü sayesinde bu bi
latmıştır.,, dırlar. Bu -~uzaff~r ve heybetl_ı naya bir de rontken makıı:~e•i a-

Hatip bundan sonra kahraman ~akısın on!lnd_e. bız, mecbu~ edı- lınacaktır. Cemıyet bu buyuk ;var 
Türk ordusunun bugün her za- lirsek bu. ıı:ıtihanı. h7r mıllet- dımdan dolayı müteberrie teşek-
mankinden daha kudretli bulun- ten daha ıyı verebılırız.,, kür etmektedir. 
duğunu ve aziz vatanımızın_ bir Diğer viUiyetlerde~ İKTİSADİ TESEKKÜLLER 
tecavüze maruz kaldığı takdırde MEMURLARI İÇİN - Devlete 
şanlı ordunun kahraman cetleri- Rize mebusu Fuat Sirmen Ba- bağlı iktisadi teşeküllerde çalışan 
nin evlıidı olduğunu isbat edece- lıkesirde, lçel mebusu Ferit Ce- memurların tekaüt sandı~ı ~ak
ğini söyliyerek nutkunu şöyle lal Güven Çorumda Denizli Me- kında hazırlanan ~a~un layıhası 
bitirmiştir: busu Necip Ali Küçüka Burdur- Büyük Millet Meclısıne verılmış

"Yeryüzü ittifaklarına karşı 
birinci mesnedimiz. milletımizin 
kendi varlığına ve şuuruna olan 
imanıdır. İkinci ve daha vüksek 
mesnedimiz de milletin makus 
taliitıi yenen Milli Şefimizin ba
şımızda, bulµrunasıdır. İmanlı ve 

da, Bingöl mebusu Feridun Fik- tir. 
ri Adapazarında Konya mebusu DANTELSİZ KURU$LUK
Muzaffer Göker Aydnıda ve LAR - Piyasada dantelli bir ku
Bursa mebusu Muhittin Baha rusluklar kafi derecede coğaldığı 
Parsı Kütahyada "Bugünkü du- için ay başından itibaren dantel
rum karşısında Türkye,, hakkın- siz bir kuruşluklar tedavülden 
da birer konferans vermişlerdir. kaldırılacaktır. 

Perde Arkasından: 

G azetelerde okuduğumuza göre, 
belediye isabetli bir karar ver

miş: Bundan böyle, lokanta, kebapçı ~e 
sair yiyecek dükkanlarının camekan -
lanuda yemek teşhir olunmıyacakmış. 

geldi geleli oturdu.ğu o -
teli değiştirmemişti. Otelcı hazan 
aylarca odasınd~ kuru _ekmek_ k~
miren sonra bırdenbıre butıın 
borçlarını vererek haftal_arca -~a
dınlarla kapanan bu acaıp muş -
terısinin garip hallerine ahşmış
tı... Ondan hiç oda kirası _ıste -
mez hattil. icap ederse üstelik pa
ra bile ikraz ederdi. Çünkü kur
naz politikacı her şeyden evvel 
rnekfuı meselesini temin etmey1 
düşiinmüştu. Sırası geldiği za -
man uydurma ciddiyet okuyan 
bir softa edasiyle: 

_ Allah kimseyi dünyada me-
kansız, ahrette imansız bırakma
sın! Diyordu. Bu demır karyo -
lalı küçük oda • paradan başka 
hıcbir şeye lnanrnı,Y:~n Dramalı
ya hasretle bahsettıgı ahret ıma-
nından daha ~metli idi. . 

Dramalı lbrahim yalnız sı!a
seti değil her şeyi menfaati ugu
runda alet edinirdi. Sırası geldı
ğı zaman Ayetler okur, hadisl~r 
anlatır, birisine sureti haktan go
rünmek isterse. muhatabının ka
bıl,yetine göre dağarc.ığından mut 
laı<a onu avlıyacak bır şey bulur 

"- Pekiila amma, şimdi ne olacak? 
Yugoslavya, mihverin içinde mi saydır, 
dışmda nu?,, 

Bana sorarsanız, Yııgoslavynda dev -
Jet mihvere girdi, fakat millet dışarıda 
kaldı. 

1 
d . 

Bittabi bugün müstahak bu un ıı:ıu 
cezaya ufratılmış olan eski Yuı:oslav 
devletinden babsediyonını. 

* 
Jdarei Maslahat-

Türkiyenin saltanat devrinde, Trab· 
zon civarında büyük bir eşkıya ~ebeke· 
si türemiş. Gittikçe kuv~etlenen, ve 
~ehrin selametini bile tehdıde başlıyan 
bu şebekeye elindeki kudretle ka.r~ı 
koyamıyacağını anlıyan Tra.bzon ".alısı, 
saraya bir telgraf çekerek ımdat ıste • 
miş. Fakat saraydan kendisine verilen 
cevap şu olmuş: 

" -Şimdilik tarafınıza yardım gönde
rilmesine imkQn görülemedi: "ldarci 
maslahat!,, ediniz!,, 

Nihayet, valinin zaafını anlıyan, ve 
kuvvetleri artan eşkıyalar, Trabzon 
şehrini basmışlar. ve o zaman ayni vali, 
saraya şu telgrafı çekmiş: 

"-Vaktinde yardım yapılmadığı için 
nihayet korktuğumuza uj:radık: Ve za
tı şahanenin emirlerini ancak yarı ya
nya yerine ı:etirebildik: Çünkü "idare., 
yi eşkıyalar aldı, "maslahat,, bizde 
kaldı!,, 

Maalesef, lokantalarımızdan çoğu, 
- yapıldığım işittiğimiz bütiin kontrol -
lere, verildiğini işittiğimiz bütün ceza · 
!ara, alındığını işittiğimiz bıitiin ted -
birlere rağmen - pislikleriyle meşhur • 
durlar. Bu itibarla, belediyenin y·eııi 
kararı sayesinde, neler ycdiği111izi hiç 
olmazsa gözümüz görmiyeoek demek • 
lir ki, ben ,bu kadannı da bir ninı.,t 
sayanlardanım. Beleıliyenin bu kara 
rını bize müjdeliyeıılerin hildirdikle 
rine göre, lokantacılar, kebapçılar, • iç
lerinde yemek bulundurdukları takdir
de • camekanlannı birer perde ile ka
patacaklarını . Fakat eğer lokantacılar, 
kebapçılar böyle davranırlarsa, bundan 
sonra ~·edi,:imiz yemekler biisbütiin n1ip 
dcleriıni>i bulandıracaktır: Çiinkii lıilir
~ini:ı ki, pcrtle ;ırka\ında yapılan her 
~ey mide bulandırır! ç rırdı. . . . S. 

Yuzü kalbı kadar ıgrençtı. · 1 • 

kın g<z kapakları altında . sak
)..uan ku~ucük gözlcnnın ıengı-

y ugoslavyadaki hükftmet darbe
sinden bahis ha\·adi•ler~ kon>ılan 

scrlevhalardan hirısı dır şu~ du: ·(;,t•nç 
Kral ikinci Pil·cr, ıneınlekctin idarc.,ıni 
ele aldı!,, 

Bu scrlC\ ha bana rnkti~ le dinledi 
ğim çok ııefıs bir hikayeyi hatırlattı: 

"- Şimdilik tarafınıza yardım gönde· 
rilmesine imkan ı:örülemedi: "İdarci 
maslahat,, cdini!u 

Bu ce,·ahın ,·eriH•;nd<'n hir ~liddrı 
sonra, , ·a1.iyet ihiraz t!aha ııR71klr~en 
Trahzon valısi, !-UrAyn blr tclı::raı uah~ı 
çcknıck \·c ~:ine 1111dat isten~ck ınecbu
ri)"etindc kahnış. Lfıkin, \lcrılcn ceva11 
)·ine ayni olnıuş: 

Çok şiikiir ki. Balkan mukadderatın 
do n1i.1\bCl ve nıühinı hır rol oynılahılc
cek olan Yugo>lavyaıım genç Kralı, Os
ınanlı iınılaratoru gihi idarci 111a3la -
batçı bir zihııiy et sahibi değildir. Naci Sadullah 
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Onu Şimdilik 

Dememeli! 
Yazan: Naci Sadullalı 

Hemen her göze çarpan bı 
ZI çok asikar hatalar, \ 

çok bariz gafletler vardır ki, oı 
tadan kaldırılması lüzumunu i• 
batetmek için, büyük zahmeti< 
re lüzum yoktur. Basit bir işaret 
küçük bir ikaz. alakadarların b• 
aşikar hatayı, bu aşikar gaflet 
•ezmelerine bol bol kafidir. v. 
hata, vahut gaflet o kadar bari• 
dir ki", alakadarlar. kendi bildik 
lerini okunıak husul;jundn hariku 
13de mutekit olsalar bile, yapıla• 
ikaza omuz silkeme:zler. :\Ieselı 
kazara cüzdanını dii üren bir in 
sanı ikaz etseniz. geri dönmemel,, 
ve eğilip ser\:etine kavu~nıamak 
inadını gösterebilir mi? 

Mesela evinde yangın çıkan bir 
insanı ikaz etseniz, sizin sözü
nüzle davranınamak için: 
"- Varsın yansın!" diyebilir 

mi? 
Ve mesela tramvay altında e· 

zilme ·ine ramak kalan dalgın bir 
volcuva kenara rekilmesini ihtar 
etseniz, kasıarıni çatıp: 

u Siz ne' karışıyorsunuz: Ben 
tutacağım yolu bilirim!" diyerek 
size çıkısahilir ıni? 

Fakat iste size bir Ankara rad
yosu ki, kendisine mütemali:ven 
yapılan bu kabil ikazlar karsısın
da bildiğini okumaktan bir tiirlii 
sasn1amakt:ıdır. 

Türk matbuatının bütün kalem 
)eri davul çaldılar: Fakat Anka
ra radyosunun programını değ-il, 
sivesini bile dii>eltemediler. 

Tıirk matbuatının biitiin kalem 
teri davul rnldılar: Fakat Anka· 
ra r:ıdvosunu iiç tane kıymetli 
•anatkara sahip edemediler. 

Ve yine ayni sabırlı Türk matbu 
atının biitiin kalemleri danı! çal
dılar: Fakat Ankara radyosuna, 
hir alafranga orke•tranııı liizum
suzluğunu bir tiirlii isbat edeme .. 
diler. 

Sövlüyoruz: 
H_: Her n1i1let, radvo'4undan 

kendi musikisini dinliyor: Fakat 
bizin1 radyomuzda heınen hemen 
konferanslardan hile az yer bulan 
~ey, maalesef, alaturka musiki
dir: Biz, daha hol, ve daha iyi a
laturka musiki isteriz!" 

Ertesi aksam cevap veriyorlar: 
"- Allo allo ... Burası Ankara 

radyosu: Simdi filıinra orkeıııtJ'a .. 
dan Donteretto'nun Pintagoroslsi
ni dinleyiniz!,, 

Söylü,·oruz: 
"-Bizim radyoınuzda a1aCran· 

ga müziğe ne liizun1 var? l\ferak
lı olanlar, o musikinin Ankara 
radyosundan çok daha nefis mey. 
valarını, dün~·anın hemen bütiin 
radyolarından tadabilirler. Bu 
hususta, Viyanadan, Pe~teden, 
Ron1adan, Londradan, Paristen, 
Berlinden. Hatta Biikresten vaz 
g~tik -Sofya istasyonu bile, An
kara orkestrasından daha tatmin
kardır: Bunu bilmemezlikten ge· 
llli\imizin hikmeti nedir?,. 

Ertesi akşam ce\•ap \·eri)·orlar: 
"-Allo, allo .. Şimdi, falanca 

zatın idaresindeki orkestramız. 
dan Alamantnra operasının, zır

rırasari parçasını dinle}·inlı:!,, 
Hülisa, biz de söylüyorµz, o 

de sö~·lüyor: Ve maalesef, ne o 
bizi dinliyor, ne de biz onu. Bu 
vaziyet karşısında, ben son bir 
çare olarak. bir defa da şu mes
hur "Ne deme!i. ne dememeli?,. 
sütununun nıuharririne ba., vu. 
ruyorun1, ve kendisinden soruyo. 
run1: 
"- En makul ikazları bile ka

le almadan bildiğini okuyan, bil· 
diğini ~alan radyomuza, sesimi· 
zi nasıl duyurmalı? Ve o ~areyt 
bas vurduğumuz halde ayni la 
kaydiye muhatap kaldıi:'lmız tak· 
dlrde ... Ne demeli? 

VRkı8, benim dilimin urtıntt 
cok sırasında sandığım bir kelan 
geliyor. Fakat. ,~Jiba, biraz dnhı 
sabretmeli, \"C onu simdilik ... De 
n1E"meli! 

BELEDIYEDE 

Yenicami 
istimlak 

Meydanı 

Ediliyor 
Bcled,ye, Yenicami arkasında· 

ki elbiseci ve kuşçu dükkanları 
nı yıktırmağa ve camiin arkasın 
da açarak bu sanat eserin 
bütün heybeti ile meydana çı.kar
mağa karar vermiştir. 

Istimlak ve yıktırma işlerinı 
bugunlerde başlanacaktır. Emir 
gandaki Koca Reşit Paşa yalı 
da bugunlerde yıkılacaktır. Emı 
.. onu - uuKapanı yoıu ıle Şehza 
~Pbaşına çıkan Ataturk bulvar 
uzerındekı on bına da yıkılacak 
tır. 

TAMIR EDiLECEK MEDRE 
SELER - Belediye Fatihtekı 
Bahnsıyah Çifte baş ve Çifteka} • 
medrest:lerını tam r ettırme~ı. 

,.e bu ış ıçın 51:SUO Ju-a tahsısat 
ayırınaga karı!.. v rrr t r 15 
_gün içind<' bu mcdrcsclcr.n ta· 
mirine ba~l caktır. 
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TAN 

Pünyanın 
• A 
ıyası 

Manzarası 
l - Bertin m hatilı, Yugoslavya 
d be ne rağmen, Japon Harici· 
ye N zırı M t uoka ile ynpılan 
m akerelerd n c k mühım netı· 
celer çık cagı knnaatını ızhar et· 
m Ktcdır. 

2 - Almanyanm Japonlara yapa· 
b lece ı en müh m yardnn Sov· 
Y Uerden J ponya ıç n tcmınat 
alm tır. Fa t Sovyetlerin bu 
tem n tı verme erı dune nazaran 
bugun d h z muhtemeldır. 

Berfin Ziyareti: -----
Berlin mahaf ili, 'Yugoslav 

darbesine rağmen, Mösyö 
l\latsuoka ile ")'apılan müzai(ere
lerden çok mühim neticeler çı
kacağı kanaatini izhar etmekte
dirler. 

Mösyö Ribhentropun Japon 
harici} e nazırına hitahen söyle
diği 'e m:;"ıim kısımlannı aşa
ğıva dert'eutiğimiz nutku, şaya. 
hı dikkattir. 

"Mösyo Matsuokanın Berlini 
ziyaretı, kat'i harbin bashyaca
gı gunlere tesadüf etti_ği için 
çok enteresandır. 1941 de Av
rupada artık İn.ı?ilterenin ayak 
basabıleceği bir yer kalmıya· 
caktır. 1941 Avrupada yeni ni
zamın teessiıs edeceği sene ola· 
caktır. Japonya da uzak şark· 
ta avnı nizamı tesis edecektir ... 

Japonyanın Almanya\'& ,.e Al 
man' anın Japon\'aya, İngiltere 
ve Amerikava kar!'iı miicadele
lerindc, )apahilecekleri miis1>et 
)ardınılara ait hiç bir i rıret bu
Junmnan bu sözlerde en şa ·anı 
dikkat olan nokta. 1941 senesin
de harbin bitmiveceğine Alman 
yanın da kani olduğllnu ifade 
eden t'iimledlr. Halbuki Mösyö 
Jlitler \'C diğer Nazi ziın:ımdnr
ları biıtiin son nutuldannda, 
1941 de harbin İngilterenin he
zimeti ve Almanynnın kat'i za
feri ile biteceğini ilan etmişler
di. 

Ponolo d'Jtalia r.azete~inin bir 
muhbiri tarafından, kendisine 
J\fös ö Roosf'veltin son nutku 
hukkınrfaki fikri ııorulan l\!ösyö 
l\Jat,.uoka c;u ce,·abı vermistir: 

"Môs:vo Rooseveltin bu beya
natını. sevahatta olduğum için, 
dinlevemC'dim. Eı?er Mösvö 
Roosevelt harbi Pno;ıfiğe sira •et 
ettirmek istiyorsa, bi7.i karşısın
da bulacaktır. Muallak olan me. 
seleleri sulhan halletmek ister
se kendisi ile anl .. ,c;abiliriz . ., 

Bugün bir Japon hariciye na
zırının, kırk sene kadar evvel, 
be~· az A vrupahları sarı tehlike
ye kar ı bir haçlı seferine davet 
eden ikinci Giyom'un memle
ketinde, hiiyiik bir dost sıfatiyle 
ve hü~ iik mera.simle karsılaD
ması cidden şayanı dikkat ve 
ibrettir. 

Gec;en cihan harbinde. Alman 
yanın Çindc sahip olduğ'u ~er
leri eline geçiren ve elan eski sa
hibine iade etmediği Japonya
nın haricive nazırının bue-iin, 
öniinde 300,000 kişinin toplan
dığı haber \•erilf'n saravın i"in
de l\Jösyö Jlitlerle beraber dost
ça konuşmaJnrı cidden garip~ir. 

Buna rai?men muhakkak olan 
bir şey vardır: Bugün hayr.t sa
hası nazari,yeslni benimc:eyen hir 
takım Japon zimamdarlan. İn
giltrrenin A \'rtıpadaki sıkışık 
\azi~·etinden, Amerikanın harp 
için kafi derecede hazırlanma
ınış olmasından ve İngiltereye 
yardım etmek mecburiyetin.ten 
istifade ederek, 117.ak şarkta, 
Angfo • Sakson niifuzunu kıra
rak hakim hir rol oynamak. mo
dern tabiri ile. veni nizamı te
sis etmek istiyorlar. 

Ancak, ilç dört ay ev~ıel Ja
ponya icin miimkiin gibi ~örü
nen bir iş bıı~iin <'Ok giiclesmiş
tir. Bir tarnftan İnf>'iltere ken
dini toplamıs, muhtelif cephe
lerde biiyiik zaferler kazanmış. 
askeri kuvvetini gittik,.e arttır
mış: diğer cihetten, mukaddera
tını İngi1tereye bağlıyan Ameri
ka Pasifikte herhans; bir deği
şikliğe miisaade etmiyeceğini 
salahiyettar ai!'tzlardan resmen 
bildirmis ve Japom·anın herhan 
gi bir sürpriz harekt>tine karşı, 
lngi1tere, Avustralya, Holanda 
müstemlekeleri ve Cinle bera
ber miistereken icap eden aske
ri fodhirleri almıshr ve almak
ta devam etmektedir. 

Japon zimamdarlan, sonu gel 
miyen Çin harbinde dört sene
denberi yıpranmakta devam e
den Japonyanın, sadtte bir A
merika abloknsı kar$ısında, ka
lacağı feci vaziyeti idrak ehni
~·ecek kadar havalperest değil
lerdir. En mUhimmi petrol ol
mak iizere, iaşesi, harp ve sulh 
endüstrisi ieln muh\aç cpldutu 
maddelerin bir kısmını Ameri
kadan, Rotanda Hindistanından. 
llindic;ini ve Siyamdan tedarik 
eden ,.e masnu maddf'lerini 
bilhassa Amerika ''e Afrika pi
;\ nsalannda satnnk mechuri~·e
tinde bulunan Japonyanın, tam 
bir abJokava uzun 7..aman taham 
mi'.1 edemh·eceğ'i asikardır. 

ihtimal Mösvö Matsuokayı, 
seYahate çıkmak iizere iken, 
su1hnPrverane hic:leri ''e fikirle
ri ifadeve sr\•keden başlıca iımil 
bu rndlşe olrrıu!'ltur. 

Alm:ın \'e İtalyan ı?azeteleri
nin. iiçler paktının bilhassa as
keri ehemmh·eti iizerinde dur
duklan hnlde Janon mathuatı
nın bu paktm daha ziyade siya
si mahiyeti ii'lerinde ısTar etme
leri bu bakımdan manidardır. 

Mös~ ö l\1atsuokanın Berlini 
2iyaretinin manası nedir? .. İki 
taraf hu ziyaretten neler bekli
' ehilir? Bu miizakerelerde, har
bin umurıi sevri Uz.erinde mües
sir olacak k::ırarlar alınmasına' Japonyaya 
intizar edilebilir mi? 

Yardım: 

Japonların Hedefi: 

Bu seyahat, 1905 tenbt>ri bir 
Japon haririve na'Zırının 

A vnıpaya yaptığı ilk seyahat· 
tir. 

Berlinin, Japonyadan miies
ııir hir yardım görüp gör

mi~·eceği meselesi de, yine Ja
ponyanın bu vaziyeti ile sıkı su
rette alakadardır. 

(Devam1 Sa. 4 te) 

Baş Ağrısı Nereden Gelir? 
il talığın devrelerinin ii<'ünde de 

6 - Damarlarda tansiyon art- gelir. Fakat bilhassa ikincisinde 
lığı vakit baş ağrısı önemli bir a- ve üçüncüsünde. Akşam üzeri, 
lamettir: Bu türliisii hllhassa ba- ~el'ele) in artar. Hekimlikte değe
'ın arka tarafında şiddetır olur, rı de, nktinin böyle belli olma· 
labahlevin ~ataktan kalkınu baş sından .•• 
lar hareket ettikçe -htle insan 
Lelinin iızcrine eğilir. yahut c;ö
bıelirse- şiddetlenir ... Aksine, da
tnarlarda tansh·on diişerse gene 
LP" a!!Tı ı ı?eld;"i \ardır. 

Onun icin denmlı baş ağınsı 
ekince bir kere tansiyona bak· 
brrnak i} i olur. 

'1 - Bijbttk hastalıklarında 
La ... ağrısı gene, ()nemli bir alamet 
\ir. Çok defa, ba,. aj:',rrı ı böbrek 
lıastalıgmın ha tadığını yalnız ha-
ma haber 'erir. Ondan dolayı 
!devamlı baş ağrısı olunca idrar 
ahlili Y"'ptırmakta ihmal etnıe

lhlek te şarttır: Bazılarında böb
tek hastalığı sonuna yaklaşmış 
gibi olur da b ş ağrısından başka 
bir alamet bulunmaz, o vakit böb 
tek ha tahgı insanı üremiye gö· 
lurti} or demektir. 

8 - FTengi hastalığını kan mu 
ta")'enesi3 le te hi etmek usulii bu. 
lunup ~ apılmazdan once ha ağrı
" bu ha-.talı~ın -hekimler için
~eğcrli bir alameti sa} ılırdı. Has-

Burada -başınızın ağnsına bi
raz fa:.ıla vermek için· size kü
çük bir hikaye: Tabii, eski zaman
da kocaman ka\'uklu bir şeh e
fendi. Mübarek tanınmış bir zat, 
gelen giden elini öper. Şiddetli 
baş ağrısından muztarip, fakat 
karyolasında da kocaman kavu
ğu başında, tesbih elinde otura
rak virdini okur. Yuttuğu baş ağ. 
rısı ilaçlarından hiç biri iztira
bını geçiremez. Ancak, miibarek 
bir zattan öyle adı bile kötü bir 
hastalık a,teçirip geçirmediğini 
sormak ne kadar ayıp şey! Niha
yet bir hekim bu ayıbı irtikap 
etmiye katlanır. Miibarek zat na· 
sılsa bir aralık şeytana uyduğunu 
da söyler \'e tabiidir ki baş ağn
sı da kökiinden geçer ... 

Şimdi, baş ağrasınm bu türlü 
sebebini anlamak pek kolaydır: 
Baş ağrıları bilhassa ak anıları 
gelince -şeytanın i e karı tığı ha
tıra gelmese hile· bir kere kanı 
nıua:'- ene ettırmck fena olmaz .. 

TAN 

Kari Hagenbeck f 

Bugünkü Yugoslavya 1 

Paktlar V. S. \.. . _..) 

(Zoopolitik Üzerine Bir Real - Fantezi Denemesi 
.-·--·-. ........ 

.............................................. 
• • i Yazan: A B A Ş f 
.............................................. : 

Normal zamanlarda olsaydı, 
~azetelere, mecmualara 

''- r kaç haftalık hayli zenıin bir 
1 aZJ sermayesi teşkil edecekti. 
O üç satırlık kısa telgraf hava
disi, zapt ve iss.?al, pakt ve i~al 
gürültüleri arasında silinin ~di
verdi· HaS?en~k Hind~tanda 
bir topulama (concentrat1onl 
kampında ölmüştür. 

Bu sefer ölen Ha~enbeck. ge
cen Büyük Harpten bir sene ev
vel vefat etmiş olan, Kari Ha· 
,genbeck'in iki oğlundan biridir. 
Kari Hagenbeck, babasından mi
ras kalan iki fok'la bir kutup-a
yısından ibaret canlı sermaye
den, teşebbüs ve gayreti ve ha
rikulade zekası ile, nisbeten kı· 
sa bir zamanda, dünyanın en bü
yük, en mükemmel ve en fenni 
hayvanat bahçesini vücude ge
tirmişti: Hamburg civannda 
Stellingen Zoologi Parkı yeni 
zamanların belli ba~lı harikala
rından biridir. .. .. 
Hagenbeck'ın muvaffakıyet 

sım, vahşi hayvanlarla 
pakt yapmaktaki dahiyane ka
biliyetinde gizl1dir. Hem onun 
paktları ikili, üçlü filin da değil 
di. Filden en şeytan maymuna 
kadar hiç bir vahşi hayvan yok
tu ki, Hagenbeck onu, dünyanın 
her tarafındaki avlama ve tu. 
zak teşkilatı ile, pakt altına al. 
masın. Bir vahşi hayvan Pakta 
girdi mi, sadece hürri:vetini kay
bediyr, }itkin buna mukabil pek 
çok yeşler kazanıyordu: Kendi 
öz muhitinin en muvaffakıyetli 
taklidi içinde yaşıyor, trooik gü
neşi yerine bol ültra - violet du. 
şu alıyor. tadına alışık olduğu 
~dalann, aslına en :vakın, sah
teleriyle besleniyordu. Aslan, 
yaban kırlan.nda, tehlikeler i· 
cinde u~ra$8 didine avlıvabildi
ği ceylan ve zebra verine, perk
ta her jZÜn muavven zamU1la
rında ayağ'ına getirilen kecı. e
şek veya kurada at etini. ken
dini h~ yormadan. bel bol yiyi
vordu. Tehlikesiz Y•flYOTdu. 
Artık ne iki ayaklının uzaktan 
öldüren silahlan, ne dört avak
lılann penceleri. ne de avaksız. 
ların zehirli dişleri vardı: her 
an tetikte durmaya hacet yok
tu. 

Lakin, insan kalabalıkları
nın her etin hayran hay

ran temasa P.ttikleri bu 11iizel 

park, içindeki aslan ve emsali 
hür hayvanlar için. galiba, to
parlama kampı gibi bir şeydi. 
Tabiatın. burava düsen. tafüıiz 
evlatları, pakta hürriyetsizlik· 
ten ve kendi keyfine göre ya
samak imkansızlı(!ından. nevras 
tenik insanlara dönüvor: hayat
ları kararsızlık, neşesizlik. ra
hatsızlık. üzüntü ve tehevyüc 
içinde sönüyordu Tenasül -insi
yak lan bile o kadar zavıflıvor
du ki, bazılan -Beni - fsrail'in 
Babil e~aretinden cok daha acı 
olan- bu Hamburı? esaretirıde. 
başlarındaki zooloJZİ doktorlan
: •n t .itün P.ay .. e-t •,.rine :Aı!men, 
hic \<tvrn1arrı,;orc1u 

Ama. HaJ?enheck firması mil
yonlar kazanırdı. 

Yumusak huylu fok ve mors
larla deniz - filleri müstesna 
Karı Ha11enbeck. deniz vahsile
rinin, değ'il anber • ve köoek· 
balıklan S?ibi vırtıcılan. hatta 
haline gibi sakin ve ağırbaşlı o-
J:>,, l "'rhr 11" 1 il • ..,..,ı • ,. "rl· 

öldü: nedense bunlar pakta gel
miyorlardı. 

* * 
Son gnülerde Hindistanda 

bir tonar1ama kamoınıir 
dünvava eözlerini vuman Ha· 
~enbeck. iste bu zatın iki o~lun 
dan biridir. Hintiistandaki Rri 
tanyalılar kin eüze1 bir "~• '>1 
ması icahPden ( cirkhı biT ~ ol 
savdı, tabii. vanmazlard1) o to
parlama kamnında, acaba Herr 
Ha.ızenbeck. Hambure oarkındıı 
ki hayvanlar kadar olsun raha• 
yasıvabildi mi? Yoksa. zavall• 
vahşi havvancıklann intikam 
larına oek benziven bu eario ta 
li tecellisi icinde. büvük babası. 
nın . babasının ve h "deşivle ken 
disinin Stellinjlen'de yıllarca 
pakt altında tuttukları bhiatm 
hür vavrulannı düsüne düsüne 
uzun ve derin bir melankoli i
cinde mi erivip llitti? 

(Faıud'un lblülk gaplı
ğı meılua pakttan beri, bu 
kellmege matlaka bir uğur. 
suzluk sinmiş olattık ki, yal 
nız bir taralın iradesiyle 
yapılan paktlar, eninde so
nunda, yapanüıra leldkel 
getiriyor.) 

l~ARl:TLER 
-·-- f>SVLEr i>NO 
- llİL~'YE7 : 

e /llfER.IC Bz 
o vi'LA VIT M611. 

Nüfus Ve Mesahası· Vugosla· 
kilometre murabbaıdır Niifusu 
feti kilometr.! başına 61 kişidir 
kilometredir. 

' tŞARETLEA,. 
-= ::- -==-
eı<bMÜıt ~"DkU9'ŞUH 

~"ıl' DE""I"- ... gç.INKO 
J<M.AlılGAfılU• ,.İAİ I' 
"' ·~K 1 R. •ııuni MON 

i.:.~toK•IT ıs Z.İ~T •.& k~OM :l;Q~ITllOL 

•nın mesahai sathiyesi 247,5-12 
173,000 kişidir. Nüfus kesa
Sahillerinin uzunluğu 5,197 

Zirai, Sınai Ve Maden İstihsalftı: Yugoslavyada en çok yetiş
tirilen hububat, buğday ve mısırdır. Yugoslavya senede 50,000 va
gon buğday ve un, 100,000 vagon mısır ihraç eder. Yugosl8\ -
yada 2,976 fabrika ve atölye vardır. En çok bulunan madenler 
şunlardır: Kömür, linyit. demir cevheri, bakır cevheri, Pirit, 
boksit, kurşun madeni. Almanyanın en çok aldığı ihraç malı 
d.- hu madenlerdir. 

Yazan: SERTEL 

Black Out Etrafında 

Münakaşalar 

O rtalığı karartmak, hü • 
cum esnasında düşmanı 

m 
şaşırtmak usulü 
bugün bütün harp 
eden devletlerde 
tatbik edilen bir 
sistemdir. Fakat, 
bir Ingiliz tayyare 

mütehassısı bu usulün aleyhin • 
de olduğunu söylemiş ve soran· 
lara şu sebepleri göstermiştir: 

1 - Bir kere şehirleri karar
tınca, nehir, göl gibi diğer tabii 
noktalar daha bariz bir şekilde 
göze çarpıyor "e insan yolunu 
bu işaretler sayesinde daha ko· 
laylıkla bulabiliyor. 

2 - Beşinci kol ajanları ta· 
rafından tayyarelere verilen i· 
şaretler ortalık zindan gibi o -
lunca gayet kolaylıkla görülebi· 
liyor. 

3 - Bu zifiri karanlıkta pasif 
müdafaa vasıtalarının işlemesi 
kısmen güçleştiriyor. 

4 - Black Out'lar halkın kuv 
vei maneviyesini yakıyor, ortalı· 
ğa lüzumsuz bır dehşet sasıyor. 

5 - Bunalrdan maada da u· 
mumi nizamı ihlal eden yanke
sici, hırsız takımının faaliyetleri 
artmaktadır. 

"Ortalığı karatma,, sisteminin 
bu kusurlarını saydıktan sonra 
Billing ismindeki bu tayyareci 
bu zararların önüne geçmek 
için şehri ışıklara bojmayJ tek· 
lif ediyor. 

Ona göre; nehir gibi, göl gibi 
tabii mantakalann müdafa&SJ 
için en iyi çare; bu sularm iki 
sahilini ışığa boğmaktır. Ortalık 
o kadar aydınlık olmalıdır ki, 
ziya bolluğundan gözler kamaş· 

malı, ve düşman böylece hiçbir 
şey görmemelidir. 

lşte bir naariye ki, bugünkü 
müdafaa sistemine hiç uyma • 
maktadır. Maamafih gayet de • 
mokrat bir millet olan Ingiliı • 
ler bu vatandaşlarının sözlerini 
de yabana atmamışlar; askeri ve 
şehir mütehassısları onun bu id
dialarını uzun uzadıya tetkik 
etmişlerdir. 

Neticede bu adamın Black • 
out aleyhinde gösterdıği kusur· 
lann varit olmadığını görmüş
ler ve ayni zamanda Billing'in 
şehri aydınlatma teklifini de 
gayri kabili tatbik bulınuştardır. 

* * Siyahlı Kadın 

F ransa bankalarının alt kat 
lannda muhafaza edilen 

kasaların sahıple • 
rine son günlerde 
şöyle bir haber 
verilm~tir: lsti -
yenler gelip kasa
larını açtırabilir, 

içerdekı eşyalarını alabilirler. 

Demiryollan: Yugoslavyanın şimendifer hatları 10,500 kı
lometre uzunluğundadır. 

Bu sebepten dolayıdır ki, şım 
di bankaların alt katlarında bü
yük bir kalabalık görülüyor. 
Herkes uzun müddettenberi hası Şose Yollan Ve Caddeler: Yuıostavyanın 
retini çektiğı mallanna kavuş • caddeleri 41,063 kilometre uzunluğundadır. 

şose yolları ve 

mak ümidiyle heyecanlı .. Kasa·------------------------
lann başında aşağı yukan dola- bayın hayreti artıyor. Zira bu 
şan Alman subayları da halkın kocaman kasanın içinden çıka 
bapnda duruyor. çıka bir kılıç çıkmıştır. Siyahlı 

Köşede gayet büyük siyah bir kadın bu kılıcını ıfiçlükle eline 
kasanın öni.ınde siyahlar ,Pyntiş alıyor ve öpmiye başlıyor . 
yaşlı bir kadın var. Yanında du· 
ran Alman subayı bu muazzam 
kasanın içinden neler çıkaca;lı-. 
nı merak ediyor, sabırla kasanın 
açılmasını bekliyor. 

Fakat nihayet, demir kapak 
gıcırdıyarak açıldığı zaman, su-

Alınan ~yı kadını omu-ı;un 
dan dürtüyor ve bu acayip va
ziyet hakkında izahat istiyor. 
Şu cevabı alıyor: 

- Bu kılıç kocamdan bana 
kalan yegane hatıradır. Ben .!\fa. 

reşal Foch'tın kansıyım. 
O ana kadar üstün bir tavır 

takınmış olan Alman subayı. 
hemen mahmuzlannı bırbırıne 
vuruyor, selam vaziyetı alıyor 
ve hürmetle elini başına götu -
rüyor. 

ihtiyar kadın bu kılıcı bir de
fa daha öpüyor, sonra te <rar 
kasaya koyup kapısını kapatıyor. 
Ancak o zaman Alman subavı 
selam vaziyetini bozuyor. • 

TAKYillDEN 
' i•YAPRAK 

imla Davası 
rrk Jis~n~nd~ kılı kırk ya-

ran bır ımla davasının 'Ü· 
cuduna kail olmadığım gibi, hu
na taraftar da değilim. Lisan için 
imlanın çizdiği çerçeveyi liizum
suz bir "takyit,, gibi ı?Öriivorum. 
Latin harfleri bu meseJevi tama
men halletmemiş olmakla bera
ber. en basit bakımından halline 
doğru bir yol açmı tır. Bu yolun 
teferriiat kabilinden daha berta
raf edilememi bazı pürüzleri 
vardır. Fakat bu teferriiatın kai
de şeklini alabilecek bir tarzda 
tesbit edilmesi bir dava değil, sa
dece bir zaman meselesidir. 

Türkçe ~imdiki şekli ile sırf i-
itildiği gibi yazılı) or. Bunun bÖ\' 

le olduğunu kabul etmek, bu tar
zı bir kaide ekline ko\'mak de
ğildir. Lisanın viicuduna birinci 
sebep, düşündiiğünü muhatabına 
anlatabilmek olduğuna göre bu, 
ne kadar dürüst, çaprasıksız bir 
surette yapılırsa mak at o derece 
esaslı urette halledilmiş ayılır. 
Türkçede bir çok lüzumsuz harf 

ler 'ardı. Latin harfleri arap ''e 
acem için liizumlu, bizim için bir 
fazlalık teskil eden bu darayı attı. 

Bu hafifleme yapılmamış ol
saydı dahi, Tiirk lisanının arap 
harfleri~ le yazıldığı devirlerde, 
bizde sağlam esas iizerine kurul-

1 n!uş kaide~i bir imlası voktu. Es
kıden se lı harfleri kullanmak 
kfıtipler için bir kusur sayılırdı. 
'!la ka .. kelimesini baskadan gay 
rı surette okunacak her tarzda 
yazmavı tercih ederdik. "Tütün 
ii b<;yJe okutacak surette za~~ 
me hece iyle yazdığımız halde 
"biitiin" ü bir tiirlii böyle yaz
mak istenıe:r.dik. "Ada., telaffuz 
eder ve kalın "t" demek olan "tı" 
ile "Ate" ) azardık. Eğer imla da
\ asında anar i tabirini kullanmak 
doğTu ise bunu senelerce stiren o 
devrin imla ı hakkında kullan
mak doğru değil midir. Kelime· 
lerin hu ,·azılı tarzındaki gara· 
beti bir tarafa bırakalım. Ya büs
biitiin kelime~·i tahrif etmemize 

! ne diyelim? "M.aydanoz"u mutla-

1 
ka "mi'de nü\·az" yazmak lazım
dı. 

Bu miiskiilatı ihdas etmek, li
sanı bir Jiiks gibi kullanmak is-
teyenlerin pek i !erine geliyordu. 

Arap harflerinden "ayn" harfi. 
nin bulunduğu kelimelerin müs
bet bir imHisı olmamasından şi
ka~ et ediliyor 'e i ti kak aramak
hğımıza lüzum ;e"örülmedlği için 
hazıları, ı mesela "san'at,. keli
mesini düpediiz "sanat,, şeklin
de yazmayı kahul ediyorlaT. Bu
na yanlı demiveceğim. Fakat bu 
tarz ~·azılı hana hos gt'lmiyor. 
Çiinkii sanat sahihi demeviz · iki 
here~·i hirhirinitf'n tıfak bi~ v~kfe 
ile anrır. (san'at) deriz. 

''N'' sesi \•eren sağu kefe ge. 
lince hunun veni harfler arasın
da bulunmaması hir eksiklik de
ğil, adeta bir anandisitten kurtu
luşa he-nzer. Vaktivle "yeni" keli. 
me i bizde de simdi Azerhevcan 
i.' esinde kullanılih(!ı gibi "yen

!!• .. suretinde telnffuz edilirmiş. 
(N) esi \eren kef'iıı icadı. (n) i
le (g) yi bir1e8tirmek suretivle 
bir sıufelestirme hareketi olm~ş
tur. Biz bunu \'eni harflerle ta
mamen hazfetmekle fena bir İ$ 
yatımı:; olmuvoruz 7.annederim. 

İmlfı hnh!'linde bilhassa Fran
sızca ile ihtinc etmek hic dobu 
del'-i1dir.Fransız ortoı?"rafı övJt> bir 
beladır ki. Mcrime imliııııı denilen 
bir inıı.a niimunesi en kuvvetli Ji. 
sancıları hile c:a~ırtacak kadar 
güçtiir. Bu imla 70"luğu artık t'I 
marifetleri, hokkabaz hiJnerleri 
!{ihi salon ovunlarına ı?irmistir; 
ve Fransadn bu imtil 7.orlu!hından 
şikıh f>t etmiven ,·oktur. "' 

Teferriiat knhilinden olan hu 
gibi kusurları hlr anarsi l?'ibi gör 
mek. bir bardak suda fırtına te· 
vehhiim etmi3 e beJt.,.h•or. 

Takvimri 

85 Yaşında Bir Kadın 

Yanarak Öldü 
Kocamustaf apaşada Canhazi 

ye mahales.rıdE' oturan 85 yn..,ın 
da Hatıc0 Der'ngor evve-lkı ge· 
ce odasında yatmakta iken lamba 
devrılmiş ve yorganla yatak tu 
tuşmuştur. Hatice yatalak bir 
kadın olduğundan yang,r.ı sön
dürememiş ve odadan ~akaır.a
mıştır. Ateş vücudüne sirayete 
başlamış. fakat ihtiyar kadın se
sını yukarı odada yatan ikı 
kulağı sağır torununa duyura
mamıştır. 

Yangının büyümesi ve duma
nın yatağın her tarafını kapla 
ması üzerine sağlr torun du 
manian görmüş ve aşağı koşa 
rak ninesini kurtarma - a çalış • 
mıştır. Komşuların da yardımı 
ile ateş söndurulmüş ise de ıh· 
tiyar kadın yanmış ve olmuştur. 

Cesedi muayene eden Tabıhi 

adli Hikmet Tumer, cesedin def· 
nine ruhsat vermiştir. 
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Metro-Goldwyn Mayer 
Stüdyosunda Dört Saat 

-1-

Metro - Goldwyn -. Mayer 
dunyarun en buyük stı.id

yosu; dedikleri gibi şehrin içinde 
bır şehrin içinde diğer bir 
eşhir - yam içiçie üç şehir. 
Evet Los Angeles şehirnin 
içinde ve merkezden 25 km. u
zakta "Culver., şehri içinde 
Metro - Goldwyn - Mayer şehri. 
.Yanımda Hariciye dairesi şefi 

~ıll Lyons ile stüdyoyu dolaşma 
ga çikıyoruz. Tabii bir şehir ya
yan gezilmez a: önümüzde ufak 
bir tren duruyor; lokomotifi 
traktör gibi bir şey, arkasında 
ı.iç dört tane lastik tekerlekli üs
tü ve yanları tamamiyle açık u
fak vagonlar, birine atlıyoruz ve 
Mister Lyons izahata başlıyor: 

Stüdyonun mesahası 
470,000 metro murabbaıdır ve 
üç kısma ayrılmıştır. Şimdi bi
rinci kısmı gezmekteyiz. 140 a
det bina var, 30 tane "setu deni
len binalar ki iclerinde hemen 
her şeyi inşa edip filine çekmek
teyiz. 

Muazzam bir binanın önünden 

Yazan: Sabih ÜSTEL 

Metro - Goldwy11 - JJ,Jayer artistlerinden 1"/ickey Korıvey 
Hollywood muhabirimizle komışııyoı· ve T AN'ı okuyor 

geçerken durup iniyoruz, Mister Iı bir balo veriyorlar. Salon ışık
Lyons devam ediyor: Jar, rengarenk fenerler ve çiçek-

1 A N 

!SPOR: 

Kros 
Gitti 

EkiDleri 
I' ç EM BE R L 1 TA ş 

30 Martta icra edilecek olan 
İnönü mukavemet koşusuna işti
rak etmek üzere İstanbul Kros 
Kantri ekipleri dün sabah Ban
dırma yolu ile İzmire hareket et
miştir. 

Milli Küme organizasyon ko
mitesi, dün gece Parkotelde ı;ıa
zeteciler ve klüp idarecileri şe
refine bir ziyafet vermiştir. Ne
şeli bir şekilde geçen ziyafet gec 
vakte kadar devam etmiştir. 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 

1 

(Başı Sa. 3 te) 
Japonyanın, uzak şarkta ye-ı 

ni nizan11 kurmak hususundaki 
arzusu ne kadar şiddetli olurso 
olsun, bir takım ihtiyat tedbir
leri aln1aksızın, Aınerikaya i18-
nı harbetmek gibi akıbeti meç
hul bir sergüzeşte atılacağını 
zannetn1iyoruz. 

Japonya, maruz kalacağı bil· 
tün güçlüklere ve tehlikelere 
rağmen böyle bir sergüzeşte a
tıldığı takdirde Alınanyadan 
müessir bir yardım görebilecek 
n1idir? 
Alınanyanın bugün Japonyaya 

yapabileceği en miiessir hatta 
yegine yardın1, Jıt!)onya için 
Sovyetlerden teminat almak O· 

la bilir. 

Bestekar BiMEN ŞEN Şerefine 

FEVKALADE MÜSAMERE 
I\femleketimizin en güzide sazende ve okuyucularından m\)teşekkil 

muhteşem bir hey'et bu milstesna müsamereye iştirak edecektir. 
DİKKAT: Koltuklar numıırahdır. Biletler ılnema giıealnde 

aalslmıktadır. 
, _______________________ , 

SAKARYA Sinemasında , 
Danslar ... Şarkılar... Ve musiki programı 1 

BÜYÜK DANS "ÇIGAN MELODiSi 
FRED ASTAIRE ve LUPE VELEZ ve 

BUGUNKU PROGRAM 
S.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

+ 
13.30 Program 
ı3.33 Türkçe 

plaklar 
13.50 Haberler 
ı4.05 Türkçe 

plilklar 
14.20 Riyaseticüm 

bur bandosu 
15.00 Müzik (Pi.) 
15.30 Konser 

* 18.00 Program 

18.03 Ca7. orkee· 
traaı 

ı8.40 Reuter 
19.00 Konusma 
ı9.15 Halit türkü-

leri 
ı9.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19,50 Fasıl heyeti 

l 2o.ı5 Radyo ııa

zetesi 
20.45 Şarkılar 
21.15 Konuşma 
21.30 Salon or .. 

~ kestrası 

22.30 Haberler 
22.50 Cazband 

(Pi.) 
23.25 Kapan11 

MEVLOT 
GİNGER ROGERS ne RODE SANDOR 

meşhur orkestrası tara- Bir tayyare kazasiyle şehit o-
raraiından oynannuş dansın fmdan oynanmış neş'eli, kah· lan oğlum Teğmen Necdet Ay-
bütün şiirini gösteren filim y kahalı ve nıusikili filim. kaç'ın ruhuna ittihafen yarınkı 

'ı•••••••••••••••••-• ••••dl pazar günü öğle namazını müte-, •••••ıııı. 1 akıp Kandilli camiinde mevlüt 1\ okunacaktır. Arzu buyuran ah. 
İlk Baharın bütün ıara"°tıerinl meze etmiş olan [bap ve ihvanı dinin teşrifleri ri-

D E A N N A D U R B 1 N ca 
01"s~~:'rtacı Mustafa Aykaç 

Çevirdiği bütün (ilimlerinden daha cazip ve daha 
Holivud Yıldızlarının güzellik Kraliçesi 

KAY FRANCIS 

nermin olarak 

ile beraber kı.·men Havayd:ı, Nevyork Metropolitan operasmm 

B AH AtiRleçMleE LE G İ 

Köprüden vapur saat l dedir. 

' . ·. 

:.Kora Jer.ry 
tı-1111-1111- .. ıı-····-·· - Bu dünyanın en büyük terle süslenmiş. Basketbol filcsi

"set .. binası, içinde mezarlık ve nin altında orkestra ve etrafa 
çiftliklerden sinemalara, tren is- iskemleler dizilmis. Altmış tane 
tasyonlarından otellere kadar kadar figüran muhtelif kostüm
her şeyi inşa ettik. Ginger Rogers !eriyle salonun etrafındaki is-

relerde döneceğini, hangi kısım
larda dans edeceğini tesbit eder. 
Yere tebeşirle oklar ve işaretler 
çizilerek hep bir arada tekrar 
prova edilir ve çiftler nasıl ha
reket edeceklerini güzelce öğre
nirler. Artık dans sahnesi dans 
profesörünün elinden çikar re
jisörün eline geçer. Rejisör ma
kine ile etrafta dolaşarak muh
telif zaviyelerden tetkik eder, u
fak değişiklikler yapar; bu sefer 
bu değişikliklerle prova edilir, 
şimdi seyrettiğimiz bu ufak de
ğişikliklerin provasıdır. Bu da 
bittikten sonra artık iş makine 
ile. Bazan seki~,on hatta on beş 
yınnı defa aynı dans sahnesi fil
me çekilir - bilhassa rejisör çok 
titiz olursa - neticede bu çekilen 
bir sürü sahnelerden bir tanesi 
kabul edilir ve filmde gördüğü
müz bir veya iki dakikalık dans 
sahneleri bu suretle meydana ge
lir. 

Fakat Japonların düşmanı olan 
Çinlilere yardım etmekte devam j 
eden Sovyetlerin. Japonyaya bu BU HAFTA 

Şayanı hayret !ilminde 

SÜMER SINEMASINDA 
·· Marika Rökk , · 

ile Fred Astaire'in filmlerinde k ı le otu u y· · be em e re rm ş. ırmı ş 

gördüğünüz bazı büyük dans tane kadar genç çift • mektep 
sahnelerini burada inşa ettik. En talebeleri _ ortada dans ediyor. 
son olarak ta Fred Astaire ile Orkestrada davulun başında A-
Eleanor Powell'in çevirdiğimiz merikanın 1939 sinema krah 
"1940 Broadway Melodisi., filmi- Mickey Rooney. önde kendisi ae 
nin dans sahnelerinde kutlan- baş rolü oynayan sevimli Judy 
dık. Daha henüz sahneleri yik- Garland. Film daha henüz çe-
madığımız için görebilirsiniz. kilmiyor: provalar yapılıyor. 

!çeri girdiğimiz zaman önce e-

- Bu pek fazla teferruata kaç 
mak değil mi? 

teminatı vermeleri bugün, Av-
rupada hasıl olan yeni vaziyet- ~1uzafferane bir rnuvaUakı.yet kazantyorlar. Bugün saat 1 de tenzi-
ler dolayısiyle dünden daha az lAUı matine .. ı 
muhf.f meldir. 'lııl•••••••••••••••••••••••••-P Diğer cihetten Japonyanın, ik· / 
tisadi ve mali vaziyeti ve stok- ,.. M A D L E N L A V R E N S 'in • '\ 
!arının kifayetsizliiti dolayısiyle 
Amerikaya karşı, uzun sürecek 
bir harbe girmesi beklenemez. 

Bu ziyaret münasebeti~·le Al· 
man zin1amd~rlarının ve n1atbu- , 

Hakiki ve Feci Menkibesi 

G A i P İZLER 
KRISTINA SODERBAUM tarafından harikulade 

bir temsıl 

atının yaptıklar ı şiddetli ve 
harpcuyane beyanata kar ı Ja
pon matbuatının ve zin1aındarla- ı 

rının daha ziyade ihtiyatlı ve 1 ş A R K sinemasında halkı 
nlillByim bir lisan kullanmaları- heyecanlar 
nın sebebini burada aramalıdır. içinde bırakıyor 

Yine bundan dolayıdır ki.

1

, ••••••••- ı•••••••••••••••Mll' 
Bcrlin mülikatının, harbin u- - \ 
mumi seyri üzerinde müessir 1 -•••••••••••••••- '\ 
olacak ameli bir netice verıniJe· B U G Ü N B Ü Y Ü K R E J İ S Ö R 
ceği tahmin edilebilir. 

M. ANTEN MELEK ERNST LUBITSCH 'in 
Adliyeye Memur Alınacak James Stevvart ve Frank Morgan 
İstanbul müddeiumumiliğin- Sinemasında Tarafından Temsil Edilen 

Bugün Kadıköy 

OPERA 
sinemasında 

Bütün dünyanm alltışladıtı ve 
takdir nazarlariyle seyrewtı 2 

yıldız 

CLARK GABLE -
JOAN GRAWFORD 

tarafından yaratılan 

Mahkumlar 
Gemisi 

BUyilk aşk ve ihtiras !ilmi 
Ayrıca: 

BEBEGİM 
'\ıı ... Kahkahalı Komedi ..J 
....................................... __ 

TEPE'SA&' ORAM KIBMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
HÜRiliYET APARTMAN! 

Yazan : Sedat Simavi 

c 

y 
B 

lektrikleri sönüktü, muazzam bir Girdiğimiz zaman manzara bu 
karanlık ile karşılaştım, birazdan vaziyette idi. Bir aralik müzik 
elektrikler yandı ve daha henüz ve bütün hareketler durdu. Re
yerlerinde duran projektörleri de jisör Busby Berkeley, dört liist.ik 
sahneyi ziyaların tesiri ile bera- tekerlekli bir araba üzerine bin
ber görmem için yaktılar. Gör- dirilmiş film makinesinin yanın
düğüm manzara hakikaten çok da bir ileri bir geri. sağa ve so
hoştu, yerden tavana kadar yük- la gidiyor. ortada dans eden çifl
selen muazzam siyah sülünler !erin yerlerini tesbit ediyor, muh 
pırıl pırıl parlıyor, yerler ay- telif zaviyelerden tetkik edip 
ni şekilde cilalı, sütunların herkese münasip pozlar veriyor. 
arkasında kıvrıla kıvrıla dönen Arada bir yere inip tebeşirle da
duvarlar da aynadan yapılma. Bü ireler, hatlar ve oklar çizerek 
tün bunların hepsi insana dans dans edenlerin ne tarafa dönece
etmek çin adeta bir ilham veri- ğini, nereye doğru iler!iyeceğini 
yor, tevekkeli değil Fred Astaire tayin ediyor. Dansa tekrar baş
bu kadar güzel dans ediyor. tanıyor ve çok geçmeden müzilc 

Turumuza devam ediyoruz ve duruyor, yeni talimatlar veril
biraz sonra diğer bir binanın ö- dikten sonra yine devam ediliyor. 

- Filmde her şey mükemmel 
ve doğru olmalı. Sinema şirket
leri halkın kar ısında daima im
tihan vaziyetindedirler. Ufak bir 
yanlışlik en küçük biı hata oldu 
mu derhal yüzlerce, hazan bin
lerce - hataya VP hatayı gören
lere bağlı - tenkit mektubu ge

adliyesinde münhal bulunan 1000 A 1 L A N L A R 1 den: İstanbul muhakim devair• ş K • -
kuruş maaslı katipliklere makine 
ile seri yazı bilir talipler arasın
dan bilmüsabaka münasipleri alı-

iSTiKLAL CAD. KOMEDi KISMI 
Gündüz 14 de ÇOCNK OYUNU 1 ' 

NE FIS B I R 
nünde duruyoruz ve gene izahat Bir saat kadar bu manzarayı 
alıyorum: seyrettik, daha filmin çekilmesi-

- Bu dnüyanın en yüksek bir ne başlanmadı. Yanımda duran 
katlı binası. Içeride yeni bir Mr. Lyons'a sordum: 

lir. 
• • nacağından isteklilerin memurin '••• 

Bir aralık figüranlara bak- kanununun 4 üncü maddesinde 
tım. Zavallılar iskemtele- vazılı vesikaları hamilen imtihan , 

K O M E D I . Bu akşanı saat 20,30 da j 
Bugün Saat 1 de Tenzilatlı Matine ---·~ i. ................... ~.~ .. ? .. ~ ................. j k 

~ 
film çevrilmekte, girelim ... , - Bu gibi kalabalık sahnelerin 

'1- :JI. bilhassa içinde dans filan olursa 

Kalın tahtadan bir kapı açı- çekilmesi epey zordur değil mi? 
!ıyor, kapının üstıinde Bunlar üzerinde ne kadar çalışı

kırmrzı bir elektrik yanıyor ve yorsunuz? 

rinde oturup beklemekten yo- g~nü olan 31-3-941 .Paz.artesi g~-ı Baı;lı başına bir tarih yaratan ... Denizlerde eşsiz bir Saltanat kuran ... 
rulmuşlar, kimisi hafifçe kestiri- nu saat 10,30 dan bır gun evvelı- Esrarı bir güneş gibi nurlandıran 

yor, kimisi gazete okuyor, bir ne k.adar bı~ dılekce .. ıle Adlı ye L o N D R A u y u M u y o R 
Düşmanları yıldr:rnn gibi sarsan ... 

içeri giriyoruz, fakat önümüzde - Şimdi gördüğümüz artik 
bir kapı daha var; bu dışarıdan provaların sonu. Bu sahne çekil
sadanın girmesine mani olmak i- meden bir kaç gün evvel dans 
çin alınmış bir tertibat; bu mak· profesörü dansın ne şekilde edi
satla duvarlar da hususi in~a e- leceğini adamakıllı öğretir, on
dilmiş. Ayni kalınlıkta ikinci bir dan sonra he_r çift kendi başına 
kapıyı da geçtikten sonra artık danslarını mukemmelleştırıncıye 
tamamiyle binanın içindeyiz. kadar prova ederler, ondan son· 

kısmı da grup halinde briç oy· Encumen reıslıj!ıne muracaatları. 
nuyorlardı. Bu da para kazan- kadar, amma şu var ki iş devam- B U G U" N -
manın tuhaf bir yolu. Günde se- Jı değil, belki ayın on beş, yir- L A L E SİNEMASINDA 

Cephe geri!.inde çarpışan iki kuvvetin mücadelesini.. Cesaretin zaferini. .. Aşkm kudretini yaıatan bugQniln 
hakikt !ilmi. 

FEVKALADE İLAVE: 

kiz saat makiyajlı ve giyinik bir mi gününü belki de daha az ça
vaziyette her an hazır olarak du- lışmakla gı:çirdikleri gibi diğer 
rup beklemek, belki bu sekiz sa- kısımlarını da evde stüdyodan 
atin yarım veya bir saatinde ha- gelecek telefonu beklemek var. 
kikaten makinenin karşısına çık- Bununla beraber gençlerinin bil- 1 - "Türkçe,, Eritiş Paramun Jurnalda: a 2- "Rumca,, Yunan Jurnalında: 
mak, fakat hazan kalabalığın a- hassa, gözlerinde parıldayan bir A - İnıiliz kuv\'etleri Yunanistanda. ı A - ArnavuUukta ileri harek~t 
rasında hiç görünmemek te var. ümit var, bir gün gelecek olan B - Şimaranın işgali. B - Akdenizde son mühim donanma harbi, 

Sahne bir mektebin cimnastık- ı ra dans profesörü kağıt üzerinde 
hanesi ve talebeler burada dans- her çiftin nereye gideceğini, ne-

Fakat fena para da almıyorlar, fırsatı, evet o fırsatın gelmesi ü- C - İ!>tjhkftm t<lburunun faaliyeti. • C - Afrika muharebeleri. 

günde 8 dolardan 15 - 20 dolara midi. '•••••••••••••Bugün saat l de tenzilatlı matine •••••••••••••# 
Çoban Ali bunu hatırlıyarak: "Aferin!" diye gü. 

lümsedi. 
Sedirin köşesinde dünyanın en rahat bağdaşını 

kurup oturmuş olan Hacı imam, bir müddet ku-
lağını kaşıdiktan sonra Aliye sordu: · 

- İstanbul yine eskisi gibi mi çoban başı? 
Rıza Bey, paraları ağır ağır saymağa devam e

diyordu. 
Ali, Hacı İmamın kırçıl sakallı, tombul yüzüne 

çekinerek baktL Şaşırmıştı. Hem Beyin misafirini 
cevapsız bırakmamalı, hem de para sayan Rıza 
Beyi şaşırtmamalı ... 

Hacı İmam elini dizine vuruyordu: 
- Son gidişimden bu yana, kırk sene oldu. O 

devirde Sultan Hamit, tahtında otururdu. Selam
lik alayında bulunduk. Dinliyor musun Rıza Bey? 
Rıza Bey başını salladı. 
Hacı İmam kuka tesbihini büyük şakırtılarla 

çeke çeke Aliye tekrar sordu; 
- Beyazıt kulesi olduğü yerde duruyor mu ço. 

ban başı? 
- Biz, Okmeydanına geçeriz Hacı Efendi, kule 

durur besbelli! 
- Dursun .. Sultan Mahmut devrinde yapılmış 

Şeddadi binadır. Kule de, kule ... Ame:ikayı, Ro
manyayı, Mısırı, Şamı, Mekkeyi. Medıneyı1 Hin
di.Buharayı tekmil gezdim, hep dolaştım. Öyles~ 
ni hiç görmedim. Tövbe, töbve! .. Fransızın P.ayı. 
tahtında bir tane var. Lakin kulak asma ... Bızım 
mübareğe benzemez ... Ne mümkün? 
Hacı İmamın hafif sürmeli gözleri ve göğsün

deki kalın gümüş köstek lamba ışığında parladı. 
Hacı İmam,kıyafet meraklısı olduğundan yme 

nek göz alıcı giyinmişti. Halis İngiliz çuhasmdan 
·•!varı, sırtındaki Arnavut cebkeni baştan başa 

1ytanla, sırma ne işlemeliydi. Beyaz üzerine 
kırmııı benekli halis şal kuşağını okşıyarak: 

- Sürüyıi bir ta= götürdün mü çoban başı? 
dedi. 

- Duan sayesinde götürdük Hacı Efendt 
- Aşk olsun... Çoban değil, ordu kumandanı 

imişsin. 

GOL i"N$ANI..A. Rl 
Yazan: Cemalettin Malıir 

Hacı İmamın çizgili alnı boncuk boncuk terle. 
mişti. Çok konuştuğü vakit kalbi sıkıştırıyordu. 
Sustu. Kasketinin altına giyip başından hiç bir 
zaman çıkarmadığı kenarları işlemeli beyaz tak
kesini, saçsız tepesinden arkaya doğru itti. Elini 
göğsüne vurarak kendi kendine yüksek sesle ko
nuştu: 

- Canımda hastalik yok ya ... Şu nefes borusu 
tıkanmasa .. 
Rıza Bey, şaşırmamak için yüzer yüzer ayırıp 

sedirin üzerine sıraladığı banknotları toplıyarak 
kuşağının arasına soktu. 

- Tamam oğlum, dedi, aferin Ali... Bizim Os. 
mandan yiğit çoban çıktın. "Davarın birini cana-
var paralad ... demiştin. Zararı yok. Bir davarın 
lafı olmaz .... Aferin! 

Ali, demin Hacı İmama: "Sürüy:J bir tamam gö. 
türdüm., diye yalan söylediğine pişman uldu. 

- Köpek ölünce kazasız geçiremedik, dedi, kurt 
çarptı. Kuyruğunu paralamış. Gebze üzerinde 
kestik. Gebze üzerinde kurt olur mu? Oldu işte ... 
Sabah söyledim de Osman bile şatşı. 

- Zararı yok ... Zararı yok ... 
- Saji ol, Efendi Ağa! 
Rıza Bey caketinin iç cebinden bir cüzdan çı

kardı: 
- İptida, kuyrukçunun hesabını görelim. Yedi 

aylığı mahiye on iki liradan seksen dört lira tu. 
tar. Beş lira borcu vardı. Kaldı mı yetmiş dokuz? 
Babasına yirmi hak tohumluk vermişler. Altmış 
dokuz mu kaldı. Buyur, işte altmış dokuz lira. 

Kör Ahmet acele kalktı. Beyin uzattığı parala
rı alıp edeple cebine koydu 

- Sağ ol, Efendi Ağa! 

No: 18 
Şimdi senin hesaba gelelim. İşittiğime göre 

tabancan yokmuş. Canavara karşı silahsızliktan 
epey sikümışsın. Si18h, erkek kısmına her zaman 
liızım. Bende yirmi liraya bir kırma var, otuz beş 
fişeği de beraber. İşine gelirse Hüseyinden alırsın. 
Askerlikte iken istediğin on kaymeyi de pek lü
zumlu ise bu yıl kesmeyiz. 
Rıza Bey, elindeki banknot destesiyle ce~ap 

bekliyordu. 
Ali yerdeki kilimin çizgilerine bakarak ses çı. 

karmayınca Hacı İmam cesaret vermek istedi: 
- Neye sustun çoban başı? Sana bir lüver 

mutlak iktiza. On kayme de borcun çıktı. Çikar ... 
İnsan hali bu ... Kesilmesin, dersen hiç sikılma söy. 
le ... Rıza Bey adaletlidir .. İsteyenin bir yüzü ka. 
ra. vermeyenin iki yüzü ... 

Rıza Beyin oğlu Hüseyin Bey çekinerek lafa ka.. 
rıştı: 

- Baba,bir mesele vardı... Aliyi evlendirecek. 
tin ya?. 
Rıza Bey, paraları geri çekti. 
- Doğru ... aklımdan çikmış ... Hala o niyette 

misin Ali? 
Ali, başını büsbütün göğsüne eğmiş bir şeyler 

mırıldanıyordu. 

Hacı İmam, geniş yüzünü büsbütün yayıp, tak. 
ma dişlerini beyaz beyaz kımıldatarak güldü: 

- Süküt ikrardan gelir Rıza Bey .... Süküt il<
rardan gelir. Hastaya çorba sual olunmaz. !"ey. 
gamberimiz ne buyurmuş: "Karı milleti, ne Müs. 
lümandır, ne Frenk. Kırk tanede bir tanesi bir 
Müslümana gerek . ., Ya .... Rıza Bey ... 

Rıza Bey, yavaş yavaş anlattı: 
- Sen, sürüyü alıp gidince Kamili buraya ça-

ğırttım Hastaymış, gelemedi: "Ben bu işten vaz.. 8 
geçtim. Beye selam edin, ellerini öperim. Başlığa 
karşı verdıği para ile ekini ınşallah, harmanda ô
derız.,. Dıye haber yolladı. Caydığından senin de 
malumatın varmış. Fatmayı muhacirin biri oğlu. 
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na alıyormuş. Başlığı yüz liraya çıkarmış. Buna 
ne dersin? 
Hacı İmam, havadisi hiç beğenmemişti. Şişman 

vücudünü duvara çevirerek 11 tühh! 11 diye suratını 
astı: d 

- Ya, demek böyle ... Anamın adı: "Döndü . ., 
Dönü dönüveririm. Kamil, Kamil değil, döneğin 
biri imiş. Mertlikte döneklik olmıyacak. O dön
düyse, biz de döneriz. Değil mi çoban başı? 

Ali, kaşlarını çattı. İçi sıkılıyor, Ziyadesiyle u. 
tanıyordu. "Kızın anası olacak kahbe, büsbütün 
kendırdı herifi... Yoksa Rıza Bey çağırınca gelme
mek olur mu?., diye düşündü. 

Rıza Bey sesini biraz yükseltti: 
- Konuşsana Ali, bak Hacı İmam doğru söy. 

lüyor. Biz de bu işten dönelim mi? 
- Sen bilirsin Efendi Ağa! 
Hacı İmam, bu sözlerin söylenişinden kuşkulan. 

dı. Başını eğip Alinin yüzünü görmeğe çalıştı. 
Sonra Rıza Beye göz kırptı. 

Rıza Bey, durduğu tarafa bakmadan oğluna, sert 
sert sordu: 

- Sen ne dersin ulan? 
- Ruhsatın olursa, gidip kızı kaldırayım baba! 
Hacı İmamın neşesi, dağıldığı kadar kolaylikla 

yerine gelmişti: 
- Aşk olsun beyzade, aşk olsun! diye güldü, 

hele şuna bak .. Şuncacik ya... Yüreğinde dokuz 
okka barut varmış. Haydi ,artık ... Sana düğün bay. 
ram, çoban başı! Zor oyunu bozar. Kaldırmalı Ka
milin kızını, vesselam ... Bitsin, gitsin .. Amma yek 
başına kaldırabilir misin Hüseyin Bey? 

Rıza Bey, kıpkırmızı dudaklariyle belli belirsiz 
gülümsüyordu: 

- Duydun mu ulan! Kaldırabilir misin, bir ba. 
şına? Arkası Yar* 

Soldan sağa: 1 - Ilk insan -
~.i,r Tü7k büyüğü 2 - Yaş de 
gıl - Bır şehır 3 - Bir renk • 
Açıkgöz, kurnaz - Bir nota 4 -
Memnu 5-Meskenler 6 - Ba 
ki 7 - On - Bir şehir - Bir no. 
ta 8 - Her şeyi satın alır - Düı 
ya 9 - Araç, vasıta - lçinde ba
lık kızarır. 
Yukarıdan aşağı: Cereyan e

der - Bir kasaba 2 - Kocası öl
müş • Atın ayağındaki 3 - Er
kek - Tek - Bir nota 4 - Düş
manlıklar 5 - Bir harfi değişir
se isale olur 6 - Münakaşalar 
7 - Benzer - Hınç _ Bir no 
ta 8 - Eksik değ'! - Masallard; 
adı g~er 9 - Mahsul - Bir !tal· 
yan şehri. 

Evvelki Bulmaca - Soldan 
sağa: 1 - Müfarakat 2 - Ara
bi 3 - Ta - Azı - Al 4 - Emi· 
Adi 5 - Zeki - Asaf 6 - Ali -
Ile 7 - Ye - Ise - Id 8 - Ara
ba 9 - Tesir eden. 
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Yugoslavyanın 

Vaziyetinden 
Doğan Sualler 

(Başı ı ıncıdeı 

Fakat böyle bir hareketin yine 
iil· .\lmanya hesabına birçok zararla

l't vardır. Yeni milli hükıimet, 
böyle hır tazyika yine silihla mu
~beleye karar vermış göriinmek 

tl tedır. Yugoslavya seferberliğini 
• tamamlamıştır. Silah altında bir 

iyondan fazla askeri vardır. "iu 
oslav ordusu ıse, orta şark ve 

Salkanlarm en iyi mücehhez ve 
• en kuvvetli ordularından biri -

ttir. Yugoslav askeri de istiklAI 
için doğuşmesini iyi bildiğini ta
ihte bırçok misallerle isbat etmiı 

lir. Yugoslavya hudutlarını mü-
dafaaya mecbur kaldığı takdirde 
ıae derhal lngiltere ve Amerika 
)'ardımına yetişecektir. Bu se • 
heple Yugoslavya üzerinde askc-

- l'i bir tazyik Almanyayı derhal, 
- Salkanlarda korktuğu ve çekin-
ı eliği ikinci ve mühim bir cephe 

Ue karşı karşıya bulunduracak -
t tar. Filvaki bugünkü vaziyette Yu 
- toslavya her taraftan mihver 

kuvvetleriyle çevrilmiş bulun • 
lllaldadır. Fakat ne de olsa bura
da teessüs edecek bir harp cep
hesi, Almanyayı Balkanlarda mü
him askeri hareketlere girişmiye 
l?ıecbur edecektir. Bundan daha 
llluhimmi de bir harp sahnesi ha 
line gelecek olan Yuplavya, 
artık Almanya için bir iktisadi 
kaynak olmaktan çıkacaktır. Bu 
tse, uzun bir harp için haZll'lanan 
A.Imanyanın hiç te hOf göreceği 
\1aziyet değildir. 

Binaenaleyh, Yugoslavyadaki 
h~ümet darbesinden sonra hA -
1111 olan vaziyetin düğümünü, 
Serlınin vereceği karar tayin ede 
cektır. 

Amerika Müdafaası 
için Hazırlık 

Vaşington 28 (A.A.) - Mil· 
tnessiller meclisi BlrlePk Ame
l'ika mudafaası için 300 milyon 
272 bin 228 dolar tahsisat derpiş 
eden kanun layihasını kabul et
miştir. Şimdi ayan meclisine 
gonderilen bu layiha Panama 
lı:analı için 131.135.325 dolarlık 
bir masrafı ihtiva eylemektedir. 
Vaşington 28 (A.A.) - Ameri· 

lı:anın av ve bombardıman tay
)'are imalatı 1943 senesi içinde 
80.000 ini bulacaktır. 

Askeri Vaziyet 
<Batı 1 incide) 

"e muııbet mlnalariyle, bir basit 
mesafe katetmek., şeklini almıştır. 
İngiliz imparatorluk ordusu, iki 

koldan Addis - Abeba tızerine yiı
tumektedlr. Birinci kol - ki en mil
lıımmıdır - Harrar'ı aldıktan sonra 
Çıbutl - Addll - Abeba derniryolu
ııun ancak 40 kilometre beriaine var
lhıştır. Bu mesafenin bir iki ıünde 
katedileceğine hiç şüphe yoktur. Bu 
ngillz kolunun ilerleyiş temposunda 

b r fevaklAdelik vardır; ııon hedef o
lan Addia - Abeba'ya bir an t:VVel 

armak için, bir koşuculuk milsaba· 
kasını verir gıbi, şimdiye kadar ıö· 
ti.ilmemiş bir surat hızını ı&rtermiş, 
lhe&afe şampiyonluğunda Adeta yeni 
bır dünya rekorunu kırmqtır. Bu 
kolun tek bir günde 40 kilometre ka
\ettıiı olmuştur. 

İkinci 
0

kol, İtalyan Somalisinden 
hareketle Nighelli uzerine yürümüş, 
buraıuu zaptettJ.kten IOm'1l Javello'
daki itacyan mildafaa hattını çevir
l'l'lış ve bu sureUe Mega'dan hareket 
eden küçük müfrezelerin şimale dol
l'U Al.lalta üzerine yilrümaler.iN ve 
burasını da hemen hemen mukabe
le ıormeden ıeçmelerini temin et
lrlıftir. 

Sudan'm Cenubundan Asosa ilti
lı:ameünde ilerllyen başka bir kol 
da, buradan Nil nehrinin cenup ka:r
llaklanna dotru yürüyüı halindedir. 
Gondar ,.oıu üzerinden Tana gölU-
llil ceçerek Burl, Gız.za ve Deobaccia 
mevkilerini !Mal eden diler bir kol 
da, Debra Markoe'dald İtalyan mü
dafaa hatlarını yaımlf\lr. Debra Mar-'un kendisi, nerede lae, bu kolun 
~lıne geçmek üzeredir. 

1nctllz karargMıınm kanaatine se
re, Habefı.tan eeferi Nisan ayı için
de bitecektir. Şimdiye kadar elde e
dilen .Ucelere bakılJraa, bu kanaa
tin dotnllutunu kabul etmemek müm 
kün delildir. Bizim tahmlnlmfu 16· 
re, N!Mnın ortaı.rına dotru Addia
Abeba kalesinde 10lillz İmparatorluk 
ba1!'8tınm d•Jaalanmaaı mukadder
dir. 

Roosevelt' e Fahri Doktorluk 
Unvam Tevcihi 

Atına, 28 (A.A.) - Atina tl'
ruversıtesinın hukuk fakültesi 
lteisıcumhur Roosevelt'e fahri 
doktorluk unvaıunı vermiştir. 

Paşabahçe Açıklannda 
Bir Motör Yandı 

Dun ıece Pqababçe açıklann· 
da bir motörden yangın çıkmıı· 
tır. Yangın yerine derhal yetiten 
lstınye itfaiyesi yanpun etrafa 
sirayetine meydan vermemek t
çln tertibat almlf ve bunda ta
rnamiyle muvaffak olmuştur. 
Ancak motorun derhal sondurul
rnesıne ımkan hasıl olamamış ve 
lnotör geç vakte kadar yanmış
tır. Motor mürettebatından üç 

Habeıistanda 

Gambelya 
da Allndı 

(Başı 1 ıncide) 
umumiyesinin yıkılmasını intaç e
debilir. 

Her nekadar, Keren'le Adi.sa
baha arasındaki tepeler her sekız 
veya 10 kilometrede bir müdafaa 
edilebilirse de, Italyanların bunu 
yapması ihtimal dahilinde göriil
memektedir. Keren'in nüfusu 10 
bin kişiden ibarettir. Keren'in 
sukutu Eritre muharebesinin fii
len sonu demektir. Asmara ve 
Musava'da ciddi bir mukavemet 
beklenmiyor. Aoste diıkü elinde
ki kuvvetlerin hepsini Keren'in 
ve Adisababa'nın müdafaası etra
fında toplamıştır. Sayılı günler 
içinde Asmara ile Musava'nın 
da Keren'in akibetine uğraması 
muhtemeldir. 

Harrar'ın düşmesi ehemmiyet • 
lidir. Çünkü şimdi Adisababa ile 
Cibuti arasındaki son münakale 
hattı tehdit altındadır. Maamaiih 
Habeşistanın işgali için isticale 
lüzum yoktur. işgalin büyük hır 
kısmı Habeş vatanperverlerine hı 
rakılabilir. Bununla beraber Erit
re muharebesinin bitmesiyle bü -
yük lngiliz kuvvetleri serbest 
kalacaktır. 

Asmara tehdit altında 
Kahire, 28 (A.A.) - Keren'den 

ric'at eden düşman hatları arasın
daki kargaşalık Eritrenin merke
zi olan Asmara civarının müdafa
asını güçleştirecek mahiyettedir. 
Asmara sivil ltalyan halkının top 
!andıkları yerdir. Burada çok 1-
talyan bulunduğundan Asmara -
nın açık şehir ilan edilmesi müm
kündür. 

J ngUiz resmi tebliği 
Kahire, 28 (A.A.) - Umumt 

karargahın tebliği: Libyada va -
ziyette hiçbir değişiklik yoktur. 
Eritrede Keren'in işgali üzerine 
kıtalarımız şimdi Asmaraya doğ
ru ric'at etmekte olan Italyan kuv 
vetlerini takip ediyorlar. Kerende 
alınan esirler henüz sayılmamış -
tır. Fakat Italyanlar alelacele vA
ki ricatlarında büyük miktarda 
harp malzemesi bırakmışlardır. 
Habeşistan'da, vaziyet bütün böl
gelerde lehimize inkişafta herde -
vamdır. 

Bava laal.iyeti arttı 
Kahire, 28 (A.A.) - Hava 

karargahının tebliği: İngiliz ha
va filolariyle Cenubi Afrika 
bombardıman tayyareleri Ad
ü - Abeba - ~uµ cW~9!1k 
na kar11ı dıin şiddetli hücunuai' 
yapmışlardır. Demiryolu, vagon
lar lokomotifler ve köprüler va
h~ hasara uğratılmıştır. Miesso 
ve Avas arasında beş tren bom
bardıman edilmiş ve mitralyöz 
ateşine tutulmuş, müteaddit va
ROnlar yanmıştır. Di~er bir ha
va filosu da birçok düşman nak
liye vasıtalarını ağır hasara uğ
ratmı,lardır. Bicet garında bir 
trene pike suretiyle hücum edil
miş ve trene tam isabetler oldu
ğu kaydedilmiştir. Bir yarda bu
lunan bir tren mitralyöz ateşi 
altına alınmıştır. Gar ambarla. 
rına ve Gota'nın 25 kilometre 
'8I"kında bir nehir üzerindeki 
köprüye isabetler olmuştur. Ce
nubi Afrika bombardıman tay
yareleri Avaş'da üç treni ve şeb. 
rin garbında di~er bir treni şid
detle bombardıman etmişlerdir. 
Tam isabetler kaydedilmiş ve 
büyük zararlara sebebiyet veril
miştir. Hücum esnasında Rar da 
ciddi hasara maruz kalmıştır. 

/tal.yan rumi tebl.iği 
Roma 28 (A.A.) - Umum! 

karargahın 294 numaralı tebli
ği: Altı hafta mütemadiyen de
vam eden kanlı muharebeler ne
ticesinde düşman kıtaları ~ 
ren'i işgal etmişlerdir. Şehrın 
civarında muharebeler devam 
etmektedir. Harrar nuntakasında 
kıtalanmız Harrar şehrini, bom
bardıman edilmesine mani ol
mak üzere, tahliye etmişlerdir. 

Trabluagarpteki Alman 
·askerleri 

Londra, 28 (A.A.) - Gazete
lerin askeri muhabirleri Trab
lusRarpta Açeyla 'da küçük bir 
Alman zırhlı müfrezeeinin bu
lundutunu tebarüz ettirerek Al. 
manlann Trablusj(arpta keşif 
hareketleri yaparak İngilizleri 
yokladıkları fikrini ileri sürü: 
yorlar. Muhabirlere J(Öre. haddı 
zatında hadisenin ehemmiyeti 
azdır ve endişe vermemektedir. 
Bununla beraber, Almanlann İ
talyanlardan daha müteşebbis 
ve daha iyi malzeme ile techiz 
edilmiş oldukları ıörülmektedir. 
Bu Alman müfreze!;inin daha 
._üvük Alman kuvvetlerinin piş.. 
dan olm11sı da muhtemeldir. 

Mnhabirlf'rin fikrince. Graıi
ani'nin yerirı .. G-"""""1 Gıribal
di tayin @(!ilmine de, Alman 
müf~z .. lıariyle tahriye f'dilmit 
ola!" tıalyan kuvvPtlf!rinh-• ku. 
...,ıındası, Almanların elinde bu-
1ıınnı::ısı muhtemeldir. 

kişinin yaralandıiı söylenmekte
dir. 

TAN ========================= 5 

'Hariçte Akisler 
(Başı ı ıncıde' 

mihvere iltihakının Ingiltere için 
"Siyasi bir Dunkerque,, te§kil et· 
tiği Alman propagandası tarafın· 
dan ilan edildigi sırada vukubul
muştur. Dünku hukumet darbesı 
uzun zamandanberi Ingiliz ve 
Yugoslav hükumetleri arasında 
mevcut bulunan dostluk ve em -
niyet münasebetlerini yeniden 
canlandırmıştır. Bugün tahakkuk 
eden bir şey vardır ki, o da Von 
Ribbentrop'un bu sefer kendisi· 
ne pek fazla itimat etmiş olması· 
dır. Matsuokaya Almanya tara • 
fından kazanılan yeni bir 87.a tak 
dim ederek ona mihverin oltasını 
yutturmak teş~bbüsü hicap veri
ci bir muvaffakıyctsizliklc neti
celenmiştir.,, 

Yeni Yugoslav hükumetinin 
mihver karşısındaki hattı hareke 
tini tetkik eden gazete, yazısına 
şöyle devam ediyor: 

"Simovitch hük(imeti tarafın -
dan dün neşredilen beyanattan 
çıkarılabilecek netice şudur: Yu· 
goslavya şimdilik üçlü paktı kat'i 
surette feshetmek tasavvurunda 
değildir. Bununla beraber yeni 
hükümet bu pakta Tsvetkovitch
le arkadaşlarının ve hiç şüphesiz 
Ribbentrop ile Alman Genelkur
mayının vereceği manadan ta • 
mamiyle başka bir mlna verecek 
tir. Esaslı nokta şudur: Yeni hü. 
kumet, eski Yugoslav hükümeti -
nin haiz olmadığı bir müzaherete 
ordu ile milletin müzaheretine 
maliktir. Bu sebeple yeni hiikCı· 
met Alman tehdit ve müdaha • 
leleri karşısında sağlam bir cep -
he teşkil edebilecektir. Bugün~ü 
Yugoslav hükt1meti memleketın 
istik.lfllini muhafazaya azmetmiş 
bulunmaktadır.,, 

"Daily Telegraph,,. gazet~~i 
başmakalesinde takıbedilmeıı ı
cap eden yol hakkında vesayada 
bulunmaktadır. Bu vesaya Bae
vekil Churchill'in nutkunda gös
terilen esaslara uygundur. Ve 
tek kelime ile hülasa edilebilir: 
Yugoslavyaya yardım. . . 

"Daily Telegraph,, Hıtlenn 
plinlarınm feci bir şekilde altiıst 
olduğu kanaatindedir. . 

"News Chronicle,, gazetesınd~ 
Vernon Barteltt, işlerin şimdi Na
ziler için daha güç bir safhaya 
girmiş olduğunu .. ya~maktadır. 
Hitler Yunanistan uzerıne yapa -
cağı müthiş bir taarruzla mütte • 
fiki Italyaya büyük bir yardım 
yapacağını zannediyordu. Fakat 
beşinci kol metodlarının Yugos • 
lavyada iflls etmesi üzerine Var· 
dar yolu Almanlara kapanmış 
bulunuyor. 
Y..unaniatanda ,.,,.,,.,,,a,,et 

Atina, 28 (A.A.) - Yunan mat 
buat nezaretinin bir memuru bu 
gece şu beyanatta bulunmuştur: 

"Yunan milleti Yugoslavyanın 
kararına hürmet etmekte ve bu 
memlekete en iyi temennileri
ni yollamaktadır. Asırlardal}beri 
dost bir komşu olarak tanıdıgımız 
Yugoslavyanın an'aneleı:n.~ .ya
kışmıyacak bir yolda yuru~ıye
ceğine kani bulunuyorduk. Şun -
diki hareketi, Yugoslav milletinin 
istiklal ve Balkan birliği ülküsü
ne inanı için olan azmini isbat 
eden bu kanaatin yerinde oldu· 
ğunu göstermiştir. Be~ ay evvel 
Yunanistanın yaptığı gıbi, Yugos
lavya da tnA.nevi unsurun fethe
dilemiyecdini isbat et~iştir. Yu
nan milleti Belgraddakı Yunan 
elçiliği önünde Yunanistan lehin 
de yapılan dostluk tezahürlerin
den pek ziyade mütehassıs ol

A tlcintikte Mücadele 
Kızıııyor 

(Başı l incide) 
mileri ile yapmakta olduğu mü
cadeleye dun de devam etmiştir. 
Galles mıntakasının cenubu 2ar
bisinde 3 muharebe tayyaresı 
kuvvetli bir himaye altında bulu
nan bir düşman kafilesine hücum 
etmistir. Bu tayvareler ceman 15 
bin ton hacminde 3 şilep batır
mışlardır. Bu kafileye dahil diğer 
4 vapurla ayni sularda bulunan 
beşinci bir vapura da hücum edil. 
miş ve mezkur gemilere atılan 
bombalar tam isabetle hedefleri
ne düşmüştür. 

Neticesiz kalan hücum 
Londra, 28 (A. A.) Bristol ka

nalında dün bir kafileye vapılan 
hücum esnasında "Hı:>inkel 1 ı ı .. 
tipinde bir düşman tayyaresi 
Leith gemisi tarafından düşiirül
müstür. Diğer hır "Heinkel 111" 
de ciddi surette hasara u,ğradığı 
~örülmüstur. Ne Leith gemisinde 
ne de kafileye dahil diğer vapur
larda ölen ve yaralanan olmamış
tır. 

Almangaga hava akını 
Londra, 28 (A. A. ) - Bildiril

diğine göre. bu gece İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından Rayn ve 
Ruhr mıntakalanna yaoılan hava 
akınlarında Köln ve Düsseldorf 
üzerine büyük ~apta bombalar a. 
tılmıştır. Saharıın büyük bir kıs
mını kaplıyan sise rağmen. bu 
bombaların infilak ettikleri bariz 
bir surette ırörülmüstür. 

Alman resmi tebliği 
B~rlin, 28 (A. A.) - "Tebliğ,.: 

Keşıf tavyarelerimiz gündüz ce
nubi İnı<ilterede liman tesisatına 
fabrikalara ve demir-yollarına hü. 
cum etmiş ve muvaffakıyetle bir 
çok bombalar atmışlardır. Düş
man gece zayıf kuvvetlerle ~arbi 
Almanya üzerine bir akın vaomıı:; 
tır. Bazı şehirlerde infilak ve 
Yangın bombalan evlerde hasar
lara sebebiyet vennistir. Düsman 
rliin 6 tayyare kavbetmistir. Bir 
Alman tayyaresi kayıptır. 

Japon Nazın Vichyyi 
de Ziyaret Edecek 

<Batı 1 incide) 

c~!e Nazırı Matsuoka şerefine bir 
suvare vermiştir. Von Ribbentrop 
s~yl~ği nutukta, Alman milleti 
n.ı"! ılk defa olarak bir Japon Ha
rıcıye Nazırını Berlinde görmek
ten nııitevellit sevincini bildirmiş 
tir. Japon Hariciye Nazın iki 
memleket arasındaki fikir ve ül
kü bir1;iğini tebarüz ettirmiştir. 
~on Rıbbentrop liçlü pakt fikri
nın Matsuokaya ait olduğunu 
kaydeylemiştir. 

* Vichy. 28 <A.A.) - Japon Ha-
riciye Nazırı Matsuoka'nın Al
manya ve İtalyadaki seyahatin. 
den sonra Vichy'yi ziyaret ede
ceği bildirilmektedir. 

Radyo gazetesirre göre 

mu,tur.,, 

Ankara, 28 (Radyo gazete -
si) - Japon Nazın Matsuoka 
Berlindedir. Mihverciler büyük 
pllırılar hazırlıyacaklaırdı. Bu 
planlann lAyıktyle tahakkuk et. 
mesi ~in Almanyanm Avnıpa
daki vaziyetinin çok kuvvetli ol
~ı .~ır. İşte bunun için. 
dır kı, alelacele Yugoslavya ile 
pakt imzalanmıştı. * ı Şimdi, Japonlarla müzatere-

Bükreş, 28 (A.A.) - "Ofi,. ler başhyaca~ı sırada Yugoslav
Yuj{Oslavya hldiseleri bütün en- yada~i darbei hükumet, biraz 
dişelerin merkezini te$kil etme~ da mıhvere indirilmiş bir darbe 
tedir. Rumen siyasi mahfillen, olmuştur. İkinci kuvvetli darbe 
dünkü hldiseler neticesinde Bal- de Afrikadaki İngiliz zaferidir. 
kanlar vaziyetinin birdenbire Bu suretle mihver, Japonya _ 
vahamet kesbetmi' olduJunu nın karşısına daha zayıf olarak 
«izlememektedir., "Uni~e~u~ çıkacaktır. 
gazetesinin Berlin muhabırı dı- --------
yor ki: 

"Yugoslavya hadiseleri yalnız 
bizatihi ddil, fakat bunlar kar
sısında Churchill'in almış oldu· 
ğu vaziyet sebebiyle de aanaas
voneldir. Almanyada. merkezi 
Belgratta olmıyan bir sistem 
karşısında bulunuldu~ kanaati 
mflvcuttur . ., 

Demokraainin bir zaferi 
Vaşington, 28 <A.A.) - Ame

rlltan matbuatı Yugoslavya ha. 
berlerini büyük başlıklar altın
da neşretmektedir. Bel~at as
keri hükumet darbesi demokra. 
silerin Balkanlarda bir zaferi o
larak tellkki edilmektedir. 

"Nevyork Herald Tribune,, 
diyor ki: "Küçük milletlerden 
birisi daha, hivaneti kabul et
mekten ise mukavemet etmek 
cesaretini göstermistir. Sırplar. 
Hırvatlar ve Slovenler. N'A.,lterin 
.son c;ızma ve hölf muvaffakıye. 
tini vok etmi~lerdir ... 

"Nevvork Mlrror., dty0r ki: 
"Yuj(oslavya, 1936 da Ren saha
!mtn yeniden ukerileştirllme -
•indPnheri, tn~ilterenin istilbı 
tesebbüsünün akameti bari-:. 
'Hitlerin l'tt!tiiinP ilk a~r dar
he,·i vurmustur.,, 

Yulloslavvanın A MPr1'k11ıi ı:ı kı 
alacaklarnın bloke edilmf'si hak
kındaki kRrar. Roosevelt'in em
riyle refedilmiştir 

Amerika • Sovyetler 
Münaseba+. 

Nevyork, 28 (A.A.) - "D.N. 
B.,, : "Nevyork Herald Tribu
ne,, gazetesine Vaeingtondan bil
dirildiğine göre, Sovyetler Birli
ğinin Amerika Büyük Elçisi U
manski dün öileden sonra Hari
ciye Müsteşan Sumner Welles'i 
ziyaret etmiştir. Umanski müla
katta Balkanlar vaziyetinin ba
his mevzuu edilmedi.ini ve yaL 
nız Amerikan - Sovyet münase
betleri üzerinde gö~ldü4Unü 
söylemiştir. 

Doktorların Mecburi 
Hizmetleri 

Ankara 28 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün toplanrnıt ve 1942 
senesinden itibaren tıp fakülte
sinden neoet edecek doktorların 
mecburt hizmetlerinin lağvi ve 
leyli tıp talebe yurduna alman 
tıp ~-ılebeainin tabi olacağı mec· 
burfyetler hakkındaki kanuna ek 
kanun layihasıyle Sıhhat ve lç· 
timai Muavenet Vekaleti te~kili
tı ve memurin kanununun 53 un 
cü maddesin 'n değ stirilmesine 
ait kanun layihasının birincı mü· 
zakerelerinl yapmıştır. 

Yugoslavya 
Dün Yemin 

Kralı 

Etti 

buata aeağıdaki beyanatta bulun
mu,tur: "Amerikada bulunan 
binlerce Yugoslav, hürriyet uğ
runda muharebe etmeye hazırdır. 
Biz hiç kimseye boyun eğmiyen 

<Batı 1 incide) cengiver ruhlu bir milletiz. Or-
rim. Nereden olursa olsun hiç bir dumuz niıbeten her ne kadar kü

Türk • Sovyet 
Deklcirasyonu 

Etrafında Tefsirler 
tesir altında kalmamanızı, düşün- çükse de müstevli kim olursa ol- Nevyork, 28 (A. A.) _ "Nev
cesiz harekette bulunmamanızı sun, onu sanıldıkından fazla ug- york Sun,, gazetesinin askeri mu-
isterim. Yalnız kendimızi düşüne- raştıracaktır.,, habiri Dewith diyor ki: 
rek müstakil ve vakur kalalım. "Reuter,, ajansının muhabirine "Tiırkiyenin İngiltere ile olan 
Önümüzdeki vazifelerin ifasında göre, Amerikada 600,000 den faz- ittifakına sadık kalması ve Rus· 
muvaffakıyetin ilk şartlan kat'i la Yugoslav vardır. yanın Türkleri Almanyaya karş1 
bir nizam ve dürüst bir hattı ha- t Bdgrad'da /ngUtere lehinde mukavemete eşvik yolunda al-
rekettir .. , dıkları hayret verici vaziyet, Hıt-
Patrik GavrUo'nun nutku nümagifler yapılıyor Jer için de hoşa gıtmiyecek yenı 

Belgrad, 28 (A. A.) - "Avala": bir mesele çıkarmıştır. İşlerm gı. 
Ortodoks kilisesi patriii Gavrilo. Ankara. 28 (Radyo Gazetesi)- dışme bakılırsa, hiç beklemedığı 
saat 16 da radyoda bir nutuk söy. Belgraddan gelen haberler, Yu- bir cephe ile karşılaşması muhte
lemış ve ezcümle demiştir ki: goslav halkının Genç Kralın et- meldir. Binaenaleyh Yunanista-

"Bu sabahdanberi Kralımız, rafında ta~ bir_ tesanütle toplan- na taarruz etmek istediği "6n, o
milli idealin alemdan ve Balkan dıklarını gosten~o~. Y.ugoslavlar_. nu duşündurecek pek çok şeyler 
milletlerinin hürriyeti bayrabJıı esasen Karayol'J{~ aıles~n~ C~~ bali( hadis olabileceği gıbi, kollarına 
ilk olarak açmış olan Namdar Ka- lıdır. Aleksandr ın olumunden ·ı bir çok ağırlıkların takılması da 
ıayorgiyeviç'in hayrülhalefi ve sonra Yugoslavya büyuk tezeb- pek ala mümkündür. 
milli birli*imizi kuran ve koru- zübler geçirmiştir. zayıf ellerde " 
yan Şövalye Kral Aleksandr'ın idare sarsılmıştır. $imdi ise ayni B 1. I G .. .. .. 
oglu, genç ve sev~ili kralımız i- aileden olan Kral İkinci Pierre er Cft n OrUŞU 
kinci Pierre'dir. Yaşamak istiyo- "Petro,, hültümranlı~ını illn e
ruz. Fakat hür olarak yaşamak dince işin şekli değişmiştir. Kra
azmindeyiz. Şayet ölmek lazım i- lın cülus merasimine giderken 
se şanlı ve kahraman ecdadımız volda İngiliz ve Amerikan sefır
gibi hürriyet için öleceğiz.,, leri halk tarafından çok şıddetli 

Patrik, sözlerini şu suretle bi- alkışlanmı$tır. 
tirmiştir: "Kat'i bir azim ile müt- Yeni vaziyet hakkında Mihver 
tehit bir halde bulunuyoruz. Sev- devletleri şimdilik kat'i bir şey 
Rili Kralımıza sadık, askeri ve söylemiyorlarsa da, Roma, Ber
mülki makamatın emirlerine ria- linden daha ihtiyatlı davranı
yetkar ve beninevimize ve diğer yor ve henüz bir mütalea derme
mezheplerde bulunan karde'1eri- yan edilemiyece,ğini söylüyor. 
mize karşı kalplerimiz muhlbbet Diğer taraftan Berlinin resmen 
le meşbu olduAu halde vazifeınizi Belgraddan vaziyeti sordu~u ve 
ifa edeceğiz.,, bu ?eğış~kli~ın Yu~oslavyar;ı:ın si-

Patrik bundan sonra milleti yası vazıyetınde hır tebeddul vu-
takdis et~iştir. j kua getirip J{etirmiyeceğinin be-

Kral dün gemin etti Y.a!1 edilmesini istedigi haber ve
rılıyor. 

Belgrad, 2~ <!1· .A.) - "D. N. Yeni hükumetin üçlü pakt hak-
B:.": ~Kral İkıncı Pierre bu sab8:11 kındaki noktai nazarını öğren
hukumet azası, Patrikha.n~ e~k~- meye, bu hususta delil aramaya 
~ı ye Sırp ?r.~oks kılı~sının hacet yoktur. Hadiselerin seyir 
ıl~rı. gelenlerı onunde yemın et- ve inkişafı vaziyeti açıkça gôste
mıştır. . ,. .. .. riyor. Mesela, paktı imzalavanlar 

Kral ~ıerre m tahta culusu mu atılmış, imzaya aleyhtar olanlar 
na~ebetıyle b':1 sabah Sırp kated- iş başına geçmiştir. Belgradda 
ralınde bir a~ın yapılm~ştır. Kral, İngiltere lehine nümayişler ya
kordiplomatik azası iyınde hazır pılmakta ve AJmanvaya karşı gay 
l>ulurunuşlardır. ri dostane hareketler vuku bul-* 1 f ' . Belgrad 28 (A.A.} _ "Aval maktadır. Bu araa." :syec ~e .~rı 

. . . a,, Almanca konustuğu ıcın dovul-
Kral İkınci Pierre, kıliaeden çı· müştür. Radyolar Alman ve İtaL 
karken ve yolda saraya doner- yan teblı~lerini neşretmıyerek 
ken, durmadan failalaşan muaz- 1 t ·1 · b'·r.1 · i 

h Ik k ··t1 ı · "d ti' 1 va nız ngı ız te d,.; enn verme-zam a u e erı, şı e ı a - b 1 1 d .B d Bel k .. ı b " "k t zah .. le leh.. ve aş amış ar ır. u ara a -
~'i'ar ve uyu e ur . r . ~- ~rad rad~osunun bu.ıtünkü pro,g-

kumdara bağlılığını bildırmıştır. m u du· Churchill'ın nutku 
T h .. 1 · d " k d Bel ra ı ş Y · 
e~a ur .er! şı~ .. ıye ~ ar. g- Atlantik harbi, İngiliz tebliğleri, 

rad ~ mıslı gorul.memış bır de- Roosevelt'in demokrasilere yar
receyı bulmuştur. dım etmek icin muktazi tahsisatı 
Belgrad'da vaziyet normal. imzalan:ıa haberi. Bu s~~etle mi~

ver yerme ansızın İngılızlere hır 
Belgrad, 28 (A. A.) - .. Reu

ter.,: Soıı Riinlerde cereyan eden 
hadiselerden ve dün sokaklarda 
yapılan tezahürlerle nürıızyişler
den sonra Belgrad normal manza
rasını yeniden iktisap etmiştir. 
Yeni hükumetin, arzularına uya
rak amele, memurlar ve iş adam
ları fabrikalarına, burolarına ve 
dükkanlarına giderek günlük iş
leriyle meşgul olmaya başlamış
lardır. Paytah neşesini muhafaza 
etmektedir. 

Almanya aleyhinde 
nü.magifkr 

Belgrad 28 (A.A.) - "D. N. B,, 
Pertembe günü Belgrad sokakla
rında Almanya aleyhinde nüma
yi,ler yapılmıştır. Evveli üniver
site ve yüksek mektepler talebe
siyle lise talebesi ve diler genç
ler nümayiş yapmıştır. Bu teza
hürata iştirak edenler ellerinde 
Yugoslav ve lngiliz bayraklan 
taşıyorlardı. Ingiliz elçiliği ö
nünde de tezahürat yapılmış, 
elçilik tarafından beyannameler 
dağıtılmıştır. Nümayişçiler bazı 
Alman tebaasına d~ tecavüz et
mişler, Alman turizm bürosunun 
camekAnlariyle Alman hars bir
liği bürolannı tahrip eylemişler· 
dir. Alman tebaasından bir çok 
kadın ve çocuğun iltica ettiği Al
man elçiliği bir polis kordonu ta
rafından muhafaza edilmektedir. 

* Belgracl: 28 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Iaveç'in Belgrad elçisi Malmal, 
elçiliğin resmi otomobili ile şe
hirde dolaşırken niımayişçiler 
tarafından durdurulmuttur. 60 
yaşında bulunan lsveç elçisi, nü
mayişçilere almanca meram an
latmağa çalıştığı sırada otomo -
bilclen çıkarılarak yere atılmıt ve 
yaralanmıftır. 

Alman ala,,... göre 
,BelRrad, 28 (A. A.) - "D. N. 

8.,,: Yqoslavyanın muhtelli böl
gelerinde sinemalarda Alman ak
tiıalite filmleri Rösterilirken te
zahiırat vuku bulmuş, perdeler 
yırtılmış ve sandalyalar kınlmış
tır. 

Marek karar vermemiı! 
Belgrad, 28 (A. A.) - "D. N. 

B.,,: Kôylü Hırvat Partisinin şefi 
doktor Maçek'ln idaresinde bulu
nan ve Zajrebin merkez! organı 
olan "Hrvaskt Dnevnt,, gazetesi 
bugünkü nüshasında doktor Ma
cek'in hüktimete dahil olll'P olma
mak huausunda henüz bir karar 
vermemiş olduiunu bıldirmekte. 
dir. 

"Boyun eğmiyecegiz,, 
Nevyork , 28 ı A. A.ı - Yugos 

lav konaolosu Gavrilovıtch, maı-

kavma ba,lamıstır. 

Kralife Marl Londrada 

Londra, 28 (A. A.) - Yugos
lavya Kralı Pıerre'ın annesı Kra. 
liçe Marı bır kaç aydır İngiltere
de bulunmaktadır. Kralıçe Mari 
diğer iki oglu 12 yaşındaki Prens 
Tomislav ve 10 yaşındaki Prens 
Andre ile beraberlir. Kraliçe Ma
rl bir kaç sene evvel ölen ve as
len İngıliz olan Romanya Kralı
çesi Mari'nin kızı ve İngiltere 
kraliçesi Vıctoria'nın otlu Edım
bourh dükiınun torunudur. 

* Londra, 28 (A. A.) - lnıiltere 
kralı, Yugoslav kralı Pierre'e ha
raretli bir tebrik ve temenni tel
J{l'afı çekmiştır. 

Darbei hükumet naaıl oldu? 

Belgral, 28 (A. A.) - "Ofi..,: 
Diın Belgradda cereyan eden ha
diselerin sırasiyle hıkayesı şu
dur: Evvelisi gi.ın yabılan teı.ahü. 
rattan sonra, Kral kinci Pıerre 
iktıdarı biztat ele almaya karar 
vermıştir. 26-27 gecesı. garnızon 
kıtalariyle jandarma ve motorlu 
kıtalar nezaretlf".ri, resmi daıre
leri, sokak başlarını ve koprulerı 
iwtal etmişlerdir. Saat 6 da kıtaat 
yeni Krala sadakat yemini etmie
ler, ayni zamanda Kral beyanna-
mesini radyo ile neşrettirmiştir. 
General Sımovitch, sabahleyin 
bütun partilerin siyasi adamlarıy. 
le goriıemüştı.ir. Saat 9 da mılli 
birlik hüklımeti teşekkül etmış 
bulunuyordu. ı;>aha o saatte halk 
sokaklarda Kral ve yenı hiıkümet 
lehinde tezahürata başlamıştı. 
Halk alaylan asker gruplarına sa
mımi bir surette karışıyordu . Sa
at 11 de oehir civarı ahalisi bay
raklarla gelmeye başladı. Şehrin 
merkezinde devlet dairelerini mu 
hafaza eden nöbetçi ve tanklann 
önünde bir halk kütlesi duruyor
du. Hiç bir hadise vuku bulma
mış, bir damla kan dökülmemiş
tir. Bütün Jliın her taraftan "Ya
şasın Kral, yaşasın Yngoslavya,, 
nidalan yükselmiş, halk kütlele
ri bütün gün alaylar halinde ve 
Kral ile Patri~in resimlerim ha
milen dola~ışlardır. Yeni polis 
müdürü General Stefanovitch ta
rafından gönderilen ve kamvon
lar içinde eehri dolqq subaylar 
halkı nizamı muhafazaya ve kı
ta.ata itimat •östermeye davet et
mislerdir. Arkalannda motôrlU 
kıtalar bulunan askerf kıtalar şeh 
rın sokaklarında l{eçıt yapmış 
bombardıman ve savaş tayyare
leri şehrin ustfinde ucarak beyan
name atmışlardır. Her şey bir 
ŞC\ k \ e heyecan havası ve tam 

(Bc.~ı ! ıucıdc) 

cümle lsveç sefirine yapılan mu
ameleyi zıkretmı ştır. Bununla 
beraber salahiyetli makamlar bu 
hadiselerin tabıatiyle Alman hu
kümeti tarafından buyük bır a
laka ile takıp edildığ ni soylemiş 
lerdir. Alman devlet merkezinde 
bu hıidiseler karşısında şimdihk 
bir vaziyet almaktan ta ıçtınap 
edilmektedir. 

Yenı hükumetin beyannamesin 
de üçlu pakta dair hiç bir şey 
bulunmadığı da tebartiz ettirıl
mektedir. Maamafih Churchill'ın 
beyanatı siyasi mahfıllerin ala
kasını celbetmıştır. Alman Ha
riciye Nezaretinde umumiyetle 
söylendiğine gore, bu beyanatın 
ne dereceye kadar bir propagan
da tezi olarak tefsir edilebileccgi 
hakkında cevaben de, Almanya· 
nın Belgrad'ta her hangı bır te
şebbüste bulunmadıgı ve bir hu
kumetin kendi selefi tarafından 
imzalanan muahedeleri yırtması. 
nın mutad olmadığı bildirilm ş
tir. 

Yugoslavyadaki Almanlar aley 
hine numayişler yapıldığı hakkın 
daki tahminler mtisbet vaka
larla teeyyut etmiştir. Alman
ya bu vakaları protesto edecek 
tir. Kezalık yeni Yugoslav Ha
riciye Nazırının Belgrad'taki Al
man elçisiyle bir mülakat yaptı
ğı da teyit olunmaktadır. Bu 
görüşmenin bir dostluk havası i
çinde cereyan edip etmedili hak
kında sorulan bır suale cevap o
larak mülakat mevzuunun ma
lum olmadıgı, bu itibarla bu hu· 
susta bir şey söylenemiyeceği 
beyan edilmiştir. 
Yugoslavyanın Viyana'da im

zaladıgı iıçh.ı paktın mer'iycte 
girmesi için tasdik edilmesı la
zım gelip gelmediği bakında so
rulan bir suale de, bu paktın im 
zayı mliteakıp mer'iyete girece
ği hakkında hükümler ihtiva 
ettiği cevabı verilmiştir. Bu se
beple paktın mer'i olması için 
tasdik edılmes·ne lüzum yokur. 

* Bern 28 (A.A.) - Isviçre gaze-
zetelerinın Berlin'deki muhabır· 
leri yazıyorlar: Dün Yugoslav
yanın hala uçlü pakta dahil hır 
devlet olarak telakki edilip edıle
miyeceği hakkında biı' gazeteci 
tarafından sorulan suale Harici· 
ye Nezaretinde şu cevap verıl -
mişt"r: "Uçliı pakt yırtılır bir 
pakt değildir.,, 

Almangadald akisler 
Zürich 28 (A.A.) - "Gazette 

de Lauzanne'in Berlin muhabiri, 
orta halli Almanların Yugoslav
yada yapılan hukumet darbesı 
karşısında h 'ssettikleri şeyi an
cak "buyük bir hayret,, kelime
leri ile tarif etmek mumkun ol
duğunu yazmaktadır. 

Muhabir, uçlu paktın dokunul
maz bir siyasi vesika olduğu 
hakkındakı itikadın artık sarsıl· 
mış olduğunu ilave etmektedir 
Matsuoka'nın zıyaretine ait prog 
ram altust olmuştur. Hatta bazı 
noktaların hazfedildiğı zannedil
mektedir. 

Roma henüz susugor 
Beme 28 (A.A.) - "Havas -

Radyo,, Isviçre ajansı Roma
dan ,u tel~rafı almıştır: Burada 
Yugoslavya hidıseleri bakında 
tefsıratta bulunulmaktan imtına 
edilmektedir. Gazeteler, muta
lea beyan etmeksizın, ajans ha· 
berlerini vermekle iktifa etmek
tedir. Yalnız "Giornale d'ltalie, 
fWllan yazıyor: "Meydandadır 
ki Ingiltere, Yugoslavyanm üçlu 
pakta iltıhakından sonra husule 
~elen vaziyeti bulandırmak içın 
elinden gelenı yapmaktadır.,, 

bir intizam içinde cereyan et 
mittir. 

Şehrimizdeki Yugoelav 
klübünde toplantı 

Yuıoslav Kralı İkinci Pierre'ıı 
tahta culusu münas~~fvle f c 

tanbuldakı Yuızo~lav klüb•ınd 
bup;iın saat 19 da hır toolan• 
vapılacaktır. Toplantıva İs1 nbu l 
daki Yu_goslav kolon isi ve Yuı?os 
lav kliıbü azası davet edilmı tir. 



G TAN 

21 Mart 1941 Tarihinde Adapazarında Toplanan Bankamız 
Hissedarlar Alelade Genel Hey' etinin Verdiği Kararlar: 

-· 
l 

1 =- Ruznamen in bir inci maddesinde gösterildiği veçhile, Genel Hey'et 1940 yı1ı içindeki çalışma durumu ve hesaplar hakkında 
dare Meclisi tarafından yazılan raporun aynen kabul ve tasvibine itt ifakla karar verdi . 

. 2 .- ~uznamenln ikinci maddesinde münderiç olduğu üzere Genel Hey' et, murakıp raporunun aynen kabulüne ve 31 / 12/ 1940 
tarihlı bilanço ve karu zarar hesapları üzerinde tetkik ve tasvibini bitirdikten sonra da ldare Meclisi üyeleriyle mürakıbın 1940 sene
si işi ve hesaplarından dob:ıyı ibralarına m üttefikan karar verdi. 

3 - Ruznamenin üçüncü maddesinde yazılı olduğu veçhile, Genel Hey'et 1941 yılı için murakıba verilecek ücreti dahi it tifakla 
tasvip eyledi. · 

• 4 - Ruznamenin dördüncü maddesinde muh arrer olduğu veçhile Genel Hey'et ihtiyat akçelerinin tefrikinden sonra bakiye kalan 
safı karın bir inci hissei temettüün t sv·yesine ademi kifayeti dolayısiyle esas mukavclenamemizin 84 üncü maddesi hükmüne tevfikan 
2, 4 nisbeti dahilinde hissedarlara tevzi ve taksimine ittifakla karar verdi. 

5 - Ruznamenin beşinci :madde nde yazılı olduğu \'eçhile, Genel Hey' et nizami müddetleri biten idare meclisi basında reis vekili 
Bay Asım Arca ile İdare Meclisi Azasından Bay Talip Kurişin esas mukavelcnamemizln 34 üncü maddesi mucibince ü~er sene müd
detle ipkaen seçilmeler ine ittüakla karar verdi. 

6 - R uznamen in altıncı maddesinde yazılı olduğu veçhile, Genel Hey'et İdare Meclisi azalıklarındah istifa eyliyen iki azadan biri
nin yerine bakiye m üddet i iknfal eyleme~ üzere esas muknvelenamemizin 35 inci maddesi hükmünce m üceddeten meclisi idare azalığına 
alınan Bay Osman Nuri Aktunanın tasdik muamelesıni ve diğer müstafi Aza yerine de evvelce istifa eyliyen manifatura ıüccarından 
Bay Şevket Kundakçıoğlunun esas mukavelenamemizin 34 üncü maddesi hükmüne tevfikan üç sene müddetle müceddeten secilmesi
ni ittüakla tasvip eyledi. 

Adapazarı Emniyet 
31-12-1940 

Bankası Türk Anonim Şirketinin 

-
~KTIF. 

Tarihindeki Senelik 

PASiF. · 

Bilançosu 

). "' Lira Kr. Lira Kr. 
t 

ÖDEN!\IBMIŞSERMAYE 
KASA 

10.820 SERMAYE "' 400.000 -
96.973 71 lHTlYATLAR 

KANUN! KARŞILIKLAR KASAi! 
(Bankalar kanunu mucibince) 
BANKALAR 
SENEDAT CÜZDANI 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
AVANSLAR 
BORÇLU CARİ HESAPLAR 
MUHTELİF BORÇLULAR 
SABİT KIYMETLER 

34.441 27 
4.379 30 

181.979 44 
4 .289 03 

102.084 19 
61.791 11 
19.775 . 47 

MENKULLER (4000 lira üzerinden sigortalıdır) 4744.46 

İLERİDE VUKUU MUHTEMEL ZARAR KARŞILIGI 
(Bankalar kanunu madde 31) 6734.93 

KANtmt İHTİYATLAR 25.562.90 
FEVKALADE İHTİYATLAR 11.726.67 
TAAHHÜTLERİMİZ 
MEVCUDAT VE CARİ HESAPLAR 
TASARRUF MEVDUATI 98.438.69 

44.024 50 
8.148 17 

DİCER MEVDUAT 41.646.60 140.085 29 
TEDİYE EMİRLERİ 156 

GAYRİ MENKULLER (15200,, ,, ' .. ) 35514.23 40.258 
SAİR AKTİFLER .: 83.896 

TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER 
69 (Kanun No. 2308) 5.269 38 
63 MUHTELİF ALACAKLILAR 29.524 73 

SAİR PASİFLER 3.163 29 
YEK'ÜN 640.688 84 KAR 10.317 48 

NAZIM HESAPLAR 298.086 08 

NAZIM HESAPLAR 
1 - CİROLARIMJZ 
2 - KEF ALETLERİMİZ 
3 - SAİR NAZIM HESAPLAR 

640.688 08 

---
107,200.85 
190.885.23 298.086 08 

Adapazarı Emniyet 
31-12-1940 Tarihindeki Senelik 

Bankası Türk Anonim Şirketinin 

ZiMMET. 

Bilançosuna Eklenecek 

MATLUP. 

Kar ve Zarar Hesabı 

Lira Kr. Lira Kr. 

PERSONEL MASRAFLAR 
VERGİ VE HARÇLAR 
SAİR MASRAFLAR 

23.256 74 ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR 
752 30 ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI GELmLERI 

7.028 41 BANKA HİZMETLERİ MUKAB!LlNDE ALINAN 

42.871 91 
328 60 

VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR 
AMORTİSMANLAR 

· 7.677 46 ÜCRET VE KOMISYONLAR 4 .183 
2.106 

35 
97 1.240 38 MUHTELİF KARLAR 

423 59 GEÇEN SENEDEN MüDEVVER.KAR 1.20;j 53 
MUHTELİF ZARARLAR 
KAR 10.317 48 

.f EKÜN 50.696 36 
"' YEK'ON 50.696 36 

# "' M AR V i N İsviçre Presizyon saatleri Altın - Meta1 ~ 
L u x o R Radyoları z E T Havagazi ocaklan • A E G 1 

Elektrik aletleri • Bisikletler - Avizeler 

O S M A N Ş A KAR ve Şki. 
TAKSiTLE SATIŞ Galata Bankalar-Beyazıt-Kadıköy 

ı~------------·'ı 

,. '(}mum f)epo8l/: ~ 
İSTANBUL,BAHÇE KAP!. KUTLU HAN f -4 _________________ ,, 

T ah min i l k 
bedeli tem inat 

875,00 65,62 İl!aiyeye ait motörlil vesait için alınacak 3 kalem 
motör Bujisi 

646,00 48,45 İtfa iye Boğaçl:ti motörU için alınacak 2 adet Per
vane ve 2 adet Şatt. 

166,45 12,49 Karaağaç müessesatı için alınacak kırtasl levazım. 
Talunin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda ya.ulı işler ayrı 

ayn açık eksiltmeye konulmuztur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt ~1ü
dürliığfi knl<'minde görülebıl!r. İhale 14/4/941 Pazartesi günü saat 14 de 
Daıml Encumende yapılacaktır. Talıplcrın ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalnriyle ihale günil muay-
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (2519) 

Sahıp ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve .Ncsrıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaas1 

1 
Bayılanlar, Çarpıntı ve Sinir Buhranı Çekenler 

CEMAL NEVROL 
dm 1.0 damı,. ah.,cı •İnir · er' Y'l•ı•ır derhal fer•hlarlar Rviniz:dr -, bulundurunuz _________ , 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 

.( - Madeni para haUtalarmın izabcsinde istimal edilmek üzere 250 
numara 150 adet kapaksız pota satın alınacaktır. 

2 - Alınacak potalıırdıı aranılan en bariz vasıf, azamı 1500 derecei 
hararette ve 3,5 aaat zarfında halita larm izabesine ve her potanın asgari 
25 veya iki potanın 50 dökilm yapma ya mukavim bulunması olup dieer 
tall ııeralt verilecek şartnamelerde yazılıdır, 

3 - Taliplerin 12.4.941 tarihine kadar teklif mektuplarmı müdüri
yete tevdi eylemeleri lAz.ımdır. (21l2) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Lirası. Sube ve 

Ajanı adedi: 2155 
Zini ve Ticari her ne\•i banka muameleleri. 
~ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı:, 

Ziraat Bankaıında kumbaralı ve ihbar11z tasarruf hesaplırmdı en 
u 50 1.iruı bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile a.ıajıdaki pll
na cöre ikramiye dalıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 " 500 " 2,000 " 
4 .. 250 .. 1,000 .. 

40 " 100 .. 4,000 " 

100 adf;t 
120 .. 
160 .. 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 .. 4,800 H 

20 " 3,200 .. 

DİKKAT: HeHplarındaki paralar bir ıene içinde 50 liradan aplı 
d~§miyenlere ikramiye çrktıiı takdirde % 20 faz:lasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lUI, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

29 • 3 - 941 , 
SUMER a·ANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
/ 

MÜESSESESi MÜDÜRLOGüNDEN : 
1 - Nazilli Basma Fabrikasiyle Kayseri ,.c EreğJi Bez Fabrikalarında mevcu t bulunan par· 

ça be:ıler her tüccar ve esnafa ayda bir defa olmak şartiyle azami 250 Jiralık partiler halinde 
Fabrikalarımızın bulunduğu mahaller deki mağazalarımız tarnfmdan aşnf,"ldu yazılı Vilayetler 
esnafına \.'erilmek üzere satışa arzedilmiş bulunmaktadır. 

Konya, Antalya, Kırşehir, Amasya, Çorum, Ankara, Çankırı, Niğde, Erzincan, Tokat; Si
vas, Yozgat, Urfa, Mardin; Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı; Siirt; Bitlis, Yan, Hakkari. 

2 - Yukarıda yazılı vilayetler tüccar ve esnaflarının bulundukları mahalli Ticaret Oda· 
lanndan (Ticaret Odası bulunmayan mahallerde Belediyelerden) alacakları vesikalarla ıniira. 
caatları lazımdır. 

Aliikadarlann mezkur mahallerdeki 'Mağazalarımıza miiracaatlan ilan olunur. l ~\ 

He ve ti 
~ M A K S i M de---· 
1 S A F 1 Y E ve 20 Kişilik S A Z 

Yeni 40 Kisilik Büyük 

Ç IRAGAN R EVOSO 
Gorülmemi§ kostümler, muvaffakiyetler kazanmaktadır. Zengin 

gözleri kamaıtıran dekorlar 

'--------------------·-----------------·--~ 
TAKSİM BELEDiYE GAZİNOSUNDA 

1 

• TAKSİM -MELODİ '.ı 
Bu Akşam Saat 9.30 dan İtibaren 
YENİ ye ZENGİN PROGRAMI 

BAŞLIYOR. 

RE VUS UNUN Fevkalade Sahneler - Büyük 
Komik Tablolar - Bale 

~>PAZAR GÜNÜ Saat 5 de Tekmil programla MATiNE ~ 

-

~(\PARA ~ \ HAYAT YA.RlŞlNIN 
DİREKSİYONU DUR 

~ 
( T. iş Bankası "' ~----.......::=::~------.::..:.J 

Küçük Tasarruf 1 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Keıideler 4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Aius
tos, 3 İkinciteırin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık = 2000.-Lira 
3 " 1000 .. =3000.- .. 
2 .. 750 " =1500.- " 
4 .. 500 " =2000.- .. 
.s .. 250 .. = 2000. .. 
35 " 100 .. =3500.- .. 
80 .. 50 " =4000.- •• 

:300 " 20 .. = 6000.- " 
1 .... . . ....... ........ . . . . ............. . . ...... . . 

"Mesleki tahsil görmüş ve bil
fiil çiftlik idare etmiş 

Tecrübeli Ziraatciye 

ihtiyaç vardır. Bu vasfı haiz ve 
kırk beş yaşını tecavüz etmemiş 
olanların evrakı m üsbite suret
lerile birlik te A. 434 rumuzu ile 
Gazete idareh anesine m üracaat. 
lan .,. , ______ , 

PERDE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

Çıkaran: Neyyire Ertuğrul 

Devlet pemiryoJlarfve Limanla~ı işletme idaresi ılanları. 
Muhammen bedeli (9000) lira olan bir metre eninde 4000 met.re v 

bir buçuk metre eninde 4000 metre ki cem'an 8000 metreden ibaret Si 
nek teli taahhildünü ifa edemlyen mliteahhıt nam ıe hesabına (8.4.1941) 
Salı gllnü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilinde 
komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsUyenlerin (1350 liralık kail teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesalkle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu iı;e ait sartnamelex komisyondan Darasız olarak dağıtılm~Ail"" 
(2154) 

* * Mektep talebcl<'rine mahsus ayltk abonmnn kartı tarifesindeki "k;:
zanç getirir bir izle mesgul olnuynn,, kaydı 1.4.041 tarihınden itibaren 
kaldırılmıştır. 

r'azla tafsillıt istasyonlardan alınabilir. (1747 - 2399) 

OSMANLI BANKASI 
25 Mart 941 tarihinde keşide edilen 

"AİLE SANDIGI ,, Piyangosunun Netayici 
1 adet T . L . 1000.- lık ikramiye: Bursa Şubemiz miişterllcr1nden birin 
4 adet T. L. 250.- lık ,. İstanbul, İzmir, Kayseri ve Bursa 

5 adet T. L . 100.- lık ,, 

25 adet T. L. 50.- lık •• 
50 adet T. L. 25.- lık 

" 

iHTiRA ILANI 

"Dinleme tertibatlı bir kumanda 
cihazı istimali ile da!i uçak topları

nın bilhassa gec<'lcyln bilvasıta en
daht usul ve tertibatı,. hakkında a- I 
lınmıs olan 28/3/ 19311 günlü ve 2658 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 

Şubelerimiz mCışterılerine 

İstanbul ve İzmir Şubelerimiz müş
terilerine 
Ankara, İstanbul ve Türkiyedeki di
ğer Şubelerimiz müşterllerine 
Ankara, İstanbul ve Türkiyedeki di
ger Şubelcrımlz müşkrilerine 

:f; __ o ___ ı_;. __ a 
SAÇ .SABU~U 

S•çl•ruııaı MUfıafn• · ,."' tıarllı01n4e 
tHlrlnl lllı lıullatııtt• strec•hlnla. 
. . :IO ICuruetur 

1 Nisanda Çıkıyor. fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
L /fi veya icar edileceğinden talip olanla-

lstanbul ik inci iflas l\lemurlu · 
ğundan : lstanbulda Çakmakçı
larda Agopyan hanında 99 No 
da manifaturacılık ticaretiyle iş 
tigal etmekte iken iflasına kara 
verilen Karnik Panosyanın tasfi
ye işi bitirilerek iflasın kapan
masına mahkemece 26-2-941 ta 
rhinde k ar ar verilmiş olduğu ila 

._ .... rın Galatada İktısat hanında Robcrt 

lstanbul Asliye 9 uncu hukuk 
hakimliğinden : Davacı Beşiktaş 
Hasanpaşa deres i 87 No. da m u
kim Hatice tarafından yine Be
şiktaşta T ürk Ali mahallesi Me
cit Ali sokak 5 No. da Selim a
leyhine açmış olduğu boşanma 
davasında M. aleyhe gönderilen 
dava arzuhalinin tebliğ varaka
sının arkasına verilen meşrubat
ta M . A. h in beş altı sene evvel 
evini terk ile semti meçhule g it
tiği şerh verildiğinden bir ay 
zarfında dava arzuhaline cevap 
vermek üzere arzuhal makamına 
k aim olmak üzere ilan olunur. 

Fcrrl'ye müracaatları iltln olunur. 

iHTiRA ILANI 

"Humbaralarda ıslAhat., hakkında 

istihsal olunan 24/8/1931 tarih ve 
1254 sayılı ve "Yelekli mermilerde 

olu nur. (3976) 

................ llD" 

ısltıhat., hakkında istihsal olunan 1 Doktor Hafız Cemal 
14/11/ 1931 tarih ve 1273 sayılı ihtira Dahiliye Mütehassısı 
beraUarı bu defa mevkii fille kon - Pazardnn haska her gün saat 
mak ÜT.ere ahcre devrüferağ veya icar ( 2 _ 6 ) yı · kadar (stanbuJ 
edileceğinden talıp olanı rın Galata- Divanyolu No. 104. 

da İktısat hanında. Robert Ferrı'yc '9 .... gTel. 2239f••••~" 
müracaaUarı iltlo olunur. ' 


