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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ordumuz, Saati' 
Gelince ödevini 
Basaracal<trr 

Milli Şef1 in Etrafanda Sarsılmaz Bir Kitle 

Teşkil Eden Türk Milleti Her Türlü 

Tecavüzü Karşılamağa Hazır Buf unuyor 
Edirne 29 (A.A.) - Halkevinde İzmir mebusu Mahmut Esat 

Bozkurt "•Dünya ahvali karsısında Türkiye .. mevzulu bir konuşma 
yapmıştır. Binlerce vatandaşın hazır bulunduğu bu konferansta 
hatip dinleyicileri Türk ihtilal ve inkılabının heyecanlı safhaları 
ile Jearşılaştırmış ve T!irk mille tinin istiklıil askını bu uğurdaki 
gayretini biitü.o açıklığı ile belirttikten sonra . Cümhuriyet Tür-

Türkiye İle 
Yugoslavya 
Arasında 
işbirliği 

Yakında Müzakereye 

Başlanacak İmiş --
Bulgarlara Göre : 
r- ---, 

kiyesinin dünya karsısındaki si
yasetinin ne olabileceğini şöyle i
zah eylemiştir: 

"Biz her milletin haklarına 
riayetkarız. Bir şartla, bizim 
hak ve menfaatlerimize hürmet 
ve riayet edilmelidir. Atatürk i
cimizde. İnönü basımızda ve bun 
ların hepsinin üstünde alnı yük
seklerde. kalbi ferah, dinç bir 
Türk milleti bulundukca her 
güdüğü yenece,ı1iz. Gözümüzden 
bile esir_gediğir.ıiz Türk ordusu 
saatı çalınca ödevini başaracak
tır. Bundan asla tereddüdümüz 
yoktur. Çünkü Türk ordusu 
Türk mrnnti>ıin kPnrHc:i~ir. 

"Balkan .Memleketleri A- ı 

rasında Birçok İhtilaflar ı 
Vardır.Bunlar Halledilmeli 1 

Alman motörlü kıtaları Tuna nehrinin büyük köprüsiind~n geçiyor ~arabulutlar Dağılmalıdır) 

Yugoslavyada Vaziyet Mihver ve Belgrad 

Kocaeli mebusu 
Salilh Yazıcı 

Halk and içti 
Rize 29 A.A.) - Kocaeli mebu

su Salah Yalgı dün Halkevi sa
lonunda vaziyeti hazıra dolayi
siyle hükumetimizin aldığı ted-
birler ve halkımızın bu uğurda-

' ki çalışmaları etrafında bir kon-

i ferans vermiş bu konferans şeh
rin muhtelif mahallerindeki ho-
parlörler vasıtasiyle binlerce 

Hırvat 'Lideri 
Belgrad İle 

Müzakerede 

Bir Habere Göre 

Sırp Milisf eri Dün 

Zagreb' e Girdiler 

ıYugoslav 

Mukavemetinin 
hallı: tarafından alaka ile ve SÜ- Seferberlik Haberi 
rekli alkışlarla dinlenmiştir. , 
Konferansı dinleyen halk Milli y 1 
Şefimizin etrafında çelikten bir alan anıyor 

~kisleri ve -
Neticeleri 

kale gibi vahdet içinde vereceği 
direktifler dahilinde yürüvecek-
lerine bir daha and ve ı>e.vman 
ey]P,.,.,istir. 

Türk iman ve inanının 
sembolü 

İngiltere, bug{ln Balkanlarda hnr- Erzincan 29 A.A.) - Bitlis 
riyet ve isUkllllerini müdafaa et- mebusu Süreyya Örkeevren bu
mek istiyen küçük milleUere mil- rada verdiği bir konferansta 
essir bir surette ,.ardnn edebile- Türk sivasetinin bu,1?ünkü duru
cek vaziyettedir. Keren ve Har- munu "Ok acık ve veciz bir ifa-
rar'm zaptından sonra A!rikadalti " 
harbin nihayet bulması artık bir ~~ . ile anl~tmış. Türk birli -
gün meselesi olmuştur. Birkaç gü- gının ve Turk kahramanlığının 
ne kadar Atrikadalti bütün hal-, müşahhas bir timsali olan ordu-
7an müstemlekeleri işgal edilmiş nun yüksek deP'er ve kıymetini 
bulunacak. ve Afrika harbi bitmiş ifade ederken Türk iman ve ina
olacaktır. Şarkl Akden.ize hAkim nının bir sembolü halinde başı
bir TaZiyette bulunduğu için, İn- mızda bulunan Milli Sef !nönü
gilliler Afrikada serbest knlan bu nün bu varlığa en büvük bir gii
kuvvetlerl süratle Balkanlara nak- ven olduğunu tebarüz ettirmiş 
!edebilirler ve burada Almanlara . · · 1 h 
dddl &üçlükler çıkarabilirler ve 18 mılvonun hır ısaret e er 
----------·- türlü tecavüzü önlemeğe kafi ge-

leceğini söv10mic;tir. 
M. Zekeriya SERTEL (Sonu: Sa 5; Sü 3 J 

T arihçiler Napoleon'la Hit
ler arasında pek çok ben

zer cihetler bulunduğunu iddia 
ederler. 

Ik.isinin de maksadı evvela Av
rupaya, sonra dünyaya hakim 
olmaktır. 

!kisinin de en baş düşmanı 
Ingilteredir • 

lkisi de Avrupada bütün mem 
foketleri istila etmişlerdir. 

:kisi de Ingiltereye Avrupa ab
fokası ilan etmişlerdir. 

lkisi de İngiltereyi istil~ya te
§ebbüs etmişlerdir. 

Şimdi de ayni tarihçiler Yu -
goslavyadaki kıyamı Napoleon 
:zamanındaki Madrit isyanına 
benzetiyorlar • 

Ailelerine mektup 

-·-
Bitaraflara Göre, Belgrad 
Harbe Hazırlanmak İçin 

Vakit Kazanıyor 

Belgrat, 29 (A.A.) - "D. N. 
B ... : Hırvatistan Valisi doktor 
Şubaşiç, doktor Maçekin görüş
melerde bulunmakla tavzü etti
ği muhteli! şahsiyetlerle uzun 
görüşmeler yaptıktan sonra dün 
akşam Belgrattan Za~ebe hare
ket etmiştir. Doktor $ubaşiç, ha
reketinden evvel, son olarak ye
ni Dahiliye Nazın ve müstakil 
demokrat partisi şefi doktor Bu
disavlieviç ile bir görüsme daha 
yapmıstır. Mah"ım olduğu üzere 
müstakil demokrat partisi. epey 
zamandanberi, Hırvat kövlü par
tisi ile birlik yapmış bulunmak
tadır. 

( Sonu: Sa 5: Sii 2 ) 

yazan Yunan erleri 
Napoleon bütün Avrupayı is

tila etmiş bulunuyc;rdu. Bir ta -
raftan Fransız sahillerınde Ingil
tereyi istila için Boulogne li
manında hazırlık yapıyor, bir ta
raftan da Osmanlı Imparatorlu
ğunu imha için Asyaya geçmiye 
çalışıyordu. 

Tam bu sırada (1813) Madrit
te bır isyan başgösterdi. Napo· 
leon Ispanyayı taman1e"n işgal 
etmış bulunuyordu. Fakal bu is
yan, Napoleon saltanatına karşı 
A vrupada yükselen ilk mill~ is
yan sesi idi. lngiltere Madrıt kı
yamından istifade ederek, Ispan
yaya yardım etti. Ispanyanın kı
yamı, Avrupanın diğer kısımla -
rındaki esir milletleri de imren -
dırdi. Ingıltere diğer memleket
leri de Napoleon'un afoyhine tah
rık etti ve bu tahrike ilk cevap 
veren Avusturya oldu. Bu \Uret
le. Napoleon'un fasılasız.. z~.{f!r 
ve fütuhat talii ilk de.ta ~aijt 
kıyamiyle donmiye bal~ 

Bir Haftada 12\Son Taarruzda 
Alman Şehri ltalyanlar 50 Bin 
Bombalandı Kişi Kaybettiler 

d"" ·~ . t. 

,. . , 

Hava Hücumlarında 

Ölen ve Yaralananlar 
Londra. 29 (A.A.) - "Reuter,, 

Salahiyettar mahfillerden bildi
rildiğine göre, 28 Mart sabahı 
neticelenen hafta içinde !ngi1iz 
hava kuvvetlerinin akınları, ha
va şeraiti dolayısiyle çok mah
dut olmu~tur. Bu hafta içinde 
bombardıman edilen hedefler a
\a~ıoda ezcümle şunlar vardır: 

• (Sonu: Sa 5; Sil 5 J 

.Yunanistan Norve'ie 

Benzemiyecektir 
Atina 29 (A.A.) - "Tebliğ .. 

İtalyanlar, hezimetleriyle netice
lenen son ilkbahar taarruzların
da 50,000 kişi kaybetmislerdir. 
Alınan esirlerin sövlediklerine 

göre, İtalyanlar müd~faa mevzi· 
lerini ıslah etmekle meşguldür
ler. Siperlerle, topçu mevzileri
nin ve tel ör~üsü manialarının 
takviyesine çalışılmaktadır. 

(Sonu: Sa 5; Sü 5) 

Alman Tebaası 
Yugoslavyayı 

Terkediyor 

Alman Sefiri 

Belgrad Hükumetine 

Bir Nota Verdi 

Alman Sefiri de 

Geri Çağ=rıhyor 

Almanya Ayaktakımının (!) 
Siyaseti Tayin Etmesine 

:Müsaade Etmiyecckmiş 

Budapeşte, 29 (A.A.) - "Ofi,, 
Macar ajansının Belgrat muhabL 
rinin bildirdiğine göre, Belgrat
taki Alman ve İtalyan Elçileri, 
vaziyette bir değişiklik vukua 
gelc.'iği takdirde Alınan ve İtaL 
yanların tahliy~:>i için hazırlık
lara başlamışlardır. 

Alman tebaasının aynlması 
tahakkuk etmiş ise de, İtalyan 
tebaası hakkında henüz kati bir 
adım atılmamıştır. 

Lüzumu takdirinde Sırbistan
daki Almanların tahlivesi ıcın 
bir Alman vapuru. Viyanadan 
Belgrada hareket etmiştir. 

ilk kafile yarın 
lıareket ediyor 

Londra, 29 ( A.A.) - "Reuter,, 
Buraya gelen ~aberlere göre, 
Belgrattaki Alman memurları, 
bugün, tahliye edilecek olan Al
man tebaasını yazmakla meş~l 
olmuşlardır. Evvela yalnız Bel
grada miinhasır bulunan emir. 
şimdi bütün Sırbistana te.cımil 
edilmistir. 300 ila 400 Alman, 
pazartesi günii vapurla Viyana
va hareket edecektir. Bunların 
arasmcla pek çok gazeteciler de 
bulunmaktadır. Bel.ı;!'ratta yalnız 
üç Alman muhabiri kalmaktadır. 

Alman sefiri izalzat istedi 
Belgrat. 29 < A.A.) - "Ofi,. 

Almanvanın Belırrat Ekisi Von 
Hcc>rc>n'in evvelki _ı;!'Ün ve dün 
Haricive Nazırı Simo\'itch'E' vap
tığı iki ziyarette Alman hükiıme
ti t<ırafınclan veri~en bir notayı 
tevdi ettiği, bu ana k:'lrhr hic -
bir .c;a1Eıhivf'ttar membadan teyit 
edilmemiştir. 

( Sonu· Sa 5: Sü 1 J 

Belgrat elçimiz Tevfik Kamil 
Belgrad 29 A.A.) - Hükume

tin takip edeceği harici sivaset 
hak.kında resmen hiç bir işarette 
bulunulmamaktadır. Fakat hu-

! susi menbalardan alınan hava
dislere göre bu siyaset şu suret
le tarif edilebilir: 

1. - Üçlü pakta iltihak key 
fiyeti iptal edilmiyecektir. 

2. - Hiikiımet Türkiye ile 
olan mlinasebetJerinl sıkla,tır
mağa -;alışacak ve bu gayeye 
vasd olmak için iki memleke
tin hayat sahasında bir iş bir
liği tesisine dair vakti~·le Tı.ir-
kiye tara(ından yapılmış olan 
bir teklife istinat edecektir. 
Söylendiğine göre bu hususta
ki miizakerelere pek yakında 
baslanat'aktır. 

3. - Bitaraflık yeni ı1iyase · 
tin esasını teşkil edecektir. 

(Sonu. Sa 5, Sti 1 J 
----·- ---

Berlin'deki 
Konuşmalar 
Japonyadan Mihverin 

Menfaatlerine Uygun 

Hareket istenmiş 

Ribbentrop Dedi ki: 

"Hakikatte İngilterenin Mu
kadderatının Ş~mdiden 

Taayyün Ettiğine Kaniiz,, 
Ankara, 29 (Radyo gazetesi ı -

Yugasla\•yadaki hadiselerin, .Ja -
ponya Hariciye Na7.ır. Matsuoka 
ile Alman devlet adamları arasın 
daki görüsmelere tesir ettiği söy
lenmektedir. Matsuokayı Avrupa
ya getiren sebep Avrupa hadise
lerini yerinde tetkik etmekti. 
Hatta bu mak'>atla Japonya Ha
riciye Nazırı, Avrupa memleket
leri nezdindeki elçilerıni dı> Ber
line çağırarak kendileriyle görüş
müştür. 

( Sonu: Sa 5: Sü 6 J 

~--=----~-.. ....._...... 
BUGÜN AL TiNCi SAYFAMIZDA 

Renkli Haritamız 
Karilerimize bugün son sayfamızda renkli bir hari

ta takdim ediyoruz. Bu haritada Balkan yarım adasının 
cenup mıntakasiyle Ege havzasını görüyoruz. 

Balkan yarm adası bugünkü siyasi faaliyetin siklet 
merkezini teşkil ettiği cihetle Yunanistanla komşulan
nın vaziyetini bu haritadan takip edebilirsiniz. 

Lutfen 6 met sayfamızı çeviriniz. ..... _ 

TÜRKÇE İZAHLI " 

FRANSIZCA GRAMER 
Ankara Ticaret Lisesi Fransızca Muallim! 

ALİ TEOMAN 
Fra.n.m.ıca öğrenmek istiyenlere, bilhassa Orta ;,ıe Li~lerde l"ran
sızca tedrisatını takib eden talebelere dil öğrenmek hususunda en 

güzel bir rehberdlr. Fiatı 50 Kr. 

REMZi KiTABEVi 

Akdenizde ltalyanlara yeni bir darbe indiren lngiliz mosuna 
mensup bir ~af fıharp zırhlısı 

AFRiKA HARBi 

GI. Wavell 
Cepheyi 

Teftiş Etti 
İngiliz Taarruzu 

Asmara istikametinde 

inkişaf Ediyor 

Afrikada ltalyan 

Maneviyatı Bozuldu --Sivil İtalyanlann Tahliyesi 
İçin Tedbir Alınıyor 

Keren, 29 (A.A.) - "Reuter,, 
Orta Şark orduları başkumandanı 
general Wavell, muvaffakıyetle 
neticelenen kat'i taarnızd ın ev -
vel Keren cephesini kısaca ziya • 
ret etmiştir. Mısırdan tayyare ile 
gelen general Wavell otomobille 
tayyare meydanından ilk hatta 
bir tr>rassut mevkiine gitmiş ve 
Keren'e giden uzun vadiyi tetkik 
eylemiştir. General Wavell kendi 
sini Agordat tayyare meydanın
da karşılamıya gelen Sudan or -
dusu kumandanı General Platt 
ile vaziyeti müzakere eylemiştir. 
General Wavell'in cepheyi ziya
reti asker arasında büyük bir se
vinç ve şevk uyandırmıştır. Ge -
neral, taarruzun netict:si hakkın 
da kat'i itimadını beyan etmiş ve 
Keren'in işgalinden bir saat ev
vel cepheden ayrılmıştır. 

, (Sonu: Sa 5; Sü 7) 

SIRASI GELDiKÇE: 

HAİN ve 

AKDENIZDE: 

İngilizlerle 
İtalyanlar 
Çarpıştı 
~-

ltafyanların Bir Zırhlı 

Ve Dört 

Hasara 

Kruvazörü 

Uğradı J 

üç de Ticaret 

Gemisi Batıraldı 

Harekata Yunan DonanmasJ 
da İştirak Etti 

Londra, 29 (A.A.) - Amiral.. 
lik Dairesinin tebliği: Şarkt Ak· 
denizde oldukça ehemmiyetli de
niz harekatı yapılmıştır. Şimdi-
ye kadar ancak ilk raporlar gel
miştir. Fakat bu raporlara göre, 
cuma günü Amiral Sir Andrew 
Cunningham'ın kumandası al
tında harekatta bulunan deniz 
kuvvetlerimiz. zırhlı, kruvazör 
ve muhriplerden mürekkep İtal
yan kuvvetlerini görmüslerdir. 
Düşman kuvveti dağılmıştır. La
kin bazı düşman harp ~emileri 

muharebeve mecbur edilmistir. 
Şimdiye kadar Littorio sınıfın· 
dan bir zırhlının hasara uğradı
ğı, iki düsman kruvazörünün is4! 
pek ziyade zarar gördüğü zanne
dilmektedir. 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

GEVEZE 
Yazan : AKA GÜNDÜZ 

H ain, ge,·eze .olmaz .. Doksa~ d?,kuz di?le~, ~ir söyler; ~mma 
pir söyler. Öyle bır n pır soyler kı, sozu tenbel dımağ

larda. uyuşuk kalblerde hemen tesirini gösterir. Marifeti o tek sözii 
tam kıvamında söylemektir. 

Hain, ge,·czeyi takdis eder. Çünkü hiyanet vazifesinde ken
disine bitmez tükenmez bir hazinedir. Geveze doğmasaydı, hain 
bulunmazdı. 

Hain. ge,·e7eyi dikkat ve hünnetlr. dinler ve kertesine getirin
ce kulağına tek sözünü söyler. Geveze de hin bir katarak yayar. 
Hain bu gönüllü yardakçıya içinden teşekkür eder. Çünkü hain. 
şeytandır, g-e,·cze kakavan ... 

Hain, bir memlekette veya kendi yurdunda geveze bulamaı a 
meyus oJnıaı:. Çıılışı.r, çabalar, hapaz dolusu para harcar ve mutla
ka bir ve;\·a birçok geveze yetiştirir. 

Gevezesiz hain Cişeksiz silaha benzer. Fakat hain~iz ge,·eze ö~ · 
le değildir. Tek başına, tek diline kalsa da bir takını neticeler elde 
edebilir. Bu neticeler çok defa, hatta her defasmda pek acı, pek 
kanh olur. Gevezenin neler yapabileceğine dair misalleri Avrupa
nın her bucağında görebilirsiniz; Varşova'dan Viyana'ya, Kösten
ce'den Gaskonya'ya kadar bir göz atmak yeter. 

Fabrikalarda görmüşsünüzdür, tavana bir mihvt"r takılmıştır, 
üstiinde birçok kayış kasnaklar vardır. Her biri ayrı bir iş yapar. 
İşte, onun gibi, hain, mihverdir ,.e ge,·eze kayış kasnofp ... 

Geveıenin haine karşı yalnız bir üstünlüğü vardır: Hain sinsi 
ve korkak konu~ur; şüpheleııdirnıcmek için. Ge\•ezeden kimse şüp
helenmez, kakavandır diye. 

Ye işte butı8an ötürüdür ki, çok defa gevezenin yaptıfpnı hain 
beceremeı. 

Nerede bir geveze varsa, o civarda mutlaka bir hain gizlidir; 
aldığını satmak, verdiğini dağıtmak için ... 

Hain bir arabadır, geveze de atı. 
Geveze bir motördür, hain de benzini, 
Hain bir notadır, geveze de bandosu. 
Geveze bir kundaksa, hain de fitili. 
Tanrı bir taraftan insanlık dünyasma akıl fikir nrsln, öbiir 

taraftan da ikisinin şerrinden muhafaza buyun.un. 



( 

--- 2 TAN • 
üniversitede SPOR: . Milli Birlik 

BüyükAdamlar Mil/iKilmeMaçları Hakkındaki 
Galerisi Konferanslar 

Yazan: ULUNAY Tefrika No. 26 Bir Çok Alimlerimizin Bugün Başlıyor Şemsettin- Günaltay 
Velı Bey devam edıyordu: 
- Evet! BeşErin bu \egafulüne 

ş•şmamak elden geimez ... Haklı
sınız üstat! Beşerıyet sizin eser -
lerinizi ancak bin sene sonra tak 
dır edecektir ... Onları muhafaza 
etmeli ... Bütün nesillere intikal 
ettirmeli. Burada bulunan felil -
ket arkadaşlarıma bir teklifim 
var: Hepimiz bu eserleri ezbertc-
meliyiz ... Çocuklarımıza ezberlet-
meliyiz ... Onlar da çocuklarına ... 
Dramalı nutkun angarye vadi

sine dökülduğünü görillıce par -
maklarını oynattı. 

Elmasyan sanki bir ilim aka
demisinde kabul nutku irat eden 
bir meslektaşa teşekkür ediyor -
muş gibi Veli Beyin elini sıktı. 

- Ben, dedi, mütevazi bir ilim 
adamıyım. Bütün idealim insani
yete hizmettir. 

sarayına aldı. Besıedı. b1.1y1.1ttıi Resim ve Büstleri 
on sekiz yaşında ona müşirlik ya 
ni askerliğin en yüksek pay.esi o- •

1 

1 k j 
lan Mareşallık rütbesi verdı. On- Y apfırı aca \ 
dan sonra da kızını vererek da -
mat edineli. Omründe bir manga Üniversitede tesisine karar ve-

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasarayla, 

lstanbulsporla Karşılaşacaklar 

ta 

askere kuman6a etmiyen bu Ma- rilen Büyük adamlar 2alerisi irin Gürültülü münakaşalardan son farklı bir şekilde mağlup vaziye-
reşal "zamiri mi.mir,, i zımbir mm hazırlıklara devam edilmektedir ra esasları tesbit edilen Milli Kü te düşmştür. 
bir "terennümsaz., ı "tirnimsaz., Tıp fakültesi. Türk tıp alemin- me turnuası bugün başlıyacaktır. Bu gibi hadiseler şimdiye ka
okuyacak kadar cahildi. de büvük himetleri sebkat eden Çekilen fikistür neticesinde bu dar ekseriya iyi neticeler vermış 

Bütün işi güciı cuma gi.ınleri Kırımlı Aziz Efendi. Şakir Pa- gün karşı karşıya gelen Galata- tir. Fenerbahçenin de bugün ge
iıniformasını giyip nişanlarını ta- şa, General doktor Cemil Toouz- saray ile Fenerbahçe ve Beş'.ktaş çen haftakine hiç benzemiyen bir 
karak selamlığa gitmek, sarayın- lu'nun büyük kıtada fotoğraf ve ile Jstanbulsporun Fenerbahçe oyun çıkarmasını beklemek bo
da dalkavukları başına toplıyarak büstlerini vaptırmağa karar ver stadında yapacakları maçlar yal- şuna bir intizar olmıyacaktır. 
eğlenmek, bencter fabrikasından mis ve faaliyete gecmistir. Di- ruz futbol meraklıları için değil, Ancak Naim gibi iyi bir san
getirttiği gumüş fenerli arabalar- ıter fakülteler de kendi sahaların- bütün spor muhiti için, neticeleri trfordan istifade edebilir. Bu ol
la Kağıthaneye, sulara, Kalende- da söhret vapmıs ve hizmetleri heyecanla beklenen oyunlardır. masa da geçen haftaki santrfora 
re gitmek, üç çifte piyade ile vöriılmii• alimlerin re•imleri~· Beşiktaşın geçen hafta acze dü bir müddet antreman yapmak 
Goksu, Küçüksu gibi seyir yerle - ve büstlerini hazırlamaktadır. E şen Fenerbahçe karşısındaki kud için istirahat verirse Fenertakımı 
rinde dolaşmaktı. debivat fakültesi Sair Nedill' retli ve şuurlu oyunu bugün Is- dirilecektir. Bekleri her nekadar 

* 
Damat Fahreddın paşa. Istan - Nef'i ve Baki'nin . felsefe ve sos- tanbulsporun mantıkla besliyebi zayıfsa da, Galatasaray forverdi 

bulun klasik zamparalarındandı. voloii kısmı da Ziva Gökalp ve ıeceği ümitleri .haylı kırmıştır. geçen hafta ortalığı allak bullak * Çırçır suyuna saz dinlemiye gitti- Mehmet tzzet'in büstlerini vao - Fakat her futbol takımının oldu- eden Beşiktaş muhacimleri değe 
k'l 1 · ği zaman yaldızlı su takımının !ırmaktadır. Bütün fakülteler ğu gibi Beşiktaşın da gününün rinde değildir. Bir kere daha S imdi .sıra cite ı ere ge mJş- karşısında muteazzim hır tavır a- tatil devresinde de bu sahadak · gününe uymaması ve Istanbul. görülmüştürki Fenerbahçeli Doğ 

tı. Nihat: lır, fakat gözlerini de arkasında faalivetlerini devam ettirecekler- sporun taraftarlarına ümit veren rultan hafbek hattıdır. Geçen haf ~Muhterem üstat! Bugün ar- kadınların bulundukları kafesler dir. Üniversite 941 - 942 tedri- bir oyun çıkarması ihtimal ha':İ- ta bozuk bir hafbek hattı ile oy
kad~larla pek mühim bir mesele den ayırmazdı. Kendisi öyle his - satına basladığı 2Ün galerinin a- cine atılamaz. Beşilctaşın bugun naınak Fenerin bir türlü belini 
hakkında görüştük. Bu müşkülıi - siz, hareketsiz bir put gibi dur - cılma merasimi yapılacaktır. alacağı bir galibiyet sayı adedi doğrultamamasını intaç etmiştir. 
miızü sizden başka halledecek masına rağmen. etrafındaki her " gözetilmeksizin tabii addedilecek Galatasaray takımında bugün 
kimse olmadığı için sizi rahatsız şey onun için bir muhabere vası- Ç E • m tir. Çünkü son oyunlar• ve takı- eksik olan yegane eleman santr-
etmiye mecbur olduk · tası olurdu . • S 1 rge e mm maneviyatı göz önünde tutu fordur. Takımın bütnü diğer hat 

Elmasyan pek memnun olmuş- Meseıa sazda: !ursa Jstanbul şamp'yonu bugün !arı iyi işlemekte ve bir takım 
tu. Camı aşkın içdim oldum derdinôk Kurumunun 18 kü rakibinin bakından gelecek oyunu göstermektedir Yeni sol 

- Sizi dinliyorum!. Dedi. . . Şarkısı çalınırsa damat pa~a kadar kuvvetlidir. acık son ik; oyununda muvaffak 
- Arzedeyım. Malumu alinız gözlerini kafesin bir noktasına di y il k F ı· et·ı olmuştur. Fakat' bu mavaffakiyet t b 1 b na bir alem 

1 
k 1 1 aa IY Bununla beraber, çok defa ener yumur a aş ı aşı • kerek önündeki yald"lı su ade- bugün Fenerbahçe sağ tarafının dir H t•• b"yük filozoflar yumur b ı'ilc oyunlar çıkardığını gördüğü 

· a "' u hini ağzına götürür u işarete k kendisile meşgul olacaiiını göste-t l ·ı b' k · ı Çocuk esinıeme urumunun müz Istanbulsporun, maçın başın ,., tayı ah ı için ırço nazarıye er derhal karşıdan renkli bir ipekli 
1 

k rir k; Galatasarayda d~ acığını 
k ı d r 922 yılından 940 yı ı sonuna a- da ve sonunda temkinli ve müte-oymuş ar 

1 
.. · . .. .. .. mendil bir fl:ima işaretiyle mu - t b . t 1. \'ki demarke ettirecek ne bir sol iç, O 1 h ur ktur dar olan faaliye i ir ıs a ıs ı e yakkız oynaması bir sinir taktlki - n arın epsı ç u · kabele ederdi. ne de bir sol haf vardır. Sarı kır N V 1. B konuşulan mev tesbit edilmiştir. ile muvaffak olabilmesini müm-azır e ı ey • Kare l'özlüm kareler giydim ~nin · b ı mızı forverde bugün mu·· essir ola zulara daima lii.kayıt kalır, arada için ağlarım Kurumun sayısı 427 Y1 u an kün kılabilir. Ilk anlarda gol ye-

1 
E f . 

1 
k 

h · tak' di or uş gi Ş k d t · ·ı · merkez ve kollarında 922 YJlın- mesi ve oyunun sonu gelmeden bilecek yanız şak görıi me te mu avereyı ıp e y m - ar ısın a paşa erını sı er gı- 3 460 dir. Oynatıldıg·ı takdirde Barba-b . ·· aseb tsız' hır· s"zle !fıkır b' k d·ı· · dral ç h dan 940 yılı sonuna kadar ihtiyari bir gevşeme göstermesi ı, mun e o - ı yapara men ı mı pu ı e b ros da tehlikeli olan b'r saa açık d k rdı r · d d 1 ştır rd Bu bı'lmeceli 990 çocu,;ta bakılmış. un- Istanbulsporun şimdiye kadar ug· " ıya arışı · esın e 
0 

a 
1 ı. .. tır. Gerisı' çok kuvvetli olan bu B l g Çt Nihadın yumurta k 'h t !ardan 2.334, 168 cocui(a sut ve radıaı mag"lubiyetlerin en esaslı 

Kadıköyünde Yarın 

Konferans Verecek 
Dünden itibaren vilayete bağlı 

kazalarda "Milli birlik ve dunya 
harbi., mevzuu üzerinde halk 
hatiplerinin konferansları serı
sine baslanmıstır. İlk konferans 
Yalovada, Besiktas Halk Partısı 
idare heyeti reisi Zühtü .Cubuk
cuoğlu tarafından verılmıstır. 
Kalabalık bir halk kütlesi tara 
fından dinlenen konf~ransta ha
tip ezcümle demiştir ki' 

"Yeni nizam adı altında Avru
pada ve binnetice bütün dünya
da kurulmak istenilen seyin mil 
Jetleri tabi ve metbu olarak iki
ye ayırmaktan baska bir şey ol
madığı anlaşılmıstır. Harp bas: 
ladığındanberi "Mihver., ~ercı 
kimseden bir karış toprak ıste
memiş. fakat herkesten havatını. 
istikl:ilini. el emeğini, alın terini 
istemistir. O bütün Avrupayı he
gemonvası altına almak sevda -
sındnd1r.,. 

Yarın akşamki konferans 
Büyük Millet :,feclisi reis ve

kili Şemsettin Günaltay bu mev
zu etrafında vermeğe başladığı 
konferans serisine yarın da de
vam edecektir. Yarınki konfe
rans gece saat 20.30 da Kadıköy
de Süreyya sinemasında verile
cektir. 

Motörde Çıkan 

Yangın 

Tahkikatı aş an 
1 

a · muasa a nı aye : k ·ı · ı 135 822 " takımın. Fenerin akın Y. anan acık sözü kulağına aksetmişti. Elmas- Kalenderde gel beraber gezelim sıcak yeme verı mıs. • • · amillerinden ikisi olmuştur. 
1 

. 
11 yanın "çürüktür,, sözünü işitin- Şarkısına gelince mutantan çocuk ta muhtelif tedaviye tabi Günün en mühim karşılaşması lanndan alacağı top arı ıyi ku a Evvelki gece saat 23 te Paşa-

ce birdenbire sordu: zanpara avağa kalkar ve kafesin tutulmus. yiyecek. giyecek ve Galatasaray ile Fenerbahçenin namıyacak orta muhacimlerinden bahçe açıklarında bir benzin mo-
- Yumurtalar mı? arkasında da yaşmaklı. yahut para yardımı ı?Örmüstür. yapacaklan maçtır. Birbirlerine pek te korkusu olmıyacak. macta töründe iştial olduğunu ve yan-
Dramalı lbrahimin makası da l(ron çarşaflı canan kümesinde Kurum bu müddet zarfında 2 nisbeten kuvvetleri ne olursa ol- her halde cok gol vermiyPrPktir. gın çıktığını yazmıştık. H~dise 

imdada yetişememişti. Nazırın bir hareket olurdu. Ondan sonra doğum evi. 30 cocuk dispanseri sun bu en eski iki klübümüz bize F. T. hakkında dün a\c;ıi!ımız maluma-
sualine Elmasyan bile tebessıim - işin tamamlanması için sazın es- 4 diş muavenehanesi. 11 süt dam- daima en hevccanlı futbol maç- Mektep ı\iaçları ta nazaran vak'a şöyle olmuştur: 
den kendini alamadı . ki düğünlerde olduğu gibi ,hep lası. 8 sıcak banyo, 4 vüzme ha- tarını seyrettirmişlerdir. Trabzon limanına ba~lı olan 

_ Hay·ır. Azizim. Yumurta bir ag· ızdan: vuzu. 30 cocuk yuvası, 2 ana D" tl b'd f Dün Şeref stadında mektepler 150 tonluk Şişman motörü ben-
i! fl · mektebi. ı cocuk bakımı mekte- or er turnuvasının 1 aye ın arasında ki futbol maçlarına de zin yükletmek üzere Pasabahçe hakkında f' ozo arın nazarıye Arayı arayı buldum izini de Fenerbahçe Galatasarayı 2 - O · 

1 1 
ı· · 

!eri. İz.inin tozuna sür>em yüzümü " · t· H ft 1 d G Jatasar y önlerıne ge mış ve e ,.. -
bı·. 5 p,0 nsı·von. 72 talebe sofrası ' vam edilmış ve stanbu ısesı . ı · ş ı ku,mpan 

* * 
18 Cocuk ku"tu"phanesı·. 12 sı'ne- yenmış ı. a as n a a a Daru"şşafakayı 2 1 Galatasaray 1 " b J ilahisini okuması kalırdı . d' B' haft - • yasından benzin a ma,_a aş 3 -
ma' 53 Cocuk bah-esi 16 kres ve Beşiktaşı 1 • O yen ı. ır a Bog-azi-ini 1-0 yenmisler ve Vefa t M t 6000 teneke ka Damat paşa su tepsisine, su pa- ' G ı t ağl p tti ' mış ır. o ore -2 k .. zesı· tesı's etmistir. so. nra . a a asarayın m u e - ile Haydarpaşa takımları da gol- d b · "kle ·ş ve 3000 te N ihadln dedi?!ı' olmus.tu. Ar- rası olarak bir altın bırakır ken - cocu mu g· 1 Beşıktaş, Galat••arayı mag· ıup ar enzın yu nmı -

- 940 l d k - süz berabere kalmışlardır. d h "ki t k .. e tah tık Elmasyan bu ytımurta disini yerle selamlıyanlann ara • Yalnız 1 .yı ın a urum eden Fenerbahçeyi 7 - ı gibi mu neke a a yu e me uz re -
bahsinin üzerine istediği kadar sından geçerek arabasına doğru 704.39~ çocuk hımaye ve tedavı azzam bir farkla yeniverdi. Beşiktaş Klübünün mil işi tatil edilmiştir. Gece sa-

lı A b · d akt etmıştır at 23 te motör tayfalarından yalan uydurabilirdi. N~hat ~hsi 1 yo anır. ra_ acı yerın e ay a, . · Bugünkü maç neticesini tah- Senelik Kongresi 
daha ziyade uzatmak ıçın allame- kapıyı açan ıspır de el pençe dı- min etmenin ne kadar güç oldu Hakkı, Halit ve Mehmet. Sadık 
nin fikrini tasvip eyledi: van durmaktadır. PİYASADA: ğunu yakın zamanda vukuua ge- Istanbul şampiyonu Beşiktaş ve Sabri yatmak üzere motöre 

_ Zaten filozoflarda müsbet - Kalendere!... len bu hadiseler kati derecede Jimnastik Klübünün senelik kon ı;ıirmişlerdir. Bu sırada siddet-
bır fikır yoktur. Hepsi nazariyat- Dünkü ithalat ve göstermektedir. Bununla beraber gresi dün Beşiktaş Klübü lokalin lj bir infil9.k vukua gelmiş ve 
tan ibarettir. Bu bapta en &ağlam * * Galatasarayın son zamanlarda de ve çok samimi bir hava içeri- müteakiben benzinler parlıyarak 
sözü sızdcn bekliyoruz. B u, zanparalığın resmi .;ek- ihracatımız kuvvetlendiği inkar edilemezse sinde yapılarak eski idare heyeti büyük alev sütunları yüksel -

Elmasyan yumurta bahsini aldı li idi. Resmi olmıyan ~ekli de. Fenerbahçenin geçen haftaki ibra edilmiş ve yeni intihap ya- meğe ve motörün her tarafını 
ele, girdi yola. Beyoğlunda kapatılan bir rum Dün muhtelif memleketlere 250 mağlubiyete layık oldu~unu id- pılarak idare heyetine Nuri Dağ- sarmağa başlamıştır. 

- Tabiat yumurtayı bize bü - dilberi idi. b'n liralık ihracat yapılmıştır. En dia etmek te doğru değildir. delen, Aptülkadir Ziya Karamür- Vak'a mahalline İstinye deniz 
tun mesaili hallettirecek bir nıi - Fahreddin paşa, Antiden ayrı- ziyade Yunanistana arpa, İsviç- Her takımda bazen olduğu gibi sel, Fehmi Erok, Aptul!ah Posan, itfaiye grupu gelmis ise de a-
mune gibi arzetmiştir. Yalnız bu lamazdı. Rum kızının hazan: k d . . .. d Fenerbah-e ekibinde de gecen Doktor Necmettin Izmirli, Muh- teş motörün her tarafını s.ar-1 reye susam. oyun erıs• gon e- ' u Ih o k Ekre tetkikatı öyle geli~i güze yapma- - Ah vıre Passamu! hafta tam bir şuursuzluk havası tar ygun, san z aya. m dığından müessir müdahale ım-
malı. Bir yumurtanın karşısına Gibi latarnacı i~v~sı, hazan de rilmiştir. Dünkü ihracatla bera- esmiş. ilk anlarda kendini toparlı Değer ve murakipliğe de Mecdi ka"nı olamamı• ve itfaiy~ yanğı-ğ ber hafta içinde yapılan ihraca- A f B k Şük' · E k 

0 geçince onun neye yfardı,ı.:~ca mı bir kıskançlık bahan~sıyie .Adrnba- tın yekunu 2 buçuk milyon lira- yamamanın rakibinP verd'i?i bii- Enön. sa ozo ' ru r uş nın siravetini tahdit icin ted -
anlamıya çalışmalı. E en ı.er yu- vutköy tulumbacılarını gen e ı- yük avantajla San lacivert takım seçilmişlerdir. birler almıştır., Motörde bulu -
rt urta neye yarar? Siz söyleyi - rakacak r ımca küfürleri pek ho- yı bulmştur. nan Hakkı. Halit ve Mehmet in-

Tuna boyu ile Almanyadan 400 · DE POLI.STE ı niz muhterem Nazır... şuna giderdi . BELEDiYE : filfık ve van~ının tesiriyle ö müs-
Veli Bey yutkundu. Imtihana Sarayda damatlık yiıdab_ı olarak bin liralık kimyevi madde ve ilaç !erdir. Diii;er iki tayfa kendile-

çıkan talebe halecaniyle: karısı ile aralarında hıçbır samı- gelmıştır. Manıfaturacılar bırlıği Havagazi Tehlikesi 49 Eksik Ekmek rini denize atmışlar, bunlardan 
- Zannederim bir gıdadır. Ta- miyet ve yakınlık yoktu.. . 500 bi.n liralık manifatura ithalı- Hayri vücudünün muhtelif yer-

zesi olursa sabahları rafadan ye- Karı kocanın yataga gırmelerı ne teşebbus etmiştir. M d Edildi !erinden yaralı olarak, Sadık sa-
mesi pek sıhhate nafidir. Derler. bile bir teşrifat, bir merasim me: Demır madem eşya birliği de için Ted birler üsc ere limen itfaiye grupu tarafından 

_ Onu sormuyorum. Felsefede, selesi ıdi. Sultan efendı, zevcını Amerikadan 800 bin lirabk dem:r kurtarılmışlardır. Beykoz ve Üs-
ı bb" ı .. b ı r1 Belediye zabıtası Kurtuluşta yumurta nedir? 1 bir kedi ça~mr ıı;ib_i vüsale davet ıı:.etirmeJı: hususunda teşe us ere önümüzdeki Sah l"Ünu " P küdar itfaiye ıı;rupları da sahi-

- Bendeniz felsefe ile meşgul edecek bu IJiaret uzerıne damat gırışmıştır. yede hususi bir komisvon tonla- 192 numarada baka! Koçonun le ıı;elerek ıı{!kJemislerdir. Hiıdi-
olmadığım için yumurtayı. ancal< üç defa yerle beraber temenna KARYOLA FIYATLARI - narak şehirde mevcut üc havaga- mahlut kahve sattığını tesbit et- senin tahkikatına Üsküdar Müd
gıda bahsinden tetkik etmu;tı~. edecek, ondan sonra .. karyolanın Son gıinlerde portatif kary~lala- zi şirketinin son vaiyetlerini. mu- mis ve hakkında ceza zaptı tutul- deiumumlliği el koymuş ve müd-

- Efendiler! Yumurta Kant ın ayak ucundan ezılmıye namzet' rın fıyatları 10 !ıradan 15 !ıraya kavelelerini ve tesisat planlarını muştur. deiumumi muavinlerinden Sıtkı 
ruhun ebediliğine dair olan na - bir tahta kurusu ihtirazivle so- yiıkselmiştir. Fiyatları murakabe tetkik edecektir. Beledive. hal- Kuraltan dün geç vakte kadar 
zariyesinin en kuvvetH d.elilidır. kulacakt.ı. Y.oksa Sultan kocası_ - , bürosu, derhal karyola tacirlenni kı havagazi tehlikelerinden koru- Şehremininde fırıncılar cemi- hadise mahallinde ve Şel kum-
Spinoza'da böyle duşunmuştur. nın terbıyesızlığınden Şah baba- bir toplantıya davet ederek, fıyat mak için sirketlere bir takım ye- yeti reisi Ahmet Rıza Tuğyan'ın panyasında tahkilcata devam et-

Veli Bey dayanamadı: . sına şikayet ederse damat paşa.~ tereffüünün sebeplerini sormu~- ni mesulivetler yiiklivecektir fırınında yapılan kontralda da 49 mişÜr. Yangının bir kaza veya 
_ Acayip şey! Dedi. Efendı nın sarayları, atları, arabaları bu tur. Bu toplantıda portatif karyo Bu meyanda evlerdeki havagazi kilo noksan ekmek bulunarak mü bir kast eseri mi olduğunun tes-

H.ızretleri. demek kuşların da fi- masaldan ibaret kalırdı. laların on liraya satılmasına ka- tesisatı daimi bir kontrola tabı sadere edilmiştir. bitine çalı.5ıımaktadır. 
lozofu varmış. Arkası Var .. ra~r~:v=e~r~il:m=i=ş=ti=r~·_:_ _______ ~t=u=t~u=la=c=a=k=t=ır=·--------------------====------~-:~-:~=-~-:= - Ne mıinasebct? _ 

l~pinoz da böyle düşiınmüş -------------- -----. ""\ doğunu herkes tıkdir eder: Bu-

:u~::~:~:~~!:~;~~J~~1y~7~~~ IHcek Köylülerinin c ~ @) fr Ô u. CQt fr Ü fil) O Ü U ~ tK U @ 1r [ı_ J ~Sa~:.::h~\e~!~~~!~t:=. 
\ n • lalıade,. der gibi başıru iki Temennisi ~ temenni ediyorum, Bu, bir! 
t rafa sallıyarak devam etti' İkinci şikayetim de, beden 

- Spinoza bır adamdır, ispinoz "Ben İlicek. köyiinden bir Bu mil~külôt yiiziinden köy- ayrılmak mecburiyetinde kal - sebep yüzünden ayrılan vatan- terbiyesi mükelleflerine, bura-kuşu baoka ... Evet. Ne di:vo.r.du .. ın? •·a'taııda•ım. Tam elli se- · ı kt'kl · ı dım. Bana, ayrılırken az bir daşları daha iyi şartlarla uğur- da iyi muamele yapılmaması 
' - • ' 1 Jillerimizın ne er çe ı erın d'l ş· lamanın imkanlarını hazırla -Spınoza da böyle düşunmu ·tıır. nedir "Hacı Bektaş,, Çelebi_ e anlatmıya lüzum görnıilyorum: miktar ikramiye ver ı er. ım· :vüziindendir. Halk, bu miikel-

Veli Bey her zaman böyle ap- rinin 
1 

yarıcısı olan bizin~ IH Çünkii bizhn vazi)-·etin1i7de bu- di, ben, mesleğimden mecbu- mak nıümkün değil nıidir? İefiyetin liizunıuna samimiyet-\ , ca sualler sormazdı. Faket El- d b ka 1 ı k 1 b' 1 .. d b · u" Emin ohınsun ki, bu imkan k 'd' v 'f . b" "k ~ - ,.. cck köylüleri, ~u an a ır Junanların ne ere ar ı aşa ı ren ayrı dığım gun en erı, m · b le anı ır. c vazı e~ıne uyu 
n ·van aykırı yalanlar :;Oyliye rı. toprai:a sahip dei:ildirler. ltteklerini erbabı çok iyi bilir. temadiyen artan bir zaruret i- temin olunduğu takdirde, ir bir şevkle kosnıaktadır. Fakat 
n 1-ıye butu' n muhal olan şe.vle.r_i. Orta Anadolunun en nıünbif b h ld b l d - · d · Ç" kü b"tün gay çok vatandaslar, istikbale kor- bu i•i idare rdenler arasnda bu-

ona hakikat diye kabul ettırdıgı "e bereketli ovalarından hirisi 111!ei:~~ir ~i. :ev~eti':n~~n ı;:ı:.; ~~~le?;::::,· ra'f:':rıe~, b~ halimi~ kuyla bakmamanın şevkine .ka- luna'o bazı kimselerin sert, ve 
ı in Veli Bey ·u·stadın hE'<'halde IS· n'ı te,k'ıl 4

den bu kö.YÜn topnk- k t h d - t becerebı'leceg"im bir iş buJabil· vuşacaklar, ve bu sayede şım- a"ır muameleleri, hemen her-. 1 f ld ~ , ' k h liilere topra ve o um agı dikinden çok daha verimli bir ~ r.. nozun bü;ı;ük bir fi oz~ 9 u u tarı hugün sahiı>lerine aroı;;ı a- ınak hususundaki kararı, bizler- nıiş değilim. keste bir arzusuı:luk doğurmı~·a 
nu bugün değılse yarın ıddıa e e- rikulade nankör davranmakta de derin ümitler ve sevinçler Ben hodbin bir insan değilim. gayret göstereceklerdir!,, baslamak üzeredir. lJu itibarla 
ceğıni \:ıhmin edıyor. B~ ?~l•~ı dır. u:vandırdı. Şimdiki temennimiz Bu itibarla, mevcut me.vzuatın * * -bilmiyorum amma - acaba. di-
digerleri gılıi şimdiden a u e - Tam yarım asırdanberi ta- ~~dur: Dfivlet, bu isabetli, bu müsadesizliğini idrak edıyor, ve /ki şikayet: yorum bu işe. halkın şevkini 
mı< gon.ınüvordu biatın bütün sert yunırukları· elzem, 011 fı~yati kararını tat şahsen kendim için bir şey is- kırmıyaeak mürebbiler tavin o-Elma•vanın yumurta bahsi ye- na tahammül eden, ve toprakla bi'fı~ ~rl~flA !l'k ha ırh:vaea· temiy~rum. Fakat ıfüşiiniiyo - "Ben Ayvalıklıyım. Burada lunmasına biraz daha dikkat 
m?k v "ı_rr.p k'dar devam etti boğuşa boğuşa, çoluğunun ço· ~ ğı 'yurit ~iİşe)erini Pn hasında rum ki, benden sonra, daha bir hepimizi müşteki kılan etmenin faydası, ve çaresi yok 
Ti t n m >af r er yumurta yala- cuğunun rızkını çıkardıktan şu ismi de bulundursun: çok vatandaşlar benim vaziye- vakıalardan birisi, bila i•tlsna mudur? 

ı din 
10

menin acısını Agobun sonra, devlete borcunu da mem- "İlicek köyü!,, time dilşebilirler. Ve bu, elbet· bütiin ~zahanelerin saat 23 ten Çünkü kendilerinden biraz da-
l' 

2 ırdiğı omletten çıkardilar.! nunlyetle ödeyen İlicek köylü- _... ... te ki, güler yüzle karşılanamı- ..,ora kapanmalarıdr. Ben. bu- ha fazla dikkat istedi~miz va-
ler. bugiin maaldesefl, :vard;,~ ~.~ ikramiye ~selesi: yacak bir vakıa olur. Bu itibar- nun yanlşhğını anlatmak için tandaşlar unutma<ınlar ki, bede,. 

iV 

Damat Paşanın Vergi Borcu 

S on devirlerde en_ fazla •al
tanat suren padışahlarctım 

bıri F.ıhrcddın paşayı çocukken 

teıni~·e mecbur ur ar: "'uu u la, kendi kendime: fazla söz söylemiye lüzun1 gör- terbiyesi mlikellef1eri, her han2'İ 
hiltün ömürlerini, binlerce dil- ı l k ''- A .. aba, diyorunı, tıpkı be- mü.yorum_ Çiinkii kalabalık nü- ağır bir muameleyi. miisuın bir nı'ım nra7.İ'.·i Celcbiler hc~ahına een, on ,enedir po isi et· ... h 

" ı ktc · Fakat çok ~a ııim gibi, mesleklerinden, a· fuslıı bir yerde, gece yarısından mektep ço~ııihı karlar kolarlık-i~lehnekle gerir1nek, on arı ar- ıne ~·ın1. ~ ·' . lasız, gu"ııahsız oldukları lıalde, la l1azmeden1ı"·ece1< •a<ta ı'n-
·1 • k··ı b. d ct·r kında, ~ıhhi \'aZİJetinı .llizün · _ C\'vel eczahane hulunman1as1· .ı " " tık ınİl'J u ır uruıua i:' 

1 
• k d' •· ı "' de ellerinde bulunn11,·an bir sıhhi ııın ne gibi ınahzur1arı bulun- sanlardır.,, ıni~tir. den, ço ~e' ıgını ınc~ cgnn n .ı 
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Yazan: 

Meşhur kelamdır: '.'İsti.ye 
bir yiizil, \'Crnııyeııın 

yüzü kara,. derler. 
Bugün, bu me~hur kel&":'~ 

biçimde bir nazire yazahıhr 
''- Soranın bir yiizü, ce\' 

vernıiyenin iki yüzü kara.,, 
l\-tütenıadiyen sual soran, 

sorduklarının çoğuna ce\'ap a 
nıı)'·an bir insan için~ o mesh 
atalar sözüne bö~·le hir nazi 
yapıldıi:ını tahan·iil etmek te 
teselli değil midir? 

Tecessüs ve ınerak. in•n o 
!unun değişmez huylarındnnd 
Bunun İ<'İndir ki bazı sualle 
mizin m~kahelcsiz katn1ası b• 
aklımıza gelen ha~ka sorgula 
cevap aramak ihtiyacından ku 
tarnınıyor. Ve hunun içindir 
karsıla!-)tığ1n1ız liak.aJdjye ra 
men, biz, .iOrınaktan usanıp v 
geçemiyoruz. 
Çoğunu c~vop ,·erilmedijti h 

de ikide birde sual . ıralaınakt 
bir türlü vazget;emcyi imizin s 
bebini bfö·lere izaha çabaladı 
tan sonra soruyorum: 

1 - Mevcudiyetinin manas 
lığı ve Ji.izumsuzluğu kadar, z 
rarları da bir çok defalar ani 
tılmış olduğu halde, u taksi! 
rin gece zarnınını bir türlü ka 
dıramazlar: Ni~in? 

2 - Ankara radyosu, halkı 
kendisinden alafranga ne riJ 
~;apmasını da istediğ"ini alenen v 
fiilen isbat etmek ihtiyacını d 
yar: Bu yiizden nıiiteıwıdiye 
tenkitlere uğradığı için, bu i 
tiyacı duyması tabiidir. B 
maksatla. "Okuyucu istekleri., n 
tahsis ettiği saatlerde mütem 

diyen alanfranga parçalar (ala 
Fakat caldığı bu parı;alardan ( 

jiu, alafranı:a musikiden haki 
ten zevk duyanların dinlemiy 
katlanamıyacokları derecede bn 
:;atlayıp harcıalem olmuş pl8k 
lardır. Bunları yirmişer, otuza 
imzayla istiyenlerin, Ankara rad 
yosundan o p!akları değil, kend 
isimlerini dinlemek istedikleri d 
aşikardır. Ve resmi bir devle 
müe!'sesesi olan Ankara radvos 
istenildii:i iddia olunan o plakla 
rı bir yığın isim okumadan çal 
ması da pekfı18 mümkün iken ha 
zı vatandasların kiiçiik kapris 
!erine sadakatle hizmet etmekte 
dir. Ekseriyetin arzusuna rağ 
men böyle davranması, evvele 
de söylediğimiz gibi, halkı a 
lafranga nesri)·attan hoslnnı~-o 
göstermek istemesindendir. V 
bu asikRr hata, her ~eye rağ 
men, devam edip durmaktadır 
Niçin? 

3 - Barlarda. Kazinolardn ça• 
lışan ecnebi kadınlar, pek ma· 
kul şüphelerle, ,.e pek haklı o
larak hudut harici edilmisler -
dir: Fakat bu isabetli kararın 
tatbik olunu5undan sonra, - yal
nız belediye gazinosu - yeniden 
ecnebi kadınlar çalıştırmaktadır: 
Niçin? 

4 - Ve sütunumun dorlığı 
yüzünden bugünlük arkasını 
mecburen kestiğim bu kabil su
aller. tükenmiyecek derecede bol
ken, "Tan,, gazetesinin büyük 
bir isabetle açılmıs bulunan: 
'
4Niçin?'' sütunu muntazaman 
inti~ar etmez: Niçin? .. 

MUTEFERRİK: 

Korunma Hazırhğı 

Y akıhda Bitecek 
Vlıiyet seferberlik müdürlüğü 

kazalara gönderdiği bir tamimde 
pasif korunma hazırlıklarını 15 ni 
sana kadar hazır etmelerini ve 
hazırlıkları tamamlanınca vilaye 
te bildirmelerini yazmıştır. 

Kazalar arasında Usküdar ilk 
defa olarak bütün pasif korunma 
hazılıklarını ikmal etmiş ve va· 
ziyetini Vilayete bildirmiştir. Se 
ferberlik müdürlüğü n'sanın 13 
üncü pazar günü Üsküdarda pasif 
korunma denemesi yapılmasını 
kararlaştırmıştır. Bu denemede 
paraşütçü ekipler de vazife göre 
ceklerdir. 

HAYVANLARI HIMAYE CE
MİYETİNDE - Hayvanları Hi
maye Cemiyeti dün bır mıisamere 
tertip etmiş ve bu müsamereye 
polis mektebi talebesini de davet 
etmiştir. Müsamerede örfi idare 
komutanı ve polis mektebi mual 
!imleri de hazır bulunmuşlardir 
Müsamerede cemiyetin teessüs ve 
faaliyeti hakkında bir konferans 
verilmiş, müteakiben de hayvan 
ların korunmasına ve kendilerim 
gösterilmesi icap eden hüsnü mu 
ameleye ait bir film gösterilmış
tir. 

OTOMOBİL PARKI - Beledi 
ye, Taksim gazinosunun arkasın 
dan Taşkıslaya giden yolun tev
siine ve or~d~ bir otomobil parkı 
vücude getirmeğe karar vrrmis 
bu parkın ilk pliinlannı hazırla 
:rıı fır İleride Taksim vazınn 

I! Sürp Agop arasında bir nsma 
koprü de yapıla<ıaktır 
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laı ) ~ i ~-~ met darbesinin vukua gelmesi. 

Almanyanın hem siyasi nüfuzu 
nu kırmıs, hem de askeri plin 

e •• a larmı altüst etmiştir. 
~- uny nın Bu yeni vaziyet karsısıncla-
1;1r • " Almanyanın Vuıoslavyaya kar· 
(~ IJGSI şı hattı hareketinin ne olacaiı 

hakkında henüz vazih bir şey 

Qnzarasl sövlenemez. 

,ESKİ HATIRALAR, 
YENİ HÜKÜMLER 

Ancak bir haftadır ılık bir 
bahar kokusunu almıya 

başladık. Bundan evvelld ~zel 
havalar, giden mevsimin kendini 
biraz hayırla andırmak için yap· 
tıiı aldatıcı hitufkirlıldara ben. 
ziyordu. 

Eskiden baharda eczallaneler 
kapaklı kiselerle "nevnıziyye,, 
trönderirlerdl. Bu macunun fay
dasını bilmediiimiz halde hem 
baharlı, hem de lezzetli olduğu 
için parmak parmak yerdik. 

ti-
ır: 

ri-
izi 
ıra 

ır· 
ki 

1 - Alın ny nın harbın ba:ıın
d ber kal"iıla t ğı en büyük mu
ıta\ emet n ve ııy l hezımetın 

Y ni Yugo lavya milli ıhtılAlinl~ 
vukua geldiği gün İngıllzler Ha
be t nda ıki zafer kazanmıştır. 
Z - Be 1 n ve R ma Hırv tlann 
va yetle ınden ı rarla bahsett k
len ve Matchek'in yenı kabinede
' v e mı kabulde tereddüt et
til ne bakılırsr blrlill bozarak 
kaleyi içinden fethetmekten ümit
lerini kemıediklerıne hükmetmek 
ıcap eder. 
3 - Alın nyanın kırılan manevi 
n tuzunu iade etmek mecburiye
ti ile ayni zamanda Yunaniatana 
ve Yugoılavyaya kam İtalya ile 
bırli te harekete ıeçmeaJ ihtimali 
mevcuttur. 
4 - Yakm bir istikbalde Atlan
lantlkte mühim deniz harplerine 
ve Alman korsan gemılednin tah
nbine intızar olunabılir. 

- Siyasi Bir Hezimet: 

AlmanyHın harbin baılan· 
• gıcınclanberi karşılaştıtı 

en büyük mukavemetin ve si· 
yasi hezimetin, yini Yugoslav-

• ya milli ihtilalinin vukua geldi· 
ii l(tin İngiliz kuvvetleri Habe· 

• şistanda iki mühim stratejik 
• noktayı Keren ve Harrar'ı zap

tetmi,lerdir. 
• Bundan sonra, Şarki Afrika· 

daki italyan impar\ torluğunun 
tasfiyesi pek uzun sürmiyeeek 
ve lngilizlerin büyük zaferleriy· 
le neticelenmiı olan kı' har· 
bi bitmiş olacaktır. Libyaclald 
İrıriliz kuvvetleri de Bingazlnln 

• işgalinden sonra tedafüi vazi
' ete ge(miş olduJdanndan ge
rek burada ve gerek Habeşis • 
hnla serbest kalacak olan bü· 
'iik kara ve hava kuvvetleri, 
başka harp sahnelerinde hare
kete ~mek Usere ..._t )a -
lacaJdardıt. 
Mevsım dolayisiyle, Şimali 

Afr'kaclaki mail6p ltalyan kuv
vetlerinin Alman kuvvetleri ta
rafından takviye edilmesi Mı· 
sır kin önümjizdeki kışa kadar 
1- r tehi ke te kil edemiyecektir. 
Almanlann bu cepheden an • 
cak hava kuvvetleri ile Süvey
şe akın yapmaları m~iııı o• 
labileeektir. 

Yugoslavyada : 

Belcrad hük6met darbesini 
takip eden ve Almanya· 

nın aleyhinde, ln«ütere, Ameri
ka ve Sovyet Busyanın lehin
de yapılan coşkun tezahürler ve 
nihnayqlerden sonra btittiır: Yu· 
coslavyada normal hayatın bat· 

Berlin ve Roma radyolannın: 
Hırvatların vaziyetinden ısrarla 
bahsetmelerine, Hırvat lideri 
Ma('ek'in yeni kabinedeki vazi
fesini kabulde tereddüt ettlifni 
söylemelerine bakalacak oluna. 
Yueo!lllav birlir'İni hozmala ça
lışhklarına ve kaleyi İ('inden fet 
hetmekten henüz ümitlerini 
kesmedlklerine hükmetmek i
cap eder. 

- ..... .. Yazan : _ .. _. __ , ___ _ 
B eiedıye~ lokanta~ ke

bapçı dükklru vesaır yi -
yecek satılan yerlerde teşhir == 
sergeme usulünü yasak etmiye 
karar vermiş; pek sevindim. 

Refik Halid 
Şimdi en büyük zevkim hem •--·-·-· ......... ---····---11•n••••·-·--· .. ·-··-........ 11-• -· _, .... -·-···-··-··---··-· 
bunlann, hem de mezeei, pasta- ne mücadele, ne kanun, ne ce- Harp patlamadan 16 lira saya • 
cı, muhallebici, şekerci came • ceza • piyasa, kapanın elinde rak hır ökuz arabası ile nakli 

Paktın Mukadderatı: klnlannın birer perde ile örttil- kalmıştı. Filvlki yıne ıurgüne mümluin olacak ağırlıkta zeytin 
düğünü, emrın şiddetle, ısrarla gönderilenler vardı; amma bun tanesi satın alabilırmışiz; bu ö-

Alman makamlan paktın tatbike geçtiğini görmek ola- lar, şimdiki gibi muhtekirler de kuz arabasına guç sığan zeytın, 
mukaddera~ hakkında~ cak! ğildi; çeşit çeşit muhtekirlerdcn harp esnasında yalnız on altı ok

henilz bir şey söylememişlerdir. ..Ben zaten bu meseleyi, daha dAd bir, feryat iki sızlananlar, kaya inmiş, yanı bir el sepetine 
Yan resmi makamlar ise, pak- dllnya harbi patlak vermeden, yaka silkenler, pdirlerine uğ- konup aşağ'ı yukarı elde taşına
tın imzasınden itibaren mer'i 0 <~tkunmadan yürünemiyen şe- nyanlardı! bilecek bır yük! Ayrıca dutun
Jacaiı ve bu htikGmetin imze- hır) başlıklı bir yazımda ,,. bu O zaman tuttuğum notlara meli ki, zeytin, yerli mahsuldü. 
ladığı bir muahedenin onun ye- siıitunlarda uzun uzadıya ince- nazaran, meseli şekerin okka • Bütün bunlan, böylece bildik 
rine gelen diğer bir hUkGmet lemiş, yemekleri gorücüye çı. sı, Avrupada harp patlama • ten sonra pıyasamızın şimdiki 
tarafından bozulamıyacaiı no.k- karmak Adetinin fenalıklann • dan önce bizde 2 kuruş 30 para yükselme denen vazıyeti, tuhaf 
tasında durmaktadırlar. dan yana yakıla şikiyet etıniş • imiş ... Sırasiyle kaça çıkmış, bi- bir grafik şeklinde gösterilmek 

Yeni Yugoslav hUkGmeti de tim. Müsahabemin bır yerinde liyor musunuz? Beşe, on bete, lhım gelırae fil yanında kurba
bu hususta henüz sarih ve kat'i denıiştim ki: .. Yutkunma sebep seksene, yüze, ~i yüze, sonun- ia süfresi. Miuisipiye k~t 
beyanatta bulunmu" delildir. lerini azaltmak, son haddine in· da dört yüze bile! Hatta birine Kurbajahdere, Himallya la· 
Fakat bu milli ihtilal hll1"eketi- dirmek bir belediye, bir llhhat 14 vagon teker ihsan edilmiş. rı karşısında Y\ışl tepesi, Anclre 
nin mahiyet ve istikameti ma- ve bir vicdan vazifesidir. Dede- Ben de Ü§enmeden hesabını Gide'in önünde Hllet Çelebi gi· 
lum olduğuna göre, yeni hüktl· !erimiz fırından gelen tepsileri yapmışım: Bu 14 vagon, yüz bi kabr. 
metin ııaktı tatbik etmemek i- örtmeden ve birbirlerine ıön • kırk bin okka tahmin edilince işte insana: "Elhamdülilllh, 
çin elinden gelen her seyi 3·apa- derdikleri yemeklerin kapakla- eski hesapla 2800 lira ederken hhl min fadli Rabbi, beterin -
catı muhakkaktır. Esasen bu nnı sıkıca kapanadan IOıkaktan iki liradan satılmak şartiyle den beteri varmış, şükür bu -
paktın bir seneden fazla bir za- geçirmezlermiş ..• ,, =~ı~OObır· lirharpa tuzeımn~n~e buutm~~ı • giınlere!,,ddedirtec1 · ek, dünyayı 
mandır toplannu;van milli mec- o şiklyetlerim kendimden zi- -.. -- Y -· butun hl ise ere rağmen, pem-
lisler tarafından kabul ve tu- yade başkaları, eWem içindi. Bugün de ayni tatlı hülyaları be eösterecek bir mükayese! 
d.k ed"I · 1 k r· · kuranlar yok mu? Var; fakat 

ı ı memıs oması ev ıvth . Yoksa ben herhangi bir came. 
yeni hükumetin Almanyava kar kAna k h b' ya hlkim karpsında ve mücrim 
,ı kullanacağı en kuvvetli silaih- onan her angi ır nesne- vaziyetinde bulunuyorlar, ya· 
lardan hir olacaktır. den az çok hevesimi •lacak va- hut Anadolu kasabalannda men 

Hükumetin, Almanyanın ıs- ziyetteyim. Ayrıca ne oburum, fi sıfatiyle! 
rar ve tehdidi kar,ısında güvene ne aç gözlü, ne de • cinsim icabı 
nebileceği daha müessir silih tş, htabı~ddeir' ki - emzikU ve qerme 1~. ~f ! ~ 
bizzat Yuj{oslav or~1su ve onu a ın · ~~ 
takviye edecek olan lnciliz ve ~lii;;.:;;;;«".:11!!!~-.;~.:-ı~z~~~""'--~ 5 ize yiyecek fiyatLatından 
Amerikan yardımıdır. ~ ~ - ._.. birazıcık daha bahsede • 

Tabii anza ve minia1anna i- yiın: Enfes sade yajın okkası 
live&en kuvvetli müdafaa terti- D ıyeceksiniz kr _ 1~ evvelce 14 kU?Uf imiş, 400 ü bul 
batı ile tahkim edilmiş olan Yu ılteyhtarlıjın~ •mçift ~\l 'mut! K.1ütte 9 kurutınUf. 20 Ji-
gos!avya arazisinin, tabii ve derece tit~1 ısert ve ~~ ~fJükselmif! Ekstra ...-.; .... ............. ~ ......... "' Ba....... ......... ~ - ............ ;.,~ 
dümdüz Polonya ona e.fmMı. '"·epeyce .... , Jtbinıd ellaa çilmııf! Yutr'»!'ltuftlild miıl 
tını ve motorize kuvvetlerin bi senelerine dömnek, lilıe bazı "'in tam lllO Jt11 .... vermek ıa-
yıldınm harbine müsait bulun- rakamlardan hataralardan bah- .._ --
madığını A!~an. ~rkinı harbiyesi setmek, mükayeseler yapmak zımgehniş! Hetaba akh erenler 
herkesten ı.yı bıhr. Yugoslavya- llzım gelecek ... Netice lehte o- isterlerse yüzde kaç yüz, hattA 

j
va karşı bır taarruzun bilhassa lunca eski ile yeniyi kıyasl:q • kaç bin nisbetinde bir yUksel -
t~lyay~ (ok pahalı'~. mal. ola· tırma ve karşılaştannanın ga • me hasıl olduğunu bulsunlar. 

ca~ını ı~rak e~.er. Dı~er cıhet- yet faydalı, teskin edici, teselli Neticeye bakıp ve bugünü du • 
ten, plana. altust. ola~ .Alman- verici bir tesiri vardll' ve görü· şünüp derın bir (oh!) çekmek 
yanın, yenı vazıyeün ıcap et- yorum ki bugünumüzden mem saadetine erecekleri için iş, cid
tirdiii askeri tedbirleri alması nun olın* için dünkü günleri den zahmete değer! 
için zamana ihtiyacı olacaktır. hatırlamanın da tam lll'a&1dJr. HattA ihtiklr, idaresizlik, ter 

Fakat bütün bu endisele.re o harp içinde batımızda a- killtsızlık, anaqi o dereceye 
ra~en Almanyanın, kınlan cemi, cahil ve idraksiz bir idare nrdırılnuş ki - yine notlarıma 
manevi nii~uzunu iade etmek mevcuttu. Bırakınız bilfiil ateşe aare - harp zamanı yalnız bot 
mecburiyeti ile ayni samanda abldığımız tarihten eonraki a- çuvahna verdijimiz para ile 
Yunanistana ve Yu1toslavJ aya cakh vaziyeti... Bitaraf kaldı - harpten evvel bir dolu çuval sa
karşı, İtalya ile birlikte hare- ğınuz bqlanglçtaki devtrc:le- bi- bun ve yahuz bot tenekesini al
kete geçmeleri ihtimali me\tut- le memleket iktasadiyatı birden dıtunız bedelle bir dolu teneke 
tur. bire altüst oluvermif - Ne ko- zeytinyalı teminı mümkün imiş! 

S ımdi gelelun, mi.ısahaba • 
min başındaki mevzua, 

yiyecek satan dükklnlann ca· 
meklnlarına karşı duyduğUm 
ve yine o devirdeki acı harp 
hatıralanna. bağlı bulduğum 
mevzua: • 

Pek tabiidir ki, halk deste 
deste paraya sayıp o atet pehMı· 
na satılan nesneleri alamaz; hü
kıilnet ce Oll'Mk&nıera peı'Cllı 
~ .,.._, lüb ...... .v 
ren yiyecek ve içeceti piyasa -
dan kaldırma)'• bir atlrü yenilik 
lerde olduğu gibi, akıl edemez
di; onun için de milletin hisse • 
sine dükklnlar ön.ünde sadece 
yutkunmak düşerdi. 

Ben bu vaziyeti, yine ken • 
dimden ziyade ahalinin hissine, 
çilesine tercüman olarak ve 
mevzuun acıhğına bir nebze mi
zah tadı karıştırarak yazılarım -
da ortaya lloymaktan çekinme
miştim. Zannediyorum ki, o fe
.IAkeUi devirden elde kalan bel
li başlı canlı vesikalar bunlar -
dır. 

Bakınız, eski tabiriyle "me'
kulAt,, dediğimiz yiyecek iç«ek 
dükklnlannın camekAnlan kar
flllllda neler duymUf, ne haller 

Lahana, pırasadan bıkan bolaz 
geçirmişim: dü,künleri, Silivri yoftmliyle 

" ... Bakkal cameünı.naa seytinyailı taze baklaya, et su
istihkar ile bakacak derecede yu ile helmellce pi$mİŞ se~zo
tok oldufuma tesadül edemi- tuna kavuşacatız, diye bayağı 
yorum. 1'1idemin içinde so • sevinirlerdi. 
luksuz ve fasılasız, birteviye Yakında mavnalarda Malta e
yemek iftıhası sancı ıibi bek- riiinin tatla sanlıtı. mayho,, kil. 
lıyor. Sanki midem aç ıözlti tür küttir yeşil eriğin daha ye. 
bir nıahalle çocuğu... Elinden meden dişleri kamaştıran man· 
tutmUf, gezdiriyorum. o her saruı kendini •österecek. 
camın önünde bir defa i~kl • Bu bahar müjdelerini her ~n 
lip ''ist.rim!" diye hnylun • oenceremin önünde toplanan 
yor; ben çekip götilrmiye ui· kumrular daha manidar ötfişler
rapyorum; "daha iyisini ah • le anlatıyorlar. Belli ki tabiat U· 

nm, tuu, bu kaka!,, libl ya- yanı:vor. 
lanJarla, yahut: "Bay ana Bahar, eski edebiyatta yalnız 
otlan, beni rezil ettin!,, kabl- bir fasıl teşkil edecek kadar can· 
linclen tikiyet ve azarlarla ar- 4 bir mevzu lali. Bilhassa eski e. 
mlarmdan vu pçirmiye ça- debivatta her şairin divanında 
bpyonun. mutlaka Wr de baharriyesi olur-

lçlmde Uç ayn kişi saklı. du. Şairler bahar •eliyor, diye 
Biri aç gözlü, "ye!,, diyor; bi- bir neı.elenmek ihtiyacı duyar
ri Jıisabl, "ya pan?,, ihtariy- la•dı Kimisi: 
le elbnl tutu7or; ltiri 4e ah • Vakta ki gelir bah1r )'eber 
lüayundan: "Ytiril n aefainJ Eşyada ayan olur tagan-Qr 
Y•!., vaumda bulunuyor, der. Kimisi de: 
•·•e, bti)'le, miza·•·- birbiri- Bahar olrun, bAıbar olsun da ~ 
._. ~· Biraz dert melll etsin dl70!'dum 
ne uynuyan ve kavıadan vu di lil" 
-'yen il .. zıt fikri i .. imde Y~ me ıni baharla tedaviyi 
• ..,- Y Y dilsünür. 
taşunaktan harap oldum. Be- Daha eskileri ele ltalaarla ~ı.. 
reket yutkunmama karıfan .._ ı i -"-1 • • •--
yok. Muharebe baze kuvvetli ..... ta re t ç- ermı top-k 

için bahariyyeler yuarlar, hü· 
bir yutkunmanın yanın kana kilmdarlara takdim ederlerdl 
doyurma yerini tutabileceil- Şimdi, meseli bir Neri, İncil· 
ni iiretti. Beslemiyorsa da &ere Kralının huzuruna eıbp, 
çocuklarm bot listik meme vaktiyle .-irin Dördhtil Mura
başlan cibi avutuyor ya!,, da yaptığı rribi koynundan bir 

rtrJA'tW~i'?§K§U ~~~1~k=:,r:!rbil~~~ 
™~~ Açıldı tüller subhdeın ... 

B u yazılarımdan anlaşılıyor Diye, o m•ur (Baharlyye) si· 
ki sarf yirmi, otuz harp ni okusa Kral evveli, bunu yeni 

zengini ile mürtekibin zevki, is- icat edilmi• ~lr ~ava torpili, ya
tifadesi için cameklnlarda hav- h~t saa!te bın kılo1!'etre sflra~le 
yarından meyva şekerlemeleri- tt1den bır ta:yare. planı diye ~
ne kadar her şey varmış; butun ler. MeHlenın hır bahar taavı
~ haUwı yolu üzerinde ve rinden i.b~ret olduiunu anlayın· 
gôzü önünde ... o halk ki, supur- ca Nerıyı samanlıkta b_otclurt
ge to=~n y_app~ılm~lf ke ırpiç mas amma, her halele timarha-
,~ ~ ... stiaa.mdi. 
~ kolmıut kaiıdil ~ ....... aiiıık< • memlelretlerhl 
ima bam kif f" efa tmekte- bahar •eyfnte fayn', elmen; el· 
dir ... P --&J" e ~. kelebek düştimniye 'ftlkltlerl 
Yİne cameklnlardaki lüle lü- yok. , 

le kaymak, kutu kutu havyar, Onlar içın bahar n~n ç~YJ~
büklum büklüm tereyağı; pas- hk}an kı~ısı beneklı ~elincık 
tınna askıları, sucuk kangalları, tarlasına ,dn~~~cek kanh taar-

. h enkl . 1 k ·ı ruz mevsımıdır. 
çıroz ev erı ve o anta vı - Takvimd 
rinlerındeki mayonezli levrek, 
zeytinyağlı enginar, kuzu dol·============ 
ması tabaklan seyrinden öyle 
perişan olmuşuz ki, şu temen
nide bile bulwunuşum: 

'' ... istiyorum ki, evimin ka
pmndaa mat•aama önl\ne ka 

30 Bin Çuval 

Kahve Ge&yor 
dar bir tünel açdmıt olsun ela Brezilya menşeli 30 bin çuval 
salana soluma ~eden iti- kahvenin buRUDlerde memleke-
me gideyim !• yıne_ iyle, ca- timize jlelmesi beklenmektedır. 
meklnlara gozilm ıllfllıedea Bu kahvelerden 20 bin çuvalı 
evime ditneyim. V1kudttmde- lstanbula, 10 bin çuvahda İmıi· 

UJevama a.L t taJ re çıkanlacaktır. 
ladıtı haber veriliyor. 

Atlantik Muharebesi: ordinasyon, ne kontrol, ne narh, Bir mükayeae daha yaplDlfllll: 

----~------~--~----~~----------------------------------------- Pek yakında ~elecek olan bu 
malı muteakı~. 10 bin çuvallık 
di~er bir parti kahve daha ıele. 
cektir. Alikadar birlikler tara· 
fından 40 bın çuval daha siparıs 
ec:Ulmiş bulunmaktadır. Bunlar 
da peyderpey ~elecek ve bır 
muddettenberi devam eden kah
ve buhranının önune tamalPAft 
.reçilmiş bulunacaktır. 

Esasen yeni Batvekil de, her 
haqi bir harici müdahaleye se- u· • ç lndiln evAvtlanelld bir beyana· S. 0. S. İşaretini .. 
beblyet vermemek gayesiyle, tı a tik meydan 
millete silktin ve intizam '8vsl- muharebesini mevzuubahs eden Kim Çıkardı? 
ye etmiştir. Mister Churchill'in eu sözleri ___ ;;....._ ___ ,. 

D eniz ortasında karanlık bir 
J(ece... O~a cıt yok .• 

ı.niZ ve Amerikan mahafi· çok şayanı dikkattir: "Bir ka( 
liaia Yugoslavyaya karşı vazi· ay (e(meden bu muharebenin 
yederl pyet sarihtir: Yeni hü- kat'i surette kazanıldılını ıiz)e. 
ldhnet paktı reddettiil takdir· re bilclireceiimden •ilphe etml • •• 

Her taraf o ka
~ar MSSiz ki.. Yazan: 

de Yasoslavyaya derhal askeri yorum.,, • 
vardıma başlıyacaklardır. Bu sözlerdeki kat'iyet, pek 

Kolina yük ıe-

.. Miilyö M:huoka'va Alman <Devamı 4 üncüde) . 
misf yava,. vava• " . .. 
ilerlivor. Birden- Bun~ ~ne E,. harfinin 
birP. bQtü" ıükt\· ~tirilm•ne karar verildi. 
tu bo7"n bir ~ &ıJA&dZ V,~ Ame~ m~ 

f(•l30~UBiim rültü.. Bir infilak.. Hemen ıe- lan _bu. B,, harfının yerine ı
mf";" telıııfzl i•livor... kincı bır S harfi konmasını tek

"S. O S. ını.yine catı>.,lc .. Ko- lif ettiler ve bu arzuiaruwı se. 

Bac Aiirısı Nereden Gelı·r ?. una ıemlsi .. )Kevlı'.iimiz 23 .ıma1, bebini ee>r~e izah eıtuer: :r ~ 12 ~arn... S. O. S... İngilizce "Save Our Soul,, bi-
Bu S. O. S. işaretinin tarih· zim ruhumuzu kurtannız!,, de-

nı baş ağnııı pek devamlı ·ve pek çesi şudur: mektir. Bu üç kelimenin ba' 
t - Baş atrısı baıılannda ka- ıstıraplı olur. I harflerini birleetirinek ortaya 

fa kemltinin arasında, içerisinde 11 - Gözlerdeki anzalann .e- . lk defa 1903 senesinde B@r- çıkan fifre s. 0 s dir 
bir Utıhaptan yahut başka türlü bep olduklan haı atnsı en az ha· lın konferansında mremilerin teh- +- .. • • • 
hir arDadan gelir. Bunu ayırt tıra ıelenlerdir: Gen(, henils likP ile karsılastıJdan zaman ve- qte ~ Aiindenberi bu eifre 
etmek hekım işidir ve çok defa bülôğ yaşına girmiş bir delikanlı rebileceklerl bir isaret kullan- =':=~e~ olm~, r ve bır daha 
rontren ışıklarivle fototraf çek- bir kitap okuyunca yaşı atmr, mıya karar vermlııı1~ir. Bu fik- ırilnıemit* ır. 
ınete lüzum ıö terir. kırkını geçmiş bir zat ne vakit ti ortava atanlar ltalva,, bahri· * 

Fakat, bilhassa hayatın sonba
haPJna eri•mi, bayanlarda, ense 
knkllnde, etle deri arasnda küçük 
k · çtik ka ılıklar hisl olduiu va· 
k t bundan şiddetli bir haş ai-
1'1"1 ıeldiii variddiJ'. Bereket 
'ersin ki o kül"ük katılıklar ha
~ ır 1 lem•ii se\ en bir elle ezilin
ce bat agn ı kavbolur. 

1 O - Burundan gelen ba~ at-
1'11an pek eoktur: En iyi delili, 
hı an nezle olunca başının ağn
rrıası B , un içerisinde polip'er 
de "- ağrısı verir. Bazı•an, bu
a-unla""da nezle :vahut hastalık 
lfıl!Dllebilecek hiç bir ama bu
ltınmadaiı halde. ~ene hurmıla
hndan gelen baş ağn!llı çeker'er .• 
Y iz kem·k·~-i"in aralımnd ki 
'-iluk!arm iltihabından a:elen 

gazetesini okumak istese baş ağ- vesin in kon.ere mümessilleri ol- İki ır ... -ı-:- Hiki esi 
ns~n~ tutulur, ikisinin de, ıöz- mı,ctur. ~Mil&~ 1 
lennın yakından iyi ıörmediii O zaYTuın kalnıl edilen learet A merikada Baston ,ehrfn-
habra gelmez. Bunu hatırlayıp "SSS. DDD... idi. de bütün fen alemini 
ta b1!' g~z ~titehasswna pderek S vapur kelimesini. D tehlike- rnegul eden fÖY -
~endı gozlerıne uygun bir ıöz- vi ifade Pdivorclu. Yant 1U18C81J m le bir vaka olmuş-
lilk reçetesi alır ve göıri"kle o- "vımur tehlike .. demekti. tur. Bu şehirde 
lı.unıa. baş ağnsından kurtulur... Ertesi sPne Marconi ~1 for- oturan iki kız 
Bunlardan baı,ka gözlere musal· mülü teklif etti. "C. Q. o ... bu kardeşin birdcan-
l~t olan ha•talık1~~n hemen hep- acele vardım ediniz.. dttmekti. bire sol elle • 
sı baş atnııı ıetırırler. Tam iki sene bevnelm\lel sifre rinden son derece parlak bir 

iZ - Ba,ın içerisinde bir ar olarak bu üç harfi kullandılar. ziya intişar eımiye bqlamış • 
hasıl olup ta beyinle murdar ili- En nihayet 1908 senesinde AL tar. Bu ziya o kadar kuvveılldir 
kinin içindeki suyun tazyiki ar· manlann bir teklifi lbıerine "S. ki, onun ziyuiyle alaca karan
tm~a baş ağnsı gelir. O. ı:.,, formülü kabul edildl. lakta bir kitap okumak bile 

13 - Bunun aksine olarak. o Yalnız ''E,, harfi mora alfabMin- mümkündür. 
suyun tazyiki her hangi bir se- de bazı dl\falar ~hklara ae- Gündüzleri bu lfık aybol • 
hepten - meseli insan başının il- bep oluyordu. TelRr1fçılar ne- makta, eller bütun hararetlerini 
zerine dtişttiiü vakit • azalınca dense bu harfi kavramakta J(\iç- kaybetmekte, buz gibi olmakta· 
ıene baş ağrısı meydana çıkar. lük ~ekiyorlardL dır. Bu hidiseyi takıp etmekte 

· O günden sonra, Moriconi tay 

olan Alimler büyük bir esrar 
karşılında bulunduklaruu itiraf 
etmiflerdir. 

Birçoklara 1se hayal gijrdük
lerini, bunun hakikatte böyle ol 
madığını iddia etmektedirler. 
Fakat vakayı görenler pek \'Ok· 
tur. Her geee iki kız kardefin 
sol ellerinden parlak bir l§lk sız 
mak~dır. 

Bazı ilimler bunun ,ebebinJ 
f(Syle izaha çahpnaktadır!ar. Bu 
elde tebarüz eden kuvvetli bir 
sinir buhranıdır ve dışanya foa
for De§l"ine imi1 olmaktadır 

* * Kör, Sağır ve Dilsiz: 

R omab Giovani Morlconf 
60 ~da kör, sağır ve 

dilsiz bir adamdır. 
Fakat o, köfede 
oturan ihti.fr! bır 

·~~ı. • liu-
etı ... . .. , . ' müiemme n y. 

yaresbıin modelini bulan büyük 
adam olarai anılmaktadır. 

Onu Roma Alır ve dilsiz ens. 
ütüsünde bir (ebeniate) olarak 
yetiftinıılflerdi. Moriconi çok 
sevdili bu meslekte büyük bir 
kabiliyet gösterdi ve yükseldi. 
Fakat, bir gtin atar bir hasatlıja 
tutuldu ve gözleri kör oldU. 

yare modelleri yapmıya başladı. 
Bu sabada zamanla o kadar us· 
ta oldu ki, bütün hassalanna 
malik olan en tanınmış miıt, -
hu8111ar bile bu hususta onwı
la bq edemiyorlardı. Bu alil a
dam, en küçük teferru,tta kadar 
her §eyi fevkalAde bir dolrulu.k· 
la heuphyor, ortaya mükemırıel 
denilecek modeller çıkarıyordu. 

KınJse onunla konU§UP anla
pmıyordu. Yalnız kendısi ~ıbi 
saAlr ve dilsiz olan kansı ve iki 
kızı onunla acayip bır alfabe 
vaaıtaslyle anlaşabiliyorlardı. 
Karısı ellerini onun ellerine bas 
tarıyor, bir takım işaretler ve • 
rerek her pyi izah edebiliyordu. 

Koeanm derdini yalnız bu 
kadın anladığı gibi, onun da ışa
retlerini yine 26 yaşında olan 
.klZl anhyabiliyordu. Bu ana kız 

Takas Heyetleri Baklanda 
Yeni Bir Karar 

Ankara, 29 (TAN) - Vazife 
muddetleri 7 Mart tarihinde bıt
miş olan takas tetkik heyetlen
nin ellerinde bulunan işleri bu 
müddet zarfında bıtıremiyecekle 
ri anlaşıldıAından takas tetkik he 
vetleri vazifelerinin ve bu heyet 
elinde bulunan takas muamelele
ri mtiddetlerinin 30 Haziran ta
rihine kadar uzatılması Vekiller 
Heyetince karıalaştınlmıştır. 

::;:~da diğer işaret tarzı mev- Vergiler Komisyonu 

Bir gün Moriconi kansmı ya- Azalığı . 
nına çağırdı ve ona uzun uza- Ankara, 29 (TAN) - V~ler 
dıya çizdiği bir model üzermde temyiz komısyonu ~ ye
izahat verdi B · di ka dek Azadan Vahıt, yedek Azah.. 
dar u, ~ 'Y..8 . • ~ da Merkez bankası murakip. 

yaptığı ~odellerın hıç bın- lerinden Cemıl tayın edi1-'·'er· 
ıine benzemıyordu. Kadın Ja ~ 
heyecanla bütün bunlan kızın.'l dir. 
anlattı. BU kızcağız da en yeni 
sağır ve ~iz konuşma metl,tla· 
rını bildili 1Çf;;. bir terciıman 
vaaatasiyle her şeyi ortaya dök
tü. 

Devlet Şôrasında 
Ankara. 29 <TAN) - Devlet 

ŞQrası Muddeiumumili~ine baş.. 
muavmlerden Muhittin Talc.saln 
tayin edilmiştir. 

İfte o zaman kıyamet koptu. 
Zira Moriconi'nin bu eon modeli Nafıa Vekili Şehrimizde 
ltaıyan tayyare llemflıde bit' in- Nafia Vekili Geneal Ali Fuat 
kıllp yapmıftır. Bugün ltalynn- Cebesoy dlİJl sabahkı trene An· 
1arın kullandığı en son bombar- karadan şehrımize gelmiştır 
dıman tayyarelennın modeli Vekil burada bır kaç &un ka-
böylece meydana çıkmaştar. lacakm 
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Haf tanın 

Musahabe si 
(Başı 3 ünciide) 

'I 
1 

YUGOSLAV 

Mukavemetinin 

Akisleri ve 

Neticeleri 

yaylı yardıma hazır bulunduğu -
nu bildirmiştir . 

Ingıllere, bugün Balkanlarda 
hürriyet ve istiklallerini müda
faa etmek istıyen küçük mıllet
lcre .müessir bir surette yardım 
edebılecek vaziyettedir. Keren 
ve Harra.r'ın zaptından sonra Af
rikadaki harbin nihayet bulması 
artık bir gün meselesi olmuştur. 
Bırkaç güne kadar Afrikadaki 
bütün ltalyan müstemlekeleri iş· 
gal edilmiş olacak ve Afrika har
bi bitmiş bulunacaktır. Yalnız si· 
mali Afrikada Trablus çölü önÜn 
de birakılacak küçuk bir kuvvet
ten maada. Afrikadakı bütün Ingı 
lız kuvvetleri serbest kalacaktır. 
Şarki Akdenize htikim bir vazi
yettr bulunduğu için, Ingifüler 
Afrikada serbest kalan bu kuv -
vetleri sür'atle Balkanlara nak . 
ledebihr!er ve burada .\ lnıanlara 
cicldı güçlükler çıkarabilirler. 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 

1 ,. ............... -... ·········-· . ········---·····--· 
ALEMDAR l::::I MiLLi 1 de 

·--·····--·-·····-······I '-········-···-·············· 
Yapılan Yüzlerce Talep Üzerine 

-~' 11\ ·]~\ '/(•] 
1 BUGUNKU PKOL<KA~I 

ki beş hi5sin kabarmadan, 
(l.l!jnıadan, heni üzmeden dur· 
duğu yer Beyoğlu ile Galata 
arasındaki tünel ... Dimnğımıu 
hazzettiği, gözlerimin dinlen· 
diği, kalbimin rahatlandığı 
yer, yeraltı!,, 

(Bası 1 ınridel 

(Başı Sa. 3 t~) 

yakında denizlerde nıühinı hadi· 
se1erin vukua geleceğine i~aret 
ediyordu. 

s ON DEFA 
göste,ilen Türk filmciliğinin dillere destan harikası herkesin 

birkaç defa sevrettigi 

İ-KA_H_Y ____ E ___ C_İ _G_Ü_Z-EL-İ -ı 

9,00 Program 18.03 Caz arkes 
9.03 Haberler trm 
9.ı 8 Müzik (Pi.) lB.50 Fasıl heyeq 
!l.45 Yeınek lis- 19.30 Haberler 

tesi 19.45 Halk tilrku 

* !eri 
12.30 Program 20.15 Müzik (Pi. 

112.33 Saı eserleri 20.45 Şarkılar 
12.50 Haberler 21. 15 Konuşma J 
13.05 Şarkılar 21.30 San resitalıf 

ı3.25 Salon or- 22.00 Müzik (Pl. 

Hatta, değil o lüks yiyecek • 
lere, en bayağısına, evvelce bir
kaç kuruşa okkasını sattıkları 
h.alde almayı hatırımızdan ge • 
çırmediklerimize karşı da gitgi
de şiddetli istekler hasıl oluyor· 
diyorum ki: ' 

Bugün de Almanya bütün Av· 
rupaya hakimdir. O da Fransız 
sahillerinde lngiltereyı istila ha
zırlıkları ile meşguldur. Bu defa 
da Alman i'tiliisına karşı ilk is· 
yan bayrağı Belgradda açılmış
tır. Ve yine 1813 de olduğu gibi, 
Belgrada ilk yardım elini uzat . 
mıya hazırlanan Ingiltere Yugos
lavyanın yanı basında beklemek
tedir. Bu kıyam da, Madrıt kıya
mı gıbı, Alrnanyanın zafer ve fü. 
tuhat taliinin bir dönüm noktası 
mıdır? • 

Filhakika aradan iiç ı:iin geç· 
meden. Akdenizde deniz kuv
vetlerinin İtalvan filoc;;unu sıkı" 
tırarak Littoria sınıfından bir 
saffıharp zırhJı.,... Ui" iki bii:'·iik · 
kruvazörii ve bir n1uhrihi ağır 
hasara uğrattıkları ,.e harbin 
de\'am ettiği bildirilmektedir. 

1 Yakın bir istikbalde Atlan. 
tikte de mühiıh deniz harpleri·\ 
ne ve iki Alman korsan kruva
zöriinün tahribine intizar edile. 1 
bilir. 

Sinemamıza büyük bir hücum oln1asına rağn1en 
Ancak son birkaç gün daha gösterilecektir. Bu son fırsattan 

istifade etnıelisini:r. 

AYRICA: 
kestrası 22.30 Haberler 

1 • 22.50 Dans mozıJl 
lB.00 Program 23.25 Kapanış 

".,. 1\-Ie'kiılftt nev'inden •n 
adi nesneler karşmnda bile 
arzular, ihtiraslar duymıya 
başladım. Hani bir acayip ye• 
nıi~ vardt.r, ne tam kurudur, 
ne de tam sulu ... Uzeri sarı 
muşamba kaplı, içi pamuklu 
bir cins eczane malına, i13ca, 
fitil veya pansüman edevatı • 
na benzer; adına ''iğde,, der. 
ler. Geçen gün o bile gözleri· 
mi almasın mı? Midemin bu 
kepazeliğinden mahcup ve 
meyusum!,, 

'f. 
M.ANTEN 

Jf.. 

Oiin:vann en nıc~hur ve dahi Polis Hafiyesini İstanbul 
ilk dC"fa g-örii)·or. 

N i K K A R T E 
Miime•illeri: RİTA JOHSON . WALTF.R PİOGEON - 1 

İstanbul Asliye 10 cu Hukuk 

R Hakimliğinden: 941/271 - Be
. voı'!lu Aelyon sokağında Edvirl 
1 Kamhi'nin , Ayazpaşa Mete so< 

, I kak 4 No. da Heinrich Sylt a y ugoslavyanın bu kıyamı, 
leyhine açtığı Emniyet Sandığı y X:ugos.lavy.ada Alman isti-

la ıhtımalıne karşı yiıkse
len milli sesin Balkanlarda ve u
mumiyetle Avrupada uyandıra -
cağı akisleri ve tevlit edecPği ne
ticeleri bugünden tahmın mum -
kün değildir. 

Avrupanın diğer kısımla
rında işgal altında bulunan kü . 
çük milletler i.ızerinde de tesir 
icrasından hali kaln1ıvacaktır 
ZatPn Norveçte. Felemenkte v~ 
Belçikada büyük bir hoşnutsuz
luk vardır Alman işgal kuvvet
leri bu memleketlerde ciddi mtiş 
kiıllerle karşılaşmaktadır. Yu . 
goslav hareketi, bu memleketler
de yaşıyan esir milletlere cesaret 
veren bır amil olabilu· . 

, __ A_s_k_e_rl_ik_ ls_le_ r_i _I 1 

1 MARMARtl 
•••••'Ilı ' ~ty:i~r~~~~:~~J'~~a~~a y~":1~ 

Ve bende bir ekmek hasreti 
başlıyor; okuyalım: 

Yeni Yugoslav kabinesi, he -
nüz mihvere iltihak için imza e
dilen pakt hakkında bir söz söy· 
lemem~tir. Almanya da. bu ha
reket karşısında fikrini hala bil· 
dirmemiştir. 

Fakat Ingiltere, 1813 Mad
rit kıyamında olduğu gıbi, der . 
hal bu vaziyetten istifade ede . 
rek istiklalini müdafaa ihtiyacın
da kaldığı takdirde, Yugoslav . 

Onun için, Belgradda başlıyan 
bu hareketin, birçok mühim ne
ticeler vermesi ihtimali coktur. 
Ve herhalde Ingiltere önüne çı
kan bu fırsattan istifade etmeyi 
ihmal etmiyecektir. 

Devlet pemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ılanlan 

EmlniSnü As. Şubesinden: Lv. Teğ
men Necip oglu Ali Fuat 33133 kaydı 
tetkik edilmek üzere şubeye müra
caatı. 

Fatl~ A•keı-llk Şubealnden: 337 do
ğumluların ilk yoklama müddeti hi
tam bulmak üzere olduğundan daha 
bin:okları ilk ryklamalarmı yap1rr
mamışlardır. İleride cezalanmamak 
üzere en kısa zamanda nüfus ci.iıdanı 
ikamet tezkeresi ve dört kıta totog
rafla birlikte şubeye müracaatları. 

Ordu MalOllerl Blrllği latanbul ,u~ 
besinden: Kongremiz 4 Nisan cuma 
günü saat on dörde bırakr1mıştır. 
Kayıtlı .Azanın teşrifleri rica olunur. 

Sinemasının Zafe-ri : 

fatlı bir saadet duygusilc a~lıyorsunuz. harikulade bir Ma
car musiki dehası sizi gawediyor, benliğinizden sıyrılıp he. 
vecan ve rüyaların tılsımlı bir aşk alemine kapılıyorSunuz. 

SAATLERCE ... 

2 haftadanberi lstanbulu parlak ve muazzam bir hayranlıkla 
mest eden MARMARA'nın Türkiyede ilk defa gösterdiği 

Ruhlar Titreten Super Film : 

DANK O • PİSTA 
(MACAR S ENF ONiSi} 

nin son günlerine yetişiniz. 

Aynca: Yunan Harbine Ait Rumca Yeni 3 
Numaralı Büyük Jurnal Gösterilmektedir. 

istikraz olunmuş olan 1364 lira 
nın tediyesi suretiyle rehindeııl 
kurtarılmasına ait dava arzuha. 
li, davalının hudut harici edil
di.i(i ve halihazırdaki ikametga 
hının malfım olmadığı zabıta 
tahkikc~·vle anlaşıldı/!ından biliı 
tebliğ iade kılınmıştr. H. U. M 
K. nun mevaddı mahsusasına 
tevfikan dava arzuhalinin iki ay 
müddetle ilanen tebliğine karar 
verilmis olduğundan işbu müd-
det zarfında cevap verilmesi lü· 
zumu ilanen teblif( olunur. 

( 4027) 

J,-11 D IK KAT .. , 

J Yai<mda bir harika görecek•lnlz. 

SERAJEVO 

" ... Fakat camekanlarda sey 
rine doyamadığımız ne o tat. 
lıları, tuzlulan, ne o keşkfü. 
Jeri ve piliç kızartmalarını, 
hiç birini midemin mahbube
si sayamam; hepsi başkaları. 
nın olsun; aramam, sormam, 
bakmam bile ... Yalnız bir ek
mek versinler! Amma nasıl 
ekmek? Uzeri altın &'ibi kı -
zarmış, içi pamuk ııibi beyaz 
ve yumuşak, fınndan çıkalı 
henilı yanm saat geçmiş, da· 
ha ılık ... Onu alsam, ellerim
le ortasından açsam ve ba1ım1 
içine sokup koklasam, kokla
sam; k&dife vücudünü yüzü· 
mc, &rözüme sürsem ... Sevin
cimden •ilasam? .. ,, 

l\.fuhammen bedeli ( 14251 lira olan l~O adet atelye arnıcıtürü Elek
trik ampulleri için) 14.4.1941) Pazartesi günü saat (11) on birde Hay
darpaşada Gar bina11t dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u
sul.iyle satm alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin ( 106) lira (88) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etUğ:i vesaikle birlikte eksiltme a:tlnil saatine ka
dar komisyona müracaaUarı 18zmıdır. 

İstanbul Asliye 3 ncü Ticaret 
Mahkemesinden: Ali Raif Dinç. 
kök vekili Übeyit tarafından 
941 '32 No. ile mahkememizde a. 
çılan Raif Dinçkökün Ali Raif 
emrine veya havalesine tediye o
lunmak üzere Ankara Halk San· 
dıJtı Türk anonim şirketi tara. 
fından İstanbul Halk Sandığı 
Türk anonim sirketi üzerine ke
side edilen :.;ooo liralık cek An
karadan postaya verildiği halde 
bug-üne kadar postadan çıkma. 
mış ve senet kaybolmuş oldu· 
i(undan bahsile mezkur rekin ip
taline karar verilm~i hakkında. 
ki davanın muhakemesinde: Ba· 
his mevzuu 10424 150 savı. ve 
6.2-941 tarihli ve Ali Raif Dinc
kök emrine veya havalesine te· 
diye edilmek üzere Ankara H • lk 
Sandığı anonim sirkeli tarafın. 
dan İstanbul Halk Sandığına ce
kilen yukarıda numara ve tarihi 
vazıh mezkur cekin (451 gün 
zarfında mahkemeve ibrazına ve 
bu müddet icind• ibraz edilmedi
i!i takdirde salifiizzikir cekin ip. 
taline karRr verilecee-i ve muh~
kem<'nin 25-4.941 ıriinü saat 14 
de talik kılındığı ilanen tebli~ 
olunur. 

~ ......................... __ .. , ! 
,.B• u•g•ün_ T_
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A•au.·vK•üK·~·lL·~ -~-Ro.EN•S•in•e•m•a•sı.nd-a ' '• [~~~~~~~~], 
Türkiyede ilk defa 

O tarihte hayalimden geçen 
bu ekmek, işte yeni cihan har
binin ikinci senesi sonunda, ha· 
la soframızda bulduğumuz şu 
güzel, gıdalı, pişkin, tek tip is • 
mini verdiğimiz mükemmel ek
mektir. Nimetin kaderini ve 
yeni teşkllAtın hakikaten başı -
mıza konmuş bir devlet ku~u 
olduğunu bilelim. O, teşkil~t hA· 
diseler ne şekil alırsa alsın, e
minim bizi bu nimetten mahrum 
bırakmıyacaktır. 

Bu i~e ait şart.nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2361) 

* Muhammen bedel1 muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 
dört grup çam ve köknar kereste :ıyrı ayrı ihale edilmek üzere 8.4.941 
salı günü saat l~ de kapalı zart usuliyle Sirkecide 9 işletme binasında 
A, E. komisyonu tarafından satın alınacaktır 

İsteklilerin ayni ıiln saat 14 de kadar h~r grup için ayrı ayrı olmak 
şarUyle teminat ve kanunJ vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
komisyona vermeleri lAzrmdtt. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. Yalnız 
37281,40 liralık mübayaaya ait sartname 187 kuruş mukabilinde Sirkeci 
\'eznesinden temin olunur. (2123) 

Miktar M3 Cinai 
MUhımmen bedeli 

Lira 
Muvakkat Te, 

Lira 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

SİHİRLİ YÜZÜK 
Türk sezile özenilen ... Türk musikisile güıelleşcn 

Türk şarkılarile süı:ılenen bir· ŞARK filmi 

Seanslar: 11 - 2 - 4,45 - 7,30 ve 10,15 te 
2 - Arzuyu umumi Uz.erine : 

en .sıii..ı.el 

AÇI L MAM IŞ KONCA 
Seanslar· 12 - 3 - 5,45 \'e 8,30 da 

•"i' . ·_.):·+~f·t:.~_,.·:·c:,_~_ ·:·;' ·"'.'4· .. 

! KDta~fe~rry 
. ,- . . ... '- ,•. . . 
:, 11- r ıı . -.-110- 11 .. _,.,,_,, 

Marika :Rökk 
. . . . .·:.. ..,., .. 

E ski ve yen.i Turkiye ara-
sındakı buyük, haşmetli 

farkı yalnız harici siyasette, i
mar_ ve inşa işlerinde, şimendi
fer ışletmekte, köprü kurmak . 
ta, madencilikte, fabrikacılıkla 
değil, şu sırada asıl bu noktada 
iktısadi anarşiye, ihtikara, harıi 
zenginliğine ve bilmünasebe 
halkın, beş, on köpek balığını 
doyurmak için zelil ve sefil bı· 
rakılrnamasmda, bu faziletli ve 
idrakli teşkilatta görmeliyiz, ö
ğünmeliyiz. 

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

Çam kalas ve azman 
Çam tahta 
:<ök.nar kalas 
Köknar dilme ve tahta 

15223,69 
1983~.80 

37281,40 
2333ı,28 

ı ı4ı,78 

1487,61 
2796,ll 
1749,85 

İstanbul İkinci İflôs Memur· 
luğundan: Mü!lis Gozem Eske. 

, 1 nazi Ne,ıırin Limited şirketi ma· 

r 
•••-... sasına gelen alacaklı hazinenın 

' istediği 78778 lira 67 kuruş ala-

iktisat Vekaleti Maadin 

Müdürlüğünden 

S A R A y Sinemasında cak mukaddema müracaat ve 96 
· No. ya kaydı icra ve lazım gelen 

Umum 
Fevkalade bir rağbet görerek iraesi temdıt edilen ve dehakar karar ittihaz edilmiş ve binaen. 

. . . ....... . ....... . ..................... ..... .... 1 

Manisa viliı.yetinin Demirci kazasına bağlı Eskihisar kö- "EPe~·ü~dilz .,:-:~t~
0 

t5.30 da ı"'t İ:' I 
Spe n c e r T racy Robert y oung aıeyh eski kaydın tekrarından i-

baret bulunmu~ oldugundan it-

yünde kain kaplıcanın işletilmesi imtiyazı İcra Vekilleri Hey'e- Gece saat 20.30 da 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan tihazı karara mahal olmadığına 

Z A F E R E D O G
..., R u iflıis idaresince karar verilmiş 

olduğu ilan olunur. (4031) tinin 14 teşrinisani 1940 tarih ve 2114653 numaralı karariyle HÜR~lYET APARTMAN! !.' I 
ve 60 yıl müddeti<! kaplıca işletmeleri kollektif sir~eti uhdesi. Yazan : Sedat Simavi 
ne ihale kılınmıştır. (2526) • iSTiKLAL CAO KOMEDi KISMI il Süpcor filmi, salı günü son matinesine kadar ı;tösterilecektir. KAYIP: Zara askerlik şube-

, - ... Gece saat 20.30 da : Bu Son 3 Günden istifade Ediniı. sinden aldığını terhis tezkeremi 

SINEMASINDA 
' I Bu akşa"!. sAaa

0
t 2

1
0.30 da !!J kaybettim. Yenisini alacal\'ımdan . Yeni gidiş, yeni zihniyet o es

kı zamanın fesatlarına kat'iy . 
yen meydan bırakınıyacağını bil
mekle beraber yukarıda izah et 
ti~m acı hatıralar dolayısiyle 
~ır ki, ben vitrirılerde yiyecek 
1çecek teşhirinin aleyhinde bu
lunuyorum; belediyenin kararı
nı da • bir harp devri icabı ola
rak değil • normal zamanların 
ahlak ve sıhhat mefkuresine de 
ı.ı.vgun bir "insani hüküm,, diye 
candan alkışlıyorum. 

Ç E M B E R L 1 T A Ş 
1

._ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. J_ •• • _ • • _ • • _ .. _· ·_·· _···_··_··_··_ .. _ .. _· :_ı , ______ B_u_ıı_ü_n_s_a_a_t. _1_o_d_a_ıe_n_z_il_iit-Jı mati .. ne. •-----~- hükmü kalmamıştır. zaranın Ba. P lucan nahiyesinin Çimilti köyiln· 
den Murtaza oğlu Hasan Güngör 

Yarın Akşam Saat 21 de r B U G Ü N ---------------·------~ 319 doğumlu. 
Türk Musikisinin 50 Senelik Emektan olan İ p E K T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü ve Ş A R K TO-PL-ANTILAR ____ _ 

B e s t eka" r aı· MEN ŞEN Şerefı' n e Efsanelerinin En Güzeli Zengin ve İhtişamlı --·-·-Kızılay K•dıkHy Kazası Şube•ln· 
Sinemasında Saraylarda Çevrilen den: Kızılay Kadıköy kaza şubesi 

yıllık kongresi paıar günü saat 10 da 
C, H. P. Kadıköy kaza merkezi sı

ra~mda 35 numaralı yeni binamızda 
yapılacağmdan üyelerimizin kongre
de bulunmaları rica olunur. 

FEVKALADE MÜSAMERE BİNBİ R İ N Cİ GECE 
Bizim gibi feleğin si!lesini ye

mişler, bahtın yüze gülüşünde
ki kıymeti, işleri hep tıkırında 
gitmiş olanlardan çok daha iyi 
anlarlar! 

Memleketimizin en güzide sazende ve okuyuC'Ulartndan mi)teşekkil Müzik ve yeni şarkılar Yeni şarkıları söyliyen BALIKÇI OSMAN Prenses ŞEHRAZA O'ın 

muhteşem bir hey'et bu müstesna müsamereye iştirak edecektir. SADETTİN 

KAYNAK • l\.fÜNİR e Taklitli mük.l.lemeleri e yeni prkılarını :töyliyen 
DiKKAT: Koltuklar nllm2raltdır. Biletler sinema glıealnde yapan MÜZEYYEN 

NUREDDİN FERDİ TAYFUR SENAR ıatılmaktadır. 

, _____________________ ,'-----------• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ---··-------' 

- Emredersen kaldırırm. 
- Ya mahbusa düşersen? .. 
- Sayende yatarım. 
Hacı lmam, kuka tesbihini, yumuşak şilteler ve 

kalın kilimlerle örtülü sedirin üsti.ıne attı: 
- Haydi benden sana müsaade ... Yolun açık ol. 

sun ... Var yürü! Hüseyin Bey değil, Eğri Ah. 
met (1) imişsin. Delikanlı kısmısı böyle olacak. 
Gözünü budaktan sakınma Yok! Ne dersin çoban 
başı? 

- Sağ ol, Hacı Efendi. 
Hacı İmam azametle Rıza Beye donau: 
- Rıza Bey dinliyor musun? Dönek Kamil de 

yüz kaymeye kız satacağım derken, yirmi kayme. 
meden İlerisine avucunu yalasın. 
Rıza Bey akşamdanberi ilk defa yüksek sesle 

güldü: 
- İş bitirmPk sana vergidir Hacı !marn, işte bu 

halini severim. 

111 

Kıraçtepeyi aştıkları zaman, sabah olmuştu. 
Kocaman bir kayanıo dibinde durdular. 
Aşağıda, bayat çayının bir parçası, yeni doğan 

güneşin altında, yeni bilenmiş eğri bir bıçak gibi 
parladı. 

Şimaldeki yüksekdağlar, ormanla örtülü olduk. 
Jarından. kurşuni bulutlara benziyorlardı. 
Beş kişiydier. 
Çoban Ali müstesna, diğerlerinin altlarında 

beygirler, omuzlarında mavzerler vardı. 
Durdukları yer, sapa olduğundan Asma köyün 

(! ı Ku\'ayı Milliye ıamanmda tiiremiş meşhur 
bÜ' C§kıya. 

le alnının terini sildi ve hızlı hızlı sümkürdü. 
Hüseyin Beyle arkadaşları Kamilin avlu duva. 

rına yaklaşmışlardı. 

Onlara yetişmek istiyor gibi bir adım ilerledi. 
Sabah dumanı çekilip gittiği için aşağıda her 

şey daha iyi görünüyor, uzaktan kayın babası ola. 
yaza n : Cema lettı n Mahır No : 19 cağın uzun, beyaz sakalı iyice farkediliyordu. KA. 

ancak, üç, dört evi görünüyordu. 1 sarı çizgili mintanı, siyah yeleği yamalıydı Ayağını mil ter~ çö:;-'elmiş, kısa saplı bir balta ile tahta 
Rıza Beyin küçük oğlu Huseyin Bey hayvandan da çiçekli yun çoraplar, tabanı otomobil dış !as. yo~.~~ t~y ı. k d - . "it" .. . . 

atlayınca Ali ~eygirin başını tuttu. tiğinden yapılma hazır malı çarıklar vardı. Ali bu ı, a anın çı ~r 1.~1 guru uy.u, ancak ınıp 
Ötekiler de inip dizginleri Aliye verdiler kıyafetiyle, üstüne eski bezler sarılmış kalın bir kkallktıktan sonra ışıttıgınden, sesın yolda geç 

H · · k · .. d · · d d K k ğ a masına şaştı useyın Bey amçısını uzattı: çınar gov esını an ırıyor u. ırmızı uşa ının a- .. . · 
- Kızın hane•i, şu mu? rasından fakfon tabakasiyle lstanbuldan aldığı Huseyın Beyle Recep avluya girer girmez, kö. 
Ali, yaya yürüdüğü için sık sık soluyordu: uzun ağızlığın ucu görünmekteydi. Kasketinin si. pek ~a':'lıya_rak koştu. 
- Bizden taraftaki. .. Nah. şuradaki Bey ... Nah perliği yana kaymış, bir haftalık sarı sakallarla Kamı!, hıç kımüdamamıştı. . 

anası olacak rezille. babası olacak avluda... gölgeli yüzü kızarmıştı. Geniş göğsü bir şeyden .. Kızın a~ası ycrınden sıçrayıp delıkanWarın ö. 
- Sen hayvanları bekle ... Mavzer atılırsa kork. korkmuş acayip bir hayvan böğrü gibi kalkıp ini• nune geçtı. 

ma ... Burasını kurşun tutmaz. yordu. Bir şeyler konuştular. Sonra kadın: " ... bastı-
- Baş üstüne. Cigara içmek ve şarkı söylemek arzuları arasın- lar ... ,, diye haykırarak Hüseyin Beyin mavzerine 
Hüseyin Bey silahını omuzundan indirip nam- da birbirini tutmaz şeyler aklına geldi: sarılmak ıstedi. Riiat, beline bir dipçik vurup çö. 

!ısına fişenk sürdü: Hüseyin Bey yürekli delikanlı. kerterek sılahı göğsüne dayadı. 
- Riiat benimle beraber avluya gireceksin. Ali. öksürdü ve gülümsedi. Hüseyin Bey : "Mav. Bu snada Fatma evden çıkmış, samanlığa doğru 

Siz de köy yolunu kesersiniz. Gelen olursa kurşu- zer atılırsa korkma!,, dedi. Allah! .. Allah! . Ali as. kaçmağa başlamıştı. 
nu havaya sıkın. Sakın bir halt edilmesin, adam kerde on beşlik bataryaların hep birden ateş etti. ~üseyin Bey arkasına düştü, anbarın yanında 
vurulmasın... • _._ ğini görmüştü. yetişerek saçına yapıştı. Kız kollarını direğe sar_ 

Bunları söylerken. sesi kavruk vücudüne ya. Fatmayı hatıradıkça şaşıyordu. Hep mi gülerdi mış. anla~ılmaz. anlaşılmaz bağırıyordu. 
şaşmıyacak kadar dik ve sertti. Emir vermeğe ve kahbenin kızı 1 Hiç somurtkan rastlamamıstı Renç. Alinin durduğu yerden. Hüseyin Bey büsbü. 
çabııcak kızmağa alısık olduğıı anlaşılıyordu. ber kısmına yiğit karı lazım. Fatmad&n yiğit, Fat. tün küçül< görünmekteydi. Bir elinde mavzeri oL 

Dört arkadaş, hafif meyilli düzlükten yılgm ça.. madan kuvvetli karı olmaz. Kısa boyludur amma duğundan Fatmayı direkten kolayca kuparamıya. 
lılarına sinerek eve doğru indiler. inadına sağlamdır. cağı anlaşılıyordu. 

Ali: Ali, dört beygirin dizginlerini sol eline topla. Ali. kökleri siyahlanmış seyrek dişlerini kurt 
mış, tefti< bekliyen bir mekkare neferi gibi arka. gibi ız:österdi: 
larındar. bakıyordu. Dört saat yaya yolu olduğu i- - Domuzun kahbesi! 
çin eski elbiselerini giymişti. Gök bezden zıpkası, Başını yana uzatıp sağ elinb şahadet parmağiy. 

- Sürü köpeğin kızını, Bey ... Sürü alçaltı! di. 
ye söylendL 

(Arkası vu ) 
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Soldan sağa: 1 - Bir nota • 
bir böcek · bir renk 2 - Başına 
g konursa bir ciçek olur · ile . 
fasıla 3 - Mezenin yarısı • bir 
zamir - esirgememek 4 - San'at 
· bir nakil vasıtası 5 - Bağla· 
ma edatı - korkulu rüya 6 - Bir 
uzvumuz - harflerin yerleri deği· 
sirse: adali olur 7 - Bir nota · 
İstanbulda bir semt 8 - İsim • 
bir nota • bir harf dei(isirse: eza 
olur 9 - Tirenin yarısı - e•ki bir 
lakap · ekmek vapılır. 
Yukarıdan asai(ı: 1 - Görüş

meler 2 - İlerlemekten fiil 4 -
Telefon ederken söyleriz • icra 
etmek 5 - Bir nota · bir isim • 
sebeke 6 - Psikoloiik bir term 
7 - Bir tıp şubesi 8 - Uzlaştl
ran 9 - Eski bir ziraat fileli. 

Evvelki bulmaca - soldan saı'!a: 
1 - Adem·· Mete 2 - Kuru • 
uşak 3 - Al hin • ni 4 - Ya
sak 5 - Mesakln 6 - Kalan 
7 - On · Muş · do 8 - Para • 
alem 9 - Alet • tava. 
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Alman Tebaası 

Geri Çağırdıyor 
(Başı 1 incide) 

Sanıldığına göre, Von Heeren, 
es Yeni hükumetin harici siyaset te-

ınayülleri hakkında mallımat is
·et temekle iktifa eylemiştir. Ken
·i.i• disine, Yugoslavya harici tiyase
. tinin rejim değişmesinden mü _ 

1 teessir olmadığı ve harici siyase-
. tin bütün komşu memleketlerle 

iyi münasebetlerin idame.si üze.. 
rine müesses olarak kalmakta 
bulunduğu cevabı verilmiştir. 

Peşte'ye göre 
Budapeşte, 29 (A.A.) - "Ofi,. 

~ 
Ujsag gazetesinin muhabirine 
gôre, Almanyanın Belgrat Elçisi, 
Yugoslav hükumetine bir nota 

. • vererek şu sualleri sormuştur: 
I1 1 - Yugoslavya, üçlü pakt 

dahilinde mihver devletleriyle 
]şbirliği yapmak niyetinde mi

r· dir? 
n 2 - Yugoslav ordusunun se
~ ferberliğine ne sebepten dolayı 

devam edilmektedir? 
Macar gazetesinin muhabiri, 

Belgradın bu suallere süratle ce
vap vereceğini tahınin etmekte
dir. 

Alman elçi8i geri 
çağırüacak 

Belgrat. 29 (A.A.) - "Reuter,, 
Belgradın iyi haber alan mahfil

~- lerinde beyan olunduğuna göre, 
Almanyanın Belgrat Elçisi Von 
Heeren hükUmeti tarafından ge
ri çağrılacaktır. 

* Berlin, 29 (A.A.) - Yan resmi 
bir menbadan bildiriliyor: Alınan 
hükılmet merkezindeki resmi ve 
yarı resmi mahfiller, Belgradda 
siyasi vaziyetin inkişafını ve Yu
gosl.avyada bazı Alman aleyhtarı 
unsurların gittikçe artan nüfu -
zunu fevkalade bir aıaka ile ta
kip etmektedir. 

Berlin resmi mahfillerinde, Yu 
goslavyadaki vaziyet karşısında 
en sıkı ihtiyatkfirlık muhafaza e
dilmektedir. Maamafih Alman 
Hariciye Nezaretindeki kanaate 
göre, Yugosalvyada vaziyet karı
şık gibi gözükmektedir. Belgrad
da bazı şahsiyetlerin ve nazırların 
yaptığı beyanat, vaziyeti aydınla
tabilecek mahiyette değildir. Va
ziyeti sözler değil fakat yalnız 
fiilyiat aydınlatabilecektir. Vazi
yetin bugünkü halinde, Belgrad
da şovenist Sırplann idare ettiği 
siyasi grupun Alman alehtarı te
mayüllerinin fazlalaşmakta ol -
duğu müşahede edilebilir. Dünkü 
vakalar ve yeni hAdiseler, bu te -
mayülün hedefinin Alınan - Yu
goslav münasebetlerini haleldar 
etmek teşkil eyliyeceğini isbat et 
mektedir. 

Alman Hariciye Nezaretinde 
şu cihet kaydolunmaktadır ki, bu 
h~diselerin kontrollü veya kon -
trolsüz olduğu hakkında Alınan -
lar tarafından bir hüküm verile
mez. Maamaf ih, dahili mesele -
rın harici siyaset meselelerine te
sir icra ettiği muhakkaktır. Şüp
he yoktur ki, halen Belgradda, 
Yugoslavyarun üçlü pak.ta iltiha
kına rağmen, Almanya ve Italya 
ile münasebetleri karıştınnıya ça
lışan unsurlar mevcuttur. 

Siyasi mahfiller, vaziyetin cid
di telakki edilip edil.miyeceği hak 
kında bir hüküm vermekten iç
tinap eylemektedir. Berlinde te -
barüz ettirildiğine göre, esas me
sele, Belgradda olanların siyasi 
meselelerle bittabi mudil bir va
ziyetten doğan muvakkat müca: 
deleler ve ayak tabakasının esen 
olan muvakkat hadiseleri mi yok 
sa bir siyasi hattı hareketin ifade 
sini mi teşkil eylediğidir. Alman 
Hariciye Nezaretinde de, bu su
ale cevap verilmemiştir. 

Oğrenildiğine göre, herhalde 
Almanya, siyasetinin ayak ta~a
kası halk tarafından tayin edil -
mesine müsaade eylemiyecektir. 
Yugoslavyanın üçlü pakta iltiha -
kında, Almanya, bu dev ıe:e . kar
şı sempatilerini izhar etr:ııştır v_e 
bu iltihakı cenubu şarkıde bır 
istikrar un~uru olarak telakki ey
lemektedir. Eğer Yugoslavyada 
bazı unsurlar böyle bir inkişafa 
muhalefet edebileceklerini sanı -
yorlarsa, o zaman bunun yegane 
mesulleri kendileri olacaktır. E. -
ğer bu unsurlar Alm~n~anı~ a.lı
cenaplığını ve kuvvetını suııstı -
mal edebileceklerini sanıyorlarsa, 
aldanıyorlar. 

Nihayet, Alman Hariciye Neza
retinde, Almanyanın ~atılmış a -
janlar tarafından tahrik ve tah ~
kir edilmek niyetinde olmadıgı 
bildirilmiştir . 

Macar ve Almanlara 
karşı sertleşme ba§lamış! 

Szegedin, 29 (A.A.) - "D.N. 
B .. , Macar ekalliyetine mensup 
olan ve Szegedin'de Yugoslav 
hududunu geçen köylüler, Bel -
gradda vukua gelen hükfunet de
ğişmesindenberi, Sırp m_emurla
rın ve jandarmanın ekalhyetlere, 
bılhassa Macar ve Alman ekalli
yetlerıne karşı hattı hareketinde 
bır sertleşme vukua gelmiş oldu-
ğunu bildırını~lerdir. -

Yugoslavyada 

Vaziyet \...----. 
(Başı 1 inC'iitel 

Bir H 1rvat gazetesinin 
mütalaaları 

Belgrat, 29 <A.A.) - "Stefa
ni., : Doktor Maçekin "Hrvatski 
Dnevnik,. J!azetesinin bildirdiği
ne göre, Maçek, vaziyeti anla -
mak ve kendisine malumat 
vermek üzere Hırvatistan Valisi 
Subaşiç'i Belgrada yollamıştır. 
Subaşiç'in Zağrebe avdetini mü
teakıp, Maçck, yeni hükumete 
girip girmiyeceğini kararlaştıra. 
caktır. Hrvatski Dnevnik, bu ha
beri verdikten sonra şunları ila
ve etmektedir: 

Bugün vaziyet Hırvatistan vi
layetinin kurulduğu 26 Ağustos 
1939 tarihindeki vaziyrtten ta
mamiyle başkadır. Maçek, o za
man, muhtar Hırvat hayatının 
vücut bulmasına AAhsi otoritec;i 
ile müzaheret ıçın hükt'ırnete 
girmeyi kabul etmisti. Macek. 
bu suretle büyük fedakarlıklar 
yapmştır. Kendisi, zaman zamıın 
Belgrat ve Zajireote oturmak 
mecburiyetinde kalmıstır. Dok -
tor Macek, komşu devletlerle 
sulhperver bir siyasetin ve ben
Uklerine hürmet ve müsavat e
sası üzerind~m Sırp, Hırvat ve 
Slovenlerin samimi isbirli?rinin 
Yugoslavyanın Cenubu Şarki 
Avrupasındaki vazifesini yap -
masında yegane yol olduğuna 
kani bulunarak. vazivetin inki
şafını büyük alaka ile takip et
mektedir. 

Belgrat valisinin hükt.imet 
merkezindeki tezahürleri menet
mek üzel'e aldığı tedbirlere ba
kılırsa, hükumet, vaziyetin ye. 
niden normalleşmesini arzu edi
yor gibidir. 

Gazete, şunları da ilave et
mektedir: 

Harici sivaset, bütün kararla
rın gayet da.kik mülahazalard~n 
sonra alınmasını ve bilahare pıS
man olmamak icin bicbir sevin 
ihmal edilmemesini icap ettir
mektedir. 

Her ne olursa ol!ıun. dahili ve 
harici sivaset mesE>lPlf>ri. Hırva
tistanda itidalle tPlakki olunmak 
tadır. Hırvat milleti. tamam,ivle 
sakin kalmakla, Hırvııtist.ı:ında 
hiçbir hadise vukua ıtelmedi~ini 
ve Hırvat millPtinin tam sivasi 
ol~nlu_ğa sahip bulunduğunu 
ıtöstermistir. 

Hrvatski Dnevnik, Belgratta 
toolahlmıstır. 

Dii?er taraftan Paespo'dan ölr
renildiğine ıtöre, Sırp milis müf
rezeleri. halkın tamamiv1e sakin 
buluncluA'u Za~ .... be ~lmiştir. 

* BelgTat. 29 (A.A.) - Bel~at 
radvl'lsu. buı;rüne kadar ZaE!'rep 
ve Üsküp radvolariyle. birlikte 
neşrhrat vaparken. bu :ıkı-::ım v::ı.l
nız Üsküp radvosu He beraber 
neşriyatta bulunmustur. 

Seferberlik haberi 
yalanlamgor 

Belgrat 29 (A.A.) - Yugoslav
yada örfi idare ve seferberlik 
ilan edildiği vesaire hakkında 
bilhassa Budapeşteden yayılan 
haberler kat'i surette yalanlan
maktadır. 

Hiç bir zaman örfi idare ilanı 
bahis mevzuu olmamıştır. 

Alınan askeri tedbirlere gelin
ce, bunlar hiç bir surette sefer
berlik tedbiri mahiyetini haiz de
ğildir. Yalnız, memleketin emni
yeti bakımından muhtemel ihti
yaçlara göre askeri kuvvetlerin 
yer değiştirmeleri vukua gelmiş
tir. 

Kabine toplandı 
Belgrat 29 (A.A.) - "Reuter .. 

Yeni Y~oslav kabinesi, bu sabah 
üç buçuk saat süren bir toplan
tı yapmıştır. İçtima sonunda 
neşredilen yarı resmi tebliğde 
harici siyaset üzerinde herhangi 
bir müzakere cereyan ettiğine 
dair hiç bir kayıt yoktur. 

Tevkif edileni.er 
Budapeşte 29 <A.A.) - "Ofi,, 

Tsvetkoviç ve Markoviç'in evle
rine dönmelerine müsaade edil -
miştir. Tsvetkoviç ve Markoviç, 
evlerinde polis nezareti altında 
bulunmaktadır. 
Perşembe Ji(Ünü tevkif edilmiş 

olan bütün nazırlar, Başvekil ve 
Hariciye Nazırı müstesna olmak 
üzere serbest bırakılmışlardır. 
Diğer tevkif edilenler, Belı.;trat 

polis müdürü ile sansür müdürü, 
radyo komiseri ve Avala ajansı
nın müdürüdür. 

Harbe hazırlanmak için 
Oyalama siyaseti 

Nevyork 29 (A.A.) - "D.N.B .. 
Associated PrE>ss ajansının Bel- 1 

grat muhabirinin verdiği bir ha
bere ı;röre, yeni hükumetin takip 
edeceği siyasetin mihvere karşı 
dostluğa istinat edeceği hakkın
da siyasi hükumet mahfilleri ta
rafından verilen teminat, Belgrat 
taki bitaraf diplomatların fik· 
rince harrı hazırlıkları yapmak 
için vakit kazanmak üzere ya. 
pılan tesebbüslerden başka bir 
sey değildir 

· iki yol 
Londra, 29 tA.A.) -· Rcutcr a-

Ordumuz. Ödevini 

Başaracaktır 
(Be~ı 1 ıncide) 

Diğer yerlerde 
Ankara, 29 (A.A. 1-Dunya buh 

ranı ve dış pol~tikamız etrafında 
konferanslar vermekte olan me
buslar dün ve evveıki gün de 
yurdun muhtelif yerlerinde kon
feranslar vermişlerdir. 

Bu arada Konya mebusu Ali 
Rıza Türel Elazığ'da, İçel mebusu 
Ferit Celal Güven Samsun'da, 
Konya mebusu Muzaffer Göker 
Muğla'da, Aydın mebusu Agah 
Sırrı Levent de Tarsus'ta bin
lerce halkın iştirak ettikleri top
lantılarda söylemiş oldukları JlU
tuklarda Milli Şefin etrafında 
sarsılmaz bir kütle teşkil eden 
Türk mille~inin her türlü teca
vüzü karşılamağa hazır bulundu
ğunu bilhassa tebarüz ettirmiş
lerdir. 

jansının diplomatik muharriri ya 
zıyor: 

Yugoslavyada vukubulan hükıi 
met darbesinin mihver mahfille
rinde doğurduğu şaşkınlık, hid -
det, memnuniyetsizlik ve kızgın
lığı tasavvur etmek kolaysa da 
A vruparun cenubu şarkisinde ani 
olarak beliren vaziyetin ayni malı 
filler üzerinde tevlit ettiği aksü
lamel henüz karanlıktır. Mihve -
rin ilk teşebbüs olarak yeni Yu -
goslav hükumetinden evvela mih 
vere sonra da üçlü. pakta karşı Yu 
goslavyanın ·alacağı vaziyet hak
kında izahat istiyeceği ~şikardır. 
Yugoslav hükumetinin de bütün 
devletlerle bilhassa koınşulariyle 
dostane münasebetler idame et -
mek arzusunda bulunduğunu söy 
liyeceği de meydandadır. Uçlü 
pakta gelince Yugoslav hükume
tinin pakta karşı alacağı vaziye -
tin uzun zaman beklemiye ta -
hammülü yoktur .Bu takdirde Al 
manya iki şıktan birini intihap et 
mek mecburiyetinde kalacaktır. 
Ya Yugoslav milletinin kararını 
kabul edecektir - ki bu kararım 
mahiyeti hakkında ise hiçbir şüp
he kalmamıştır - ve yahut metin 
bir vaziyet alarak Yugoslavyayı 
kuvvetle tehdit edecektir. 
Mihver devletlerinin harekete 
geçmesi için bir müddet bekle -
mek icabetmesi muhtemeldir. Fa 
kat kurbanlarını salhaneye gö -
türmek için Almanların müracaat 
ettikleri mutat usul mucibince 
Yugoslavyaya karşı şiddetli bir 
propaganda hücumu yapılması 
beklenilmelidir. 

Roosevelt'in mesajı 
Vaşington, 29 (A.A.) - Reisi

cümhur Roosevelt Yugoslav kra
lı Pierr'e aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir: 

Majestenizin bütün haklarını, 
krallık salahiyetlerini ve mert ve 
müstakil bir mill~in idaresini 
ele aldığı şu anda sıhhat ve iyili
ğiniz ve Yugoslavyanın hü.rriy~t 
ve istiklali hususunda Bırleşik 
Amerika milletinin samimi te
mennilerine iştirak etmek iste
rim. 

Bundan başka, Yugoslav ve A
merikan milletleri için mukad -
des olan hürriyet esaslarının ida
resi yolunda Yugoslav ve Ame -
rika hükumetleri münasebetle -
rinin karşılıklı faydalar temin e-

l' AN 

Akdeniz ele 
(Başı 1 incide) 

Yunan deniz kuvvetleri de bu 
harekata iştirak etmektedir. Ye
ni haberler alınır alınmaz neş
redilecektir. 

Hava· Nezaretinin tebliği -
Bombardıman ta~varelerimizden 
rpürekkep kuvvetli bir teşekkül, 
lonien denizinde düşman harp 
,ı.{emilerine karşı muvaffakıyetle 
tetevvüç eden bir hücum yap -
mıştır. İki kruvazöre ve bir 
destroyere ağır bombalarla tam 
isabetler kaydedilmiştir. Kruva
zörlerden birisi, siyah ve sarı bir 
duman çıkararak durmuştur. Bir 
miktar bomba da düşman gemi
lerinin civarlarına düsmiistür. 

İtalııall bahriyelileri 
sallar üzerinde 

Londra, 29 ( A.A.) - Amiral
lik Daire5inin tebliği: Şarki Ak. 
denizdeki deniz harekatı hak
kında yeni haberler henüz gel -
memiştir. Fakat tayvarelerimiz, 
bu sabah, kurtulmuş İtalyan hah
riyelilerini ihtiva eden sallar 
görmüş olduklarını bildirmfsler
dir. Bundan, askari bir İtalyan 
gamisinin batmış olduğu istih
raC' ı>dilPhilir. 

Bir İngiliz tahtelbahiri 
2 ltalyan vapuru batırdı 
Londra, 29 CA.A.) - "Tebliğ., 

İnpiliz Parthian denizaltı aemi. 
si, İtalyanın cenubunda himave 
altında seyreden bir gemi kafi
lesine muvaffakıyetli bir hücum 
vapmıstır. Ya iaşe gemisi veva
hut asker nakliye gemisi olan 
6.000 tonilatoluk bir vapura ve 
10.000 tonilatoluk bir büyük sar
nıç gemisine torpiller isabet et
mistir. Bu gemilerin battı~ı J?Ö
rülnıemiştir. Cünkü Parthian de. 
nizaltı gemisi, İtalyan himaye 
gemilerinin mukabil hücumla -
nndan kurtulmak kin vaziyet 
almştır. Fakat bu iki İtalyan ge
misinin motörlerinden çıkan ses
ler d .... 'hıı 1 -:ı11rmustur. 

Bir ltalyan vapuru . 
batırıldı 

Atina, 29 ( A.A.) - "Tebliğ .. 
Binbası George Zepos'un kuman
dasınd·a bulunan "Triton.. is
mindeki denizaltı _gemimiz Mar
tın 2~ üncü pazar J.tiirıü saat 10.30 
a doğru Adrivatik denizin<le Ar
navutluk sahili civan'l'l<la sıkı 
bir muhafaza altında seyreden 
bir düsrnan kafilesin€ tesadüf 
etmiştir. 

DenizaHımız ce.saret1e ve bü
vük bir soğukkanlılıkla taarruza 
E!'ecerek tamamivle dolu olan 
Llyod Triestino'ya ait 5451 ton
luk "Carha., vanurunu b::ı.tırmış 
ve daha küçük hacimde bir va
puru ciddi surette hasara u~rat
mısb .. 

Brendizi bombalandı 
Londra 29 (A.A.) - "Tebliğ .. 

İngiliz hava kuvvetlerine men-
sup bombardıman tayyareleri, 
dün, Brindisi'nin cenubunda 
Lecce tayyare meydanına mu
vaffakıyetle tetevvüç eden bir 
hücum yapmıştır. Yerde tayya
reler mitralyöz ateşine tutulmuş 
ve yakılmıştır. İki motörlü bir 
bombardunan tayyaresi tamami
le tahrip edilmiş daha bir cok 
tayyareler de ciddi hasara uğra
tılmıştır. 

Rodos'a yapılan 
hava akını 

deceği ümidini izhar eylerim. 

/ "lt .. h t ı Kahire, 29 (A.A.) - Onikia
ngı ere muza ere e ııazır dada, İngiliz hava kuvvetlerine 

Londra, 29 (A.A.) -"'Afi,, Lon mensup bir bombardıman teşek-
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Haftada 12 Bir 

Alman Şehri 
(Bap 1 incide' 

Bertin ' deki 

Konuşmalar 
(Başı 1 incide) 

Ahnanyanın Japonyadan neler 
Berlin, Kie1. Hanovre, Den istediğini Münihte çıkan bir ga

Hzler deniz üssü, Kolonya, Dus- :ı:etenin neşrıyatından anlamak 
seldorf, Egersend, Cherbourg, mümkündür. Bu gazete, Japon
Barfleur, Dunkerque, Bres ve yanın kendi istediği gibi değil 
Calais. mihverin umumi menfaatlerine 

Bir hafta zarfındaki bu hare- göre. hareket etmesi lazım geldi
kattan yalnız 10 tayyaremiz .ı;ı;eri ğini, bunun da uzak şarkta Ingi
dönmemiştir. • A liz üslerinin Japonlar tarafından 
Alman akınlarının bılanrosu alınmasiyle mümkün olacağını 

.New - Castleontyne, 29 (A.
1 
yazmakta ve bugün Amerikan 

A.) - İngiliz Dahili Emnivet tehlikesinin Sovyet tehlikesin -
Parlamento Müsteşarı Bayan den büyük olduğunu ileri sür -
Wiekinson, burada söylediği bir mektedir. 
nutukta tayyare hücumları neti- M atsuoka - Ribbenlrop -
cesinde kaydedilen insan zayıatı G"" .· ··z Ak t 
hakkında malumat vermiştir. Ol ıng mu a a ı 
Şimdiye kadar İngiltere üzeri- Berlin. 29 <A.A.) - "D.N.B.,, 

ne yapılan hava hücumları esna- Von Ribbentrop. bu sabah :\Iat
sında ölen sivillerin adedi 28.859 suoka'yı kabul etmiş ve kendisi 
ağır yaralılann adedi 40.166 dır. ile bir görüşmede bulunmuştur. 

Ayni hava hücumları esna.sı?- Berlin, 29 (A.A.) - Mar0sal 
da ölen askerlerin miktarı, sıvıl- Göring, bugün Karinhall köskiin 
!erin miktarına nazaran 50 de de Japon Hariciye Nazırı Mat -
bir nisbethıdedir. suokayı kabul etmişti~ . 

Alman tebliği Ribbentrop'uJı nutku 
Berlin. 29 fA.A.) - "Teb1iğ., Berlin, 29 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Hava kuvvetleri, İn~iliı sahille- Matsuoka şerefine yapılan kabul 
ri açıklarında. İngiliz ticaret ~e- resminde Alman Hariciye Nazırı 
milerine karsı faaliyetlerine hu- Von Ribbentrop bir nutuk ira -
susi bir muvaffakıvetlc devam dederek ezcümle demiştir ki: 
etmistir. Saint _ Gcorıte kanalı. Uzak $arkın mümtaz misafi -
nın cenubu ıtarbi m;+halinde ve rini selamlamak için gösterilen 
Bristol kanalında. ceman 5 bin bu sevgi tezahürleri, Japonya 
tonilato hacminde iki ticaret sıc· Hariciye Nazırının şahsında, son 
misi batırılmıştır. Newqu~v'ın seneler zarfında sözleri ve hare. 
rıarbında bir vapura çok alcak- ketleriyle bizim zihniyetimize 
tan yapılan bir hücum esnasın. benzer bir zihniyet taşıdı_ğını gös 
da. bu ~emiye bir isabet kayde- termiş olan ekselansmız icin ya
dilmis ve bunun neticesinde bir pılmış olduğundan bir kat daha 
kazanda infilak olmuştur. Har - kıymetlidir. Siz bizim de anla -
wiche acklarında bir ticaret ıze- dıl{ımız bir lisan konuşuyorsu -
misine karsı da muvaffakwetle nuz. İntihap ettiğiniz yol Alman
tetevvüc eden diğer bir hücum yanın da mecburen girdiği bir 
yapılmıştır. · yoldur. 

Berlin ve Roma ziyaretlerini
zin Almanya, İtalya ve Japonya 
arasındaki münasebetleri daha 
fazla inkişaf ettirmesini- temenni 
ederim. Ta ki, bundan sonra in
hilAl kabul etmez bir mücadele 

Son Taarruzda 

ltalyan Kayıpları 

Türkiye he 
Yugoslavya 

Arasında 
--, 

ffiası 1 incide) 
Bulgarlara göre 

Balkanlardaki karabulutlar 
Ankara, 29 <Radyo gazetesi) -

Bir Bulgar resmi sözcüsü bugiin 
radyoda Yugoslavya hadiseleri 
ve Balkanlara dair şunları söy
lemiştir: 

"Bulgaristan üçlü pakta gir
mekle Avrupada yeni ve adil bir 
nizam kurulması için çalı~makta 
olduğunu isbat etmiştir. Bal
kan memleketleri arasında bir 
çok ihtilaflar vardır. Bulgaristan 
bu memleketler arasındaki ihti
lafların bir an evvel balledilmc
sını, Balkan ufuklarındaki ka
ra bulutların dağılmasını ve 
sulhün bir an evvel avdetini ar
zu etmektedir . ., 

Bulgar sözcüsü zat Balkanlar
daki ihtilaflı meselelerin bir 
an evvel halline işaret etmiş, fa
kat bu ihtilafların nelerden iba
ret oldu,ğunu tasrih etmemiştir. 

Yugoslav klübü11de 
Dost Yugoslavyanın yeni ve · 

~enç kralı.l\IIajeste ikinci Pierre'in 
tahta cüllısu munasebetivle dlin 
saat 19 da Beyoğlunda Yugoslav 
Udübi.indc bir merasim yapılmı~
tır. 

Merasimde tstanbuldaki Yugos 
lavların genç krala olan sada -
katleri bildirilmiş General Kon -
sul bir nutuk irad ederek Türk -
Yugoslav dostluğundan bı hset -
miştir. Bu esnada salonu doldu -
ran çok kalabalık Yugoslav kolo
nisi "Yaşasın Türkiye, yaşasın 
Yugoslavya,, diye bağırmışlardır. 

Toplantı iki dost ve müttefik 
memleket hakkında samimi sem
pati tezahürleri arasında gec va . 
kitlere kadar devam etmiştir. 

Harbi 
(Başı 1 incide) 

birliği vücut bulsun. Berlini zi- <Ba~ı 1 incide) 
yaretiniz gerek Almanya, gerek ltalyan maneı•iyatı. bozuk 
Avrupa ve hatta bütün dünya i- Ankara, 29 ıRadyo gazetesi) -
çin bilhassa ehemmiyetli bir za- Şarki Afrikada Eritrede Keren'in 
mana rastlamıştır. Filhakika bu sukutu Italyanlarda ne kadar ıntı
anlarda Ingiltereye karşı nihai nevjyat sukutu tevlit etmişse In -
mücadele yapılmaktadır. gilizlerde de ayni nisbette mane • 

Yunanistan Norveç' e 
benzemiye~ek 

Atina 29 (A.A.) - Kendisine 
bir İngiliz radyosu süsü veren 
bir ecnebi radyo istasyonu Yu
nanistanın da Norveçin akıbetine 
uarayacağını ve İtalyan istilası
na uğramal!a mahkum bulundu
i,'tunu söylemektedir. Bu propo
p;andayı yapanlar Yunanis~aı:ıda 
Norveç'i muvakkaten felakete 
sürükleyen Quisling gi}?i bir a
dam bulunmadığını ve Italyanın 
tam beş aydanberi Yunanistan'ı 
istiladan tamamiyle aciz bulun
duğunu mütemadi ve sistematik 
bir surette göstermiş olduğunu 
unutmaktadırlar. 

O halde Don Quichotte ismin
deki garip şövalyeyi hatırlatan 
bu tehditlerin manası nedir? Yu
nanistan haletiruhiyesine ve ha
kikate uymayan· bu. gibi tehdit
lerin fevkinde olduğu için bun
lara kulak asmıyacağı aşikardır. 

Berlin, istasyonundaki tarZJ 
hareketi hakkında bir çok yala.n
lar uydurmağa devam edebilir. 

Yunanistan, Yunan milletinin 
İngilizlere karşı gösterdiği hara
retli arkadaşlığa tamamiyle uy
gun bir nezaket ve samimiyet 
Ji!ÖStermektedir. Şimdiki propa
ganda usulleri tamamiyle iflas 
etmiş olduğundan İtalyan pro
paganda teşkilatının yeni usuller 
bulması lazım ~elmektedir. 

İ~~iltereye düşe!1 her bo!11ba viyatı yükseltmiştir. 
Ing~lız Imparatorlugunu katı ha Bu hadiselerden sonra Habeş -
rabıye yaklaştırmaktadır. Batan l k f "l k f ' l · 

1 . . . er a ı e a ı e ımparator Ha-
her ton~a berabe.r ngılız lmpa - ı ile Selasenin ordusuna gönüllu 
ratorlugundan bır parça da bat- yazılmıya başlamışlardır. Şimdi 
mak~adır. Ord':1larmı7 hazırdır. Ingilız ordusu Asmara istikame
Hakıkatte, _İng~lterenın ~.ukad · tinde harekata devam etmekte -
deratının şımdıden taayyun et - dir . 
miş. oldu~.una .kan~: Biz Al!"an- Asmaraya doğru arazi gittikçe 
va ıle muttefıklerını;ı. harbı ka- dıizelmekfedir. Bu itibarla bu 
zam?ış ?Jduklannı bılıvoruz: ~u şehrin de kolayca ele geçeceği 
h~kıkatı b':1: _sene sonı;ında bututı tahmin cdilebilır. 
dunya da ogrenecektır. ı ı 1 ·ı K 
Ş . d' Al ·ı İt 1 ta yan aı ar erende çok mal-
ım ı manya ı e a yanın zeme ve esir bırakmışlardır. 

mukadderatı J_aponyanın mu - Asmara da alındıktan sonra ha 
kadder~tı~-~ bagl~dır. B~ mukad- rekatın cenuba dönmesi ve ilk 
derat bırl.ıgı bahrı ?a.rbı uzatmak hedefin Aduva alınası muhtemel 
veya genışletmek ıstıyen herkes- dir 
le mücadele ettirecektir. Bunu : . • • 
dünya sulhünün yeniden süratle Swıl ltalyanların tahlıyesı 
teessüsü için yapacağız. Ayni za
manda Avrupa ve Şarki Asyada 
tabii hayat sahalarımızda yeni 
nizama karşı yapılacak. herhangi 
bir müdahaleye. bu müdahale 
kimden gelirse gelsin karşı koy
mıya da azmetmiş bulunuvoruz. 

JJI atsuoka'nın C eı·abı 

Londra, 29 lA.A.) - Bir Ingi
liz tayyaresi son zamanlarda ba
zı sıvil ltalyanların tahliyesi için 
Italyan somalisinde Reeco Litto
rio'ya gitmiştir . 

Umumi bir tahliye meselesi, 
Dük d'Aoste'un alacağı karara 
bağlıdır. 

drada Yugoslavya hadiselerinin külü dün,. Rodos'da Kalato tay
arkası' sükünetle beklenmektedir yare meydanına muvaffakıyetle mişler ve düşmana ağır zayiat 
Yeni Belgrat hükmeti Alman teıtevvüç eden bir hücum yap - verdirmişlerdir. Bir düşman harp 
kuvvetlerinin bir hücumuna mu mıştır. Tayyare meydanındaki gemisi batmıştır. İngiliz bom· 
kavemet mecburiyetinde kaldı - binalarda ve bir petrol deposun- bardıman tayyareleri Ege deni
ğı takdirde, Ingilterenin Yugos - da yangınlar cıkarılmış ve bu zindeki üslerimizden bir kacmı 
lav hükumetine tam müzaheret- yangınlardan çıkan duman sü- bombardıman etmişler ve bir kaç 
te bulunmıya hazır olduğunda bu tunları, 160 kilometre mesafe - kişinin yaralanm;asına sebebiyet 
gün şüphe yoktur. Alman tehdit- den görülmüştür. Asgari bir tay- vPrmiş~erdir. 
!eri ve Bedinin aldı~ı gittikçe varP verrl<> tahrin pflilmic:H.. , •M••••••••• .. 

Bundan sonra söz alan Matsu
oka mihver devletleri şefleriyle 
tanışmak hususundaki arzusunu 
kuvveden fiile çıkarabileceğin
den dolayı duyduğu memnuni -
"eli izhar etmiş ve şöyle demir
tir: 

"Üclü pakt husu~unda söyle. 
diğiniz sözlere iştirak ediyorum. 
Bütün ihtimalleri derpiş ederek 
hazırlanmı.; ol.an bu pakt. mahi
yeti itibariyle bir sulh paktıdır. 

Çünkü başlıca gayesi bugünkü 
harbin tevessüüne mani olmak
tır. Bundan sonraki gayesı ıse 

Şarki Asyada Japon ve Avrupa
da Alman ve İtalyan menfaatle
rinin bulundtıRU sahalara yaban
cı devletler tarafından yapılacak 
her türlü müdahaleyi reddet -
mektir. Dünya sulhünün en iyi 
bu şekilde muhafaza edilebile
ceğine şüphe yoktur. 

sinirli ton, Yugoslavları fazla Suda limanı bombalandı .,. 
heyecana kaptırmıştır. Londra- Roma 29 <A.A.l - 25 - 26mart1 
daki düşünceye göre. Alma11ya, ~ecesi donanma cüzü tam larımız 
yeni bir muazzam sinir harbine Giritte Suda koyuna ~irerek ora-, 
başlamakta mütereddit bulunmak da demirli bulunan düsman harp 
tadır. Çünkü en iptidai mantığa ve nakliye gemilerine hilcum et- ı 
göre şu cihet muhakkaktır ki e-
ğer milli hareket Almanyaya kar ı 

PERDE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

şı mümaşatkarlığından dolayı r Dr. Horhoruni -.l 
Tsvetkovitch'i çekilmiye mecbur 
etti ise, yeni hüku~etin _tehditle~ mınönü Nimet Abla gişesı kar· 
karşısında boyun egmesı ve ayn •sandaki muayenehanesinde 
mümaşatkarlığı göstermesi bek hastalarını kabul eder 
lenemez. 1 .,_~., ..... ,~fn,, 1 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

Çıkaran: Neyyire Ertuğru] 

1 Nisanda Çıkıyor. 

1• SATILIK KÖŞK~"' Türkiye Kızday Cemiyeti 

Merkezinden 
Bakırköyünde Kartaltepe 

Mektupçu sokağında ilkmck
tep karşısında 5.7.18 No. lu 
halen bina .tahakkuk ve tah
sil dairesi olan Köşebaşında 
İstasyona çok yakın üç katta 
12 oda bir sofa Banyo mut
fak çamaşırlığı olan ayrıca 
bodrum ve çatı arası bulu
nan içinde suyu. Elektriği ve 
havagazı mevcut olan dört 
tarafı açık bahçe içinde yaz 
ve kış oturmağ'a elverişli 
ya~lıboyalı köşk Emniyet 
Sandığından satılmaktadır. 
İstekliler 31 Mart 1941 pa
zartesi ~ünü saat 10 da Em
niyet Sandığında yapılac::ık 
rnü:ı:ayedevc i'tir.'.lk C'dC'bilir 

ler. , , 

Umumi 
Kızılay Umumi Meclisi 1941 senesi Nisanının 29. uncu 

alı günü saat 10 da Ankara Yenişehirde cemiyetin umu
mi merkez bin&sında alelade içtimaını yapacağından mu
·ahhaslann yukanda yazılı gün ve saatte Kızılay Umumi 
nerkezine teşrifleri rica ol un ur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ : 
ı - Reis ve ikinci reislerle katiplerin seçilmesi, 
2 - Umumi Meclis tetkik komisyonu ve umumi mer. 

{ez raporlarınn tetkiki ile kabulü halinde umumi merkez 
im.metinin ibrası, 

3 - 1941 - 1942 bütçec;inin tasdiki. 
4 - ÇJkacak azanın veri ne diğerlennin seçilmesi. 
5 - Tetkik komisyonu azasının yeniden seçilmesi. 
fl - Umunıi mPrkM t<>klifl,,ri 

Kaıısız geııç aııne! 
Y•vru•unun ılltOnO , on• y•tecek mokl•rd•. "eremez 1 
OE$YEN k•" kuvv•t ,urubu kanın nokunını t•m•m· 
l•d•kca hayalın bu car• kaynaOınd•" kendi ııhhatı 
kadar yavruıunun bmc•k gıdası olan alltO de fayda 
g6r0r, Anne kuvvetl•nır, Y•vru gOrbO:ılenır •• , Su ru· 
ve u•detınln kendiıidir •.•• 
Emzikli annelere, DEŞYEN'ın ken kunet turubu. 

--
Çiif. 
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Bütün Ağrllara, 
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Hastalık Başlangıç- A.4f)!F 

larına Karşı ve Hiç 

Zararsız En Kuv

vetli Müsekkindir 

SELJINİK 
HALKİoiKv A 

s~RlGoro"f.t 

GODOS \) 

A. , ~AMURKAŞ 

.. .SLİVNO 

KURU BURUN 

• 
MIK YAS 

o 50 100 • 150 
KiLOMETl?E 

DİŞ MACUNU 
Mikroplan yOzde 100 OldOrOr, dişleri temizler parla· 

tır dij etlerini besler ve hastalanmalanna mant olur . 
.;r 

"Her rerdıı OENTOL diş macununu lşrarlıı isteyiniz. 

Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsrzlıklannda baş, diş, mafsal, 
romatizma, Asap ve adale ajtnlarmda lüzumunda günde 3 a
det alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu kutu-

İdarehane: Perşembepazar cadde• i No. 50. Galata - İstanbul. Telef o n: 41362 TelJ!Taf: SAMURMAZ '"' ____ , ________________ ,, 

İn~isarlar Umum Müdürlüğü ilanları lan ısrarla isteyiniz. 
. ,ı 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her ıcün saat 
(% - 6) ya kadar lstanbul 

Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Ne§?iyat Divanyolu No. 104. 
T. L. Ş. TAN Matbaası '~--Tel. %2398 __ ,, 

1 - Mevcut şartname ve nümune mucıbınce 1000 metre yeşil, 10.000 
metre beyaz yağlı kaneviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 2.4.941 carşamba günü saat 11 de Kabataşta levaznn ve 
mübayaat şubesindeki alnn komi~yonunda yapılacakıt.r 

3 - Şartname ve ntimune sözü geçen şubeden parasız almabtlir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 7 ,5 güvenme parasiyle birlikte mezkill' komisyo
n~ miiracaf\tıan. (2336) 

TiMOFUJ. 
(Abdeıı Bozan) dedlfimla banıak kurtlannm devaatdır. Boalar ntıT etile 
yapılmq pastırma ve sucukları yiyenlerde bl.sıl olur. Uzunluk:lan dört 
metreden on metreye kadar ola.r ki bir çok tehlikeli hastalıklara yo1 açar 
T 1 M O F U J bu kurtlann en birinci devasıdıT. Sıhhat V eklletinln 

müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Reçete Ue oatJlır. 
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