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Japon Hariciye 
NC'izırının 

Be.rlin Ziyareti 
-------------------------.Japonya, ilçler paktına girmek sa-

yesinde kendisine birçok faydalar 
tcmın etmiş, buna mukabıl Al
ın nynya da hayli hız.metı dokun
muştur. Fakat şimdi, kati harp 
başlamak üı.erc olduguna göre, A
merikayı ıneşgul ederek İngilte
reye Amerıkadan gelebilecek yar
dımı asgari hadde lndirıruye çalış- ı 
rnak mevkHndedir. Ancak Japon
ya, Amerika ile çarpışmıya cesa
ret edememektedir ve onun ıçin 

Matsuoka'nın Bcrline beraberinde 
bir de sulh planı getirdiği şfıyidir 

IU. Zekeriya SERTEL 

J apon hariciye nazırı Matsu
oka, dört ,gün süren bir zi

yaretten sonra dün Romaya hare
ket etmiştir. 

Hırvat Partisi Lideri 
Dr. Macck 

' 

' 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yugoslavyada 1 
---~ -

İtalyanlar 
Memleketi 
Terkediyor 

-o-

Yugoslav Şehirlerinde 

Mihver Aleyhinde 

Yeni Nümayişler. Oldu 

Bir İngiliz Gazetesine Göre, 
Almanya, Ya Sırplara Karşı 
Yürüyecck,Ya Balkanlardan 

V azgcçecektir. 

r ' Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

"Her tacir bu kitapta ~österdiğim usulleri tatbilc etmek 
suretlle bir iki sene '1bi kısa bir zaman kinde mfi~krile· 
rinin adedini bir misli arthrabiJir. Ben bu kitabımda si:ıt 
bu sanati ökretlyorum .•• Fiyatı 50 kuruş. 

Alman matbuat ve radyoları
nın on be.ş gündenberi meşgul ol
dukları. ve Alman devlet adamla
nnın pek büyük ehemmiyet ver
diJ{leri bu tiyaret, daha mühim 
hadiseler arasınla ehemmiyetini 
kaybeder.ek gölgede kalmış, ve bu 
ziyaret mi.inasebetiyle Almanya
nın dünya efkarı umumiyesi ö
nünde yapmak istediği nümayiş 
sö.r.ıük .ı:ı:eçmiştir. 

Dr. Maç·ekle 
Temaslar 

So·na Erdi 

Sofya, 30 CA.A.l - "D N.B . ., 
Maribor'da Alman alf'vhtarı bir 
niimavis vukubulmustur. Teza -
hürat Sırpl:-ır tarafından tertip 
edilnıistir. Üzerinde "Almanva., 
yazılı büyük bir taş teşhir edil
miş, tezahüratcılar bu tasın üze
rine tükürmüşlerdir. Tezahürat 

Yunan denizinde İtalyan filosu i !e muharebeye tutuşarak bunlardan besini batırmaya muvaffak ol an İngiliz harp gemilerinden bir 
ka(ı, hedefe doğru son !>Üratle se Jir hal.inde 

Japon hariciye nazırının bu zi
yareti hakikaten fevkalade büyük 
ibir ehemmiyeti haizdi. Almanya 
1941 de bitireceğini ilan ettiği 
biiyük ve kat'i harbe başlamak ü
zeredir. Amerika harp ilim et
meksizin, müttefiklerin tarafına 
~eçmiştir. Kat'i harp başlarken 
Japonyanın da, üçlü pakt muci
bince kendi hissesine düsen vazi
leyi yapıp yapmıyacağını ve A
merikanın aldığı son vaziyet kar
şısında nasıl bir hareket hattı ta
kip edecr; "ni bilmek, ve h~tta 
mümkünse müşterek bir plan ter
tip etmek lazımdı. Matsuoka bu 
maksatla Berline davet ~dfü-:ıişti. 

Fakat Japon hariciye nazırı 
Tokyoyu terkettiki gün Amerikan 
ayanı ''Kiralama ve ödünç ver
me., kanununu imzalamıştı. Ber
line vardı~ı .ı:ı;ün, Yugoslavyada 
üçler paktı aleyhine bir hükumet 
darbesi vuku buldu. Berlinde mü 
zakereler cereyan ederken de İn
~ılizler Afrikada Keren ve Har
rarı zaptettiler. Bu suretle Mat
suokanın Berlin ziyareti mihver
ciler için fena bir hava içinde ce
reyan etti. 

Bu müzakerelerin mevzu ve şü
mulü hakkında hiç bir tebli~ neş
rJdilmedi. Bu hususta karşılıklı 
irat edilen kuru nutuklardan baş_ 
ka bir haber sızmadı. Fakat ko
nuşulan meseleler hakkında Ber
l!ndeki yabancı muhabirlerin ver
dikleri malumata göre, başlıca 
müzakere mevzuu Amerika ol
muştur. Fjlhakika bu cihan har
binde Japonyayı en ziyade alaka
dar eden mevzu da şüphesiz A
merikadır. 

* * ~aponya üçler paktı mucibin-

Hırvat Liderinin Yeni 

Kabineye İştiraki 

Ümidi Kuvvetlidir 

Almanyanm Hedefi Jlırvat
Iardan İstifade Ederek Mem-

esmısında kinde "İn~iltere ile 
hirlikte Al~anvava kars1 miica
dele edivoruz., ihıtrPsi bulunan 
beyannaİneler dağıtılmıştır. ,,.. 

Bel,grat, 30 (A.A.) - "Ofi., : 
Dün Hırvaatistanda İtalyan a
leyhtarı nümayişler yapılmıştır. 
Polis Zağrepteki İtalyan konso
losluğu önünde toplanan nüma
visçileri kolayca dağıtmıstır. Hiç 
bir vahim hadise vulrnbulma-. 
mıştır. 

Alman tebaası ayrılıyor 
Zağrep, 30 (A.A.) - "D.N.B ..• 

Hırvatistanda mukim Almanyalı 
Almanlar memleketi terke davet 
edilmişlerdir. Hırvat makamları 

Ieketi İçinden Fetetmekıniş! bu hususta teessür ve teessüfle-
rini bildirmişler ve hareket için 

Belgrat, 30 ( A.A.) - Başvekil Alman ofislerine ellerinden gel
Muavinliğine tayin edilmiş olan .diği kadar yardım etmektedirler. 
Hırvat Lideri Dr. Maçek, limüz 800 kadar Almanı hlım"1t"11k hu
yeni kabinede yemin etmemiş.. sust tren buj?ün saat 20 de hare
tir. Kendisinin yakında Belgra- ket etmiştir. İkinci tren /;!ece ya
ta gelmesine intizar edilmekte~ rısından sonra saat 1 de kalka-
dir. caktır. - ( S<>tıu: Sa 5; Sil 3 ) j (Sonu: Sa 5; Sü 7) 

lnönüZaf erinin 
l Yıldönümü 
Türk Milletinin Makus Talüni Yenen 

Muzaffer Kumandan, Bu Parlak Zaferi, 

20 Y ti Önce Bugün Kazanmıştı 
Bu.ı:ı:ün Türk milletinin makiıs !aylarında piyadesinin tiife,ğinin 

taliinin yenildiği İkinci İnönü ucunda süngüsü bile olmıyan ve 
Zaferinin 21 inci vıldönümüdLir. fakat aziz yurdunu düşmana cii'{-

Bir ta~.afta en mode~ _silah- netmemeğe azmetmiş, tarihin 
larla mucehhez ve bu ıtıbarla kaydettiği günlerdenberi hür ya-
hakkın ve zaferin kendi tarafın- i . .. · 
d ld - k . b" .. t r: şamıs ve ılelebet hur vasamak ka 

ado ugubna. anı d ır ~u~ ev 1 
·, rarivle dimdik duran °Turk ordu-

or usu; erı y~n a ı\'.a rosu su ~ardı. 
noksan, cephancsı mahdut. teç. 1 
hizatı natamam ve hatta bazı a- (Sonu: Sa 5; Sü 4 J 

İtalyan Kayıbı 

3 Kruvazör, 
2 Destroyer 

Batırıldı 

Son lngiliz Amiralliği, 

Muharebeye 

Bir Tebliğ 

Dair 

Neşretti 

iNGILiZ. iTAL YAN 
NNIZ KIJYVETLE!i.i 
ARAJ/NOA ÇARP!/-

. -o- MANiN VUKU BUL-
Ingiliz Harp Gemilerinin En 'UG YER 

Küçük JJir Zayiata 

Uğramadıkları Bildiriliyor r-H Hu··cumları 
Londra 30 (A.A.) - Amıral- j 1 ava 

rallik dairesi bu akşam aşağıda
ki tebliği neşretmiştir: 

Akdeniz donanması başkuman- Al d 
danı, son yapılan bahri harekat manya a 
esnasında Ingiliz cüzıltamlarının 
hiç bir zayiat ve hasara uğra- Ta h r·ı b a + 
madıklarını bildirmektedir. Yal-
nız tayyarelerimizin bir kaçından • 
haber alınamamıştır. Şimdiye ka ç k A " 
dar tahakkuk eden neticelere gö- o n 1 r 
re Italyan kuvvetlerinden her ":I 
biri 20 santimetrelik toplarla mü-
cehhez Fiume, Pola ve Zava Berlin ve Hamburg'ta 
kruvazörlerinin ve büyük Vin-
cenzo Giobcrti ve Maestrale dest
royerlerinin battıkları anlaşıl
maktadır. 

Daha fazla tafsilata intizar e
dilmek tedir. ... 

Londra 30 (A.A.) - Amirallik 
dairesi Akdeniz m:Jharebesi hak
kında aşağıdaki tavzihi neşretmiş 
tir: Muharebeye iştirak ede11 tay 
yarelerimizden yalnız ikisinin 
dönmediği tesbit edilmiştir. 

Batan ltalyan gemileri 
Londra 30 (A.A.) - Akdeniz

de cereyaneden son deniz muha
rebesinin şimdiye kadar malum 

(Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 

Hasarın Bilhassa Fazla 

Olduğu Anlaşılıyor 
Londra, 30 (A. A) - Alınan 

iki haber İn_giliz bombardıman 
tayyarelerinin miithis kuvvetini 
bir kere daha meydana koymak
tadır. Birinci haber Almanva Ü· 
zerine yapılan bombardımanların 
arttıi!ını bildiren bir resmi tebliğ
dir. İkincisi bir AJman Nazi şefi
nin bundan bövle daha sık ve ke
sif hava hücumlarına inti7.ar et
mek lazım ı!eldiği hakkında rad
yo ill Almanlara vaotığı ihtardır. 

ce cenubu şarki Asyada yeni 
nizamı kurmak vazifesini üzerine 
almıştır. Mihverciler şarki ve ce
nubu şarki Asyayı Japonyanın ha 
:vat sahası olarak kabul etmişler
dir. Fakat şimdiye kadar Japon
ya üçler paktına girmek sayesin
de bir cok faydalar temin etmiş
tir. Mağlup edilmiş Fransadan, 
ordulannı geçirmek için Tonkin'i 
almıştır, Bundan daha mühimmi, 
Tah!land'la Fransız Hindicinisi a_ 
rasında evvela bir ihtilaf cıkar
mış, sonra da bu ihtilafta hakem 
rolü ovnıyarak, cenubu şarki As
yanın bu mıntakasmda nüftızunu 
tesis etm,iştir. Tahiland. Japon 
nufuzunun İnıziliz nüfuz mınta
kasrna sokuldu_ğu ve Singaouru 
tehdit ettiği mühim bir yerdir. 
Jaoonva. Holanda Hindistanı ile 
müzEıkerelere ızirismiştir. Burava 
~ .. '"İ.ifuzunu uzatnaya çalışmak
tadır. 

Fener:1-Galatasaray:.O 
Almanyada yapılan tahribat 

önceleri tahmin edildieinde., <'Ok 
mühimdir. Bu tahribata dair 
LondraYa gelf!n raporlarda şu ha
berler de \·ardır: 

Berlinde zaviat pek biivüktür. 
Her taraf enkaz vıitını ile dolu
dur. Bundan baska sivil halktım 
bir cok kisi ölmiistür Berlinin en 
zavıf noktası sıi!ma k hırının kafi 
olmamf!sıdır. Berlinin 80 kilomet
re kfidar 117.aklarınrl:ı b•ılumın bü
tün kasaba ve sayfiyeler BP.rlin
den !rncan zengin Almanlarla dol
muştur. 

Temin ettii?i bu f avdava muka
bil Almanvaya cln havli hizmeti 
dcıkımmustur. Japonvanın bu sa
hadı>ki vavı1 masına karsı İnJ.?ilte· 
rf' V" Amerik .. , Pasifikte ve cenun 
adalarıı:ıda muhim tedhirler al
mıva mecbur olmuslnrciır ~-ne· 
rıkı> bur:tlarda Yeni iisler kıırma
''a, İnıti'jz üslerini lakviveve do
iıanmasını buralar"' vöndermeve 
mecbıır olmustur trıt?iltere dr> bu 
mıntakariaki üslerindPn hir Jı-•smı 
nı Am"'rikava tP.rketmek A vus
tr.a lvı:ıda ki kııvvetlerirıi ve Ame
rikadan alrlıeı tavvare1errlPıı hir 
kısmt:u Sinı:rarı1ıra s<"vketmek 
mPrhurivetinrle k"'lmıc;tır. 

Faknt simdi knt'i hanı basla
mak üzeredir vı> Jano"va-Ameri
kayı mesırul ederek. İn~iltereve 
A merikadan ı?elebilecek vardımı 
as!lari hadde indirmeye ca1ışmal< 
ınevkiindedir. Japonya uzak ş-·. 0.-.. 

(Sonu: Sa. 4, Sü. 5) 

~ .,.. 
~rbaıftenin galibi~·eti ile neticelenen diinkü Milli Kiime maçından bir görünüş 

(Dünkü spor hareketlerine ait bütün tafsilat dorduncu sayfamızdadır) 

( Sonu Sa 5: Sü 6 J 

Malezya'ya Takviye 

Kıtaatı Gönderildi 
Singapur. 30 (A. A.) - Malez

yaya veni takviye kıtalj\rı ~elmiş
tir. Bunlar ~rasında 1,4Jı:iliz ordu
suna ve İP,gili~ hP.Vi\ kum:~t! fine 
mensup cüzütamlar -da vardır. 
Bunlar harbin bidayetindenberi 
Britanva adalarından uzak şarka 
giden ilk kuvvetlerdir. 

Matsuoka Berlinden Ayrıldı 
Berlin 30 (A.A.) - Matsuoka, 

bugün öğleden sonra Roma'ya ha
reket etmiştir. Japon Nazır,ı ya
rın saat 18 d e Romada ,olacaktır. 

Roosevelt 
Diyar ki: 

-0--

"Düşmanlarımız, Şimdi 

Amerikan Birliğini 

Tahribe Uğraşıyorf ar11 

''Fakat Bu Propagandalar 
Azmimizi Takviye Etmiştir,, 

Vaşin.ı:ı;ton. 30 (A.A.) - Reisi
ciimhur Roosevelt dün demok
rat partisinin milli bayramı olan 
Jackson ıtünü münasebetiyle Po_ 
tomac yatından radyo ile neşre
dilen bir nutuk sövlemistir. Roo
sevelt bütün Amerikalıları dik
tatörleri dünya tahakkümüne 
matuf hareketlerinde durduran-

( Sonu: Sa 5; Sü 1 J 

Eritre Harbi 
-<>-

• • • 
lngılızler 

Asmara'ya 
Yaklaştı 

Takip Devam Ediyor,

ltalyanlar Diredaua 

Tahliye Etti Şehrini 
-r,.--

3775 Esir Alındı, 
rabJus Limanına Şiddetli 

Bir Hava Hücumu Yapıldı 
Kahire, 30 (A. A.) - Orta şark 

İngiliz umumi karargahının teb
liği: Eritrede Asmarava do~ru i
leri hareketimiz muntazaman te
rakki etmektedir. Şimdiye kadar 
68 i subay olmak üzere J775 esir 
aldık ve bir mikdar top i~tinam 
ettik. 

Habeşistanda Harrardan ilerli
ven kıtalarımız şimdi Diredauava 
doğru yolun büvük bir kısmını 
katetmislerdir. Yolda tesadüf edi 
len her türlü mukavemet teşebbü
sü bertqraf edilmektedir. Bir mik_ 
dar esir ve malzeme alınmıstır. 
DiRer bölı?elerde rkat etmekte o
lan düsman üzerine tazyikimiz 
berdevamdır. 

• Kahire. 30 <A. A.) - Eritrenin 
idare merkezi olan Asmaraya 
doğru firar eden İtalyan ordusu
nun takibi idn Keren fatihi Ge
neral Platt İnı?iliz zırhlı otomo· 
billeri ile asker dolu kamyonlar 
göndermiştir. 

( Sonu: Sa 5; Sil 2 ) 

( GÜNLER _ GE -ERKEN) 

BİR KART PEŞİNDE 
Yazan: Refik Halid 

i ~inde şöh.retli bir artistin de resimleri bulunan bir çocuk 
gazetesı ba'iırna iş açtı: Küçük yaştaki oğlum meğerst' 

.bu gazeteyi satın alırmış, bir bilmeceye raslamış. cevabını bul
mus, yazıp ı?önderıniş ve iki hafta sonra bakmış ki kendisine bir 
kartpostal ı;ıkmış. Eh, benim <'Ocuğum ne olacak, talii o kadardan 
a<'ılır. Yine ala, buraya kada; i~te aksaklık yok. Fakat şimdi bu 
kartı elde etmenin ~·olunu bulalım: Meğerse İstanbul okuyucu· 
tarı o mükafatı almak için gazetenin Beyoğlundaki idarehane~i
n~ kadar ıritmeli imişler! 

Diio:iini.inü.-ı, mesela An·ansaravda otunn·orsunuz -Kavak· 
lar. Penlik, Kınahada demİ)"orum- ·Be~·oğlu ile de hi~ bir aJiı
kanız )·ok; bir giin kalkacaksınız, Hali~ \'apuruna hinip Galatıı 
t?rafına cıkacaksınız, yakapac;a tram,·a~·a atlı:racaksınız; Tak
sımde inecek, soruo sorU!jhırat'ak, merdi,·enlere tırmanacak, hir 
kapıdan girecek. bir kaı; kişi)·e maksadınızı anlatacak \'e niha
yet hes paralık hir karton parcasını bağ-rınıza tapu senedi imi 
gibi basıp, bir sürii masraf mukabili bir kac nakil vasıtası de
ğiştirerek. yorgun argın semtinize döneceksiniz. 

Ben, delil Ayvansarayda, Şişlide oturduğum halde btt zah
meti S?Öze alamadım. Alamadım ama, oğlum birteviye soru\·or: 
"- Haniya kartım?., Bir dükkandan, herhanıi bi; kartnosta1 
alıp ,·erh·ereyjm dedim, meğerse -talii ya,•er olan cocukların 
babalarım ille zahmete sokmak lazımmış gibi- gazetenin kart
ları hususi damf!alı , .e başka c;esit, belki de pek l?llzel, del. ho 
şeylermis. Oilumu daha pahalı bir hediye ile susturdum; fakat, 
sanırım hayalinde hala o kartpostal dola!'ımaktadır! 

Nüshası . on kurusa satılan bu gazete, kazanan c;o<'uJdarm 
adreslerine -lc;tanhu1 dışındakiler gibi- kartlarını on paracık ııul 
yapıstırarak Jolla~·amaz mı? Yollar, yollar ama o zaman. afnhır 
sözünün aksine olarak, yaptığı hayır, ilrküttiiğii kurbağaya değer! 
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ı Filmcili~ğ.aimıUi..ı..z~ ............ 
J'azan: lJLUNAY Tefrika No. 27 

Yazan: Naci Sadullah 
C on zanıanlnrdn, - galiba 
.. ~ dışarıdan ~elen iılnıleriı• 

nznlmıt ı yiiziindcn - :,\'erli film. 
Jcr <·oğalmıs huhınuvor Hu filın
l<'..ri scvrcdcnlerin bolluğu. hal. 
kl" vcrli e<;crr lrnrsı clıp:ıhıklnrı 
il-ı:fivncn derinHf'r111 i. f:>kat htt 

Pa~anın bütün ihtıyatına rağ - pılacak ilah ... Butün bu muamc
m n Bcyogiundakı metresı du - ıeyi bir tek adamın kıwramasıııa 
) ..ıldu. Paaısah damadına gazep iht imal olmadıgı ıç n Kulem .. oc~n
c.tı. Fakat kızının aşkını duş.ime- larındaki memurlar bu muhım 
medı. Butim gunah paşayı başlan bilmeceleri vazifeleri taksim su
cıkarnn o aşifte rum knnsına yük retiyle tcrt,ip ederler ... Zate~ b~-
1 ndı. Kızını ll)UZtanp etmemek tün bu muameliıtı gerek amır, 
Jç.ın en kestirme yol olarak met- gerek memur bır adam tertip 
ı sin ortadan kaldırılması muna etse mutlakn ya çıldırır, yahut 
~ıp goruldu. Sarny sılahşorlerın- (menenjit) olur ... Hukumet mua
d n bin paşanın olmadığı bir ge- meliıtında mesela b;r frank ceza 
ce Antinın cvıne gırdı. Kadı.1dan bir frank değildir. Yüz b:r frank
başlıyarak ufak fino .köpeğine.ka· tır. Bu bir fr~~k vahıdı kı~as! 
dar hepsini teınizledı. Polıs sozdc beşle darbcdılır, sonra yırmı 
tahkikat yaptı. Fakat bir ipucu el- frank muamele masrafı ilave o
d.• edemedi. Mesele kapandı gitti lunur. Yekundan on altı frank 

1 
fi 1 ınlcri o:;cvnf'ndeıı l<'ril<'n cofrn
nıın p1enınuniv,.fci·7.liı!i rlr. btı 

•nha.d:ıki nrn• nffakıw•fc;hfiüimi. 

· lk' ·· A k d c . k Ec;irgcmc Kurumu ~alon tında yıllık toplantısını yapmı ·• Yardım Sevenler Ccmh·eti Umumi Hevetı, eve ı gun n ara a ocu . . e.;_İ Bav:m İniinii rle hulunmuşlardr. Bu resimde, tır. Toplantıda Kurumu yüksek himay;leri~dc. bulunduran ~i.im lı!ırreisimız~n 
toplantl\"R ıc;hrak eden Ccmı,·ct azasını hır aradn ~iiriivorm:. Kapanmıyan dnmat (1aşanın ar- tarhedilir, tekrar yüzde bilmem 

sız gönlü idi. Antiden sonra Ka- kaç hesab=yıe tnayyün eden dort 
tınn isminde bır adalı kıza tutul- buçuk frank ı.amedilir. Hepsi 
du. Metresiyle karşı karşıya kal- on beşle zarp, yırmıye taksim·o
dıkları zaman damat paşa. ça: Iunur ... Nihayet bir frangın yüz 
keti, yeleğı gomlegı atıyor. çıvıdı bir frank olduğu anlaşılır. Bu 
mavi filtckos faniJasının kollarını karışık hesapları anlayan ve so
sıvayarnk apartımanın dar mut- ran yoktur işi düşenler istenilen 
bngında yeşıl salala doğruyor, parayı verirler Buna rağme:ı:. 

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

kalkan balığı ıkızartıYo.rdu. KE!n - - Bir frank ceza vereceks:nız! 
dısine saraydnkı resmıyet ha~a - Denilir. 
•ından silkınmek kurtulmak ırn- _ Yuz bir frank ceza verecek-
1.anını veren bu sadelik onun siniz ... denilmez. 
ıçm bir ihtlynç şekline ginn~t~. Fransız idaresinin bu kırtasiye 

Katina da bunu nnladığı ıçın hastalığı bilhassa vergi tahsila
a .ıtını laübaliliklerle tutuyordu. tında en büyük hesap alim
Luzuınlu Hızumsuz kıskançlık !erini şaşırtacak derecede karı

anifctura 

İhtiyacı 
' Önlenecek 

-- • 

Birliğin Yeni idare 

Heyeti Yakanda 

jAltın Bilezik 
. 

Hırsızı 
I 

Yakalandı 

Suçlu Suriyeye 

k vgalan yapıyorlar. Bazan işi şıktır. Aharnin buna ~iç aklı Faaliyete Gecsiyor 
a guşe kadar vardırıyorlardı. Pa- ermediği için emekli malıye me- . . Bir bucuk ay e·•vel Kapalıçar-
ş ... nın da istediği bu idi. murlan vergi meselelerini hallet- Memleket·n manıfatura _ıhtıya- şıda kuyumc\ılarda Kirizis ndın-

1nkıl5.p Iırtınasıyle Nise düş- mt>k üzere huqusi yaııhaırelcr 1 cını önlemek üzere manıfatura da bir kakmacının dükkanında? 

Hudutta 

Edildi 

Kaçarken 

Tevkif 

tiıkleri zaman Damat Paşa aklı açmışlardır. Büyle aykırı b "r 1 ithalat birliğı esaslı t:ş~~~usler~ 5000 lira kıymetinde 39 altın bı-
başında, ıdaresini bilir bir ad.~~ 1 vergi talebi karşısında kalanlar gırişmek ~ercd.ir .. Bırlıgın yenı !ezik çalınmış ve yapt!an tahkikat 
olsaydı ailesine za~re~ yuzu bu yazıhanelerde çalısan Jastik ıdare heyctı seçmu tamamlanmış neticesinde hırsızlıgı yapa.nı"? gostermede

n yaşayabilırdı. Faka.t 1 vakalıklı. lekelı" bonı'tırlu . çekme oldugu· ndan veni heyet derhal ğ d bi t k"ım oldug~u tesbit edilememışti. 
.; .; Evvelki gün Ankarada Halk Partisi Mamak Nahiy:. Oca ın a r op- l Paşa hayatta kadından başka bır potinli memur c~kilerine evrakı faaliyete geçecektir. Bir ticaret lantı yapılmıştır. Bin kadar işçinin de ~tırak ettıgı bu toplantıda ha- Bu bilezikler Kirizise ait o ma-

mevzula alakadar olmamı~tı. verirler. Ondan sonra eski mc- anlaşmasına vanlması için ~eş- t!pler, memleketimizi alil kadar eden hfıdıselcrln . bir. h:ahmı Yl\Pmışlar yıp diğer üc kuyum.cu. ~~rafından Cımıez tepelerinde şehirde~ mu.m murla vergi idaresi arasında bir tedc Macarlarla yapılan muza- ve Turk milletinin çözülmez birliğini tebarüz ettırmışlerdır. Bu resim, işlenmek üzere ~erıl.d!g.ın~en ~a-
k un olduğu kadar uzak bır vil- ı küllah l?ıydirme ovunu baslar. kereler netice vermemiş olmakla bahsi geçen toplantıdan bır intibaı tesbıt cdıyır. bıtanın şiipbelerı Kırızıs uzerın-liı tuttu; ailesini oraya yerleştir: 1 Vergi idaresi mümkiin olduğu beraber gerek bu memleketten de toplanmıştı. Bu ara~a ~rşı 
aıkten sonra kendisi işe evvela kadar fazla koparmağa çalışır; ve gerekse bazı 'Orta Avrupa ve . ~ 
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.HUTE• .f'ERRIK: esnafından üc kişi bu dukkanın 
• • s'in, Montekarlo'nun ~~aparın- öteki gayet az bir para teklif e- Balkan meleketlerınden manifa- CELEDIYEDE karşısında buluna yaldızcı Yek-
dan başladı. Her gun sulun en- der. Iki tarnf bitmez, tükenmez tura eşyası getirtilmesi için te- S V k 1 tanm dükkanında siyah gozlüklü 
damıı yarı çıplak kadınlan ya.~a- muhaberat He birhirlc>rini n1~~a maslar yapılmaktadır. Kooperatif Azası 1 Adı uç a a arı bir adam gördi!klerin~. bil?irmi_ş-
na yalana seyrediyor ve bu yuz- uğraşırlar: kanunlar t('fsir cdılır, Ticaret Vekiileti manif~tura lcr ve bazı emareler uzcrıne z,ı-
dcn mrnfn hayatını bir nimet ad- temyiz kararları ortayrı atılır kap ithalini temin için yarım mılyon Bugün Toplanıyorlar Azahyor nin unutulduğuna zahip olup bir 
dcdiyordu. ederse "şurayı devlete" baş vu- , liralık bir akreditif açmış ve bu- . kaç gün nezaret altında b?l':'1n-

Plllj eğlentllerini kaba<eler, rulur. Bazan bu mua~ele sen~- nu aüikada<lara bi!dl~miş oldu- Belediye kooperatifi hissedar- Şehirde son ayin~ zarfında ış- durmuştu. Nihayet Yekta hnd>"~-
barlar takip ~ttı. Onun ~r~asın- lercc sürer. Vergi mukellcfının ğundan serbest dovızle ve k~- far umumi heyeti bugün saat 18 lenen adi suçlar hıssolunur de- nin unutulduğuna zahlp olp bır 
dan kumara dadandı . Bir ikı mil- bununla meşgul omağa ihtiyacı laylıkla mühim m:ktarda manı- de belediye lokantasında toplana- recede azalmıştır. Bu azalma· hafta evvel Istanbldan ayrılmış 
yon frangı bulan nak~t para ~t~- yoktur. Nihayet bir gün iş ada- fatura ithali mümkün olabilecek- caktır. Bu toplantıda daha ev- keyfiyeti yalnız öldürmek ve ya- ve Antakyava giderek oradan Su şc atılmış kaz gibi erırl<l!_n vılla- nu müşterilerinin önüne bir to- tir. Diğer tara!tnn. Basr~ y~!iyl~ velki yıllara ait olup etrafında ralamak gibi hiidi_sclerde dcğ~_ı, riycye ge<;.,;ek icin fırsat kolla
da eski sultan sarayının (ut~kası~ mar allı yeşilli evrak koyar. Me- de mahdut çeşıtlerın ~etırtılmesı bir hayli dedikodu yapılan ba'Zı hırsızlık, yanke~ıct}ık ve .. saır cu- mağa başlamıştır. Yekta Antak· 
etleri sinek kaydı perdah Cilt!- sele ~alledim"ştir. için bazı firmalar temaslar yap- hesaplar hakkmda da mfiroklp - rümlere de ı;amild·r. Dun P""'!' adan Suriyeye kaçarken yaka-mış bir sahan kemlğ"nln etrafm- Şayet b6yle yapılmaz, idar~in maktadır. !erin raporları okunacak, bun~a- olmasına ~aftr!te.n zabıta ve ~d.lı- lanmış ve bu suretle zabıtanın 
dı susta duruyorlardı. istediği gibi tarhettiği vcrg ·e Alakada,rJar harbin ~·l~t rın tasfivesi için alınan ted~r- Y,eye Oir teki at~h \:0't~~uit d~h\ ın~ şüpheleri üzeri'lde toplanan V!! 

Damat Paşa plajlardan {kaba- itiraz edilmezse vazıyeti bir da: a ği zorfoklara kışın da inzimamı ler etrafında görüşülecektir . .oe· tıkal etmem Ş ır. un san u v h r sabıkalılardan bir kaçı ı-reı lere, barlara atladı; oradan düzeltmek imkan haricinded' r. üzerine büsbütün daralan ithal ledive kooperatifinin hissedarlar- Uskiidar Miidde.iumumlliklerlne ~e~o~tJuğu bulunduğu ısrarla 
kumar gazinolanna sokuldu; ar- Bir kaç ihnrname gonderilir, ver- imkanlarının a~retif açılması ve dan~bazı kimselere büyük bir ye- ve nöbetçi asliye ':e sulh ceza sövlenen yaldızcı Yektanın bu tık her ~n. muntazaman Monte- ginin miktarı ne kadar a~.ıldan 
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b:ıhar gelmesi üzerine. zail ola- kim tutan bir parayı. ödünç ola- meşhut !11ahkemelerın.e s.ant l 8. ~ hı~sızlığı yaptığı tahakku~ et-
karloya gıdıyordu. hariç denecek dere~ecle. )·uksek cağını temin etmektedırler. rak verdiği söylcnmış ve b~nun ~adar bır tek suçlu \ erılmemış_ miştir. Yekta Antakyadan lstan-Parası olduğu halde alışık ol- te olsa paralar tahS<l edılır. etrafında bazı isimler de zıkrc- tır. N A- bula getirilecek ve lsl•nhul 
matlığı içın villa kirasını verme- • .,. 1 rJilmisti. Bugünkü toplantıda bu ADLIYEDE BI~ '_l'A.YT .. - Mi"ıciciumumiliğine tcslım edıle-
ge bir turlü eli var~ıyordu. Ne Damat.Paşayn \'Crgi ida~esı 1 D•ın,.da Kadın hesap.lara verilen son şekil ve dapazarı sulh hakımı_ Şur~~ya ~ektir 
zaman böyle bir talep karşısı~- senede elli bın frank ırn-. 9 ~\liııl bunlardan ne miktarmın tahsil I M, 1koc Tstanbul snl~ ha.kımlığme ·---------
da kalsa ev sahib=ne söylemedı- zanç vergısi koydu. Bu kadarıııı ı edildiği ve ne kadarının bir su- tavin edil~iş ve vazıfesme ba l~-
ği kiüür bırakmıyordu . . (Ağahan) bılc vecmıyorau. 1n· ıl y··.,.u··nden Bir reti tesviveve ba!Yhındığı umumi mıı;tır .• S~revya ~falkoç, A:~lı- Muzaffer Akahn Aşçıya, uşaklara, hizmetç.ı- reşal ilk mektup geıdigi zaman -., hevetc bildirilecektir. ve Vekaletınce .~tnı ~ant?nk uze-
lerc muntazaman maaş vennenın kağıda bir goz gcı.cıırdı . .lnbiat y- c• • 1 d• Bundan bnskn vin,. hu tonh•n- re Avrunava gond~rılmış, Fran· v ,., ...... 
ne demek olduğunu bilmiyordu. le b.r şey anlamadı. Anıamaaı-, ınaye iş en 1 tıda son ı?Ünlerde üzerinde nesri- sa. Alrnnnva: '!1~nımarka "'.c İs· Çorum a 1 ICJlne 
Misafirlerine: . .. .. ğını itiraf ederek başkalarının at apılan beledive kooperatifi w•c ,,~ıivı> tf>c-kıhtında tetlr•kler-

- Yahu! dl~ordu0 Bır !urlu tıkrini sormağı kibirıne yedire- Biga c'rAN) B~rnda . ~ir kn- ;ağı \şı etrafında ri• umum; he- -~ h·.»u•dukt.n so~·~ 1939 do Tayin Edildi al'lamıyorum. Kor bogazlarıru eş- medi. Mektubu cebıne koydu ve dın rekabetı kanlı hır facıa.1a se- yet tenvir edilecektir. Turkıveye avdc ctmıshr. 
c;ekler gibi doyuruy~rlar, .. yat~- unuttu. B.r iki ay sonra ıkinci bep olmuştur. 
cak y~rl~ri de var. B:r de ustelik bir mektup geldı. Ona ~a şoyı~ Kocagör koyiınden Veyselin oğ 
aylık ıstıyorlar. bir göz attı, evvelkısının aynı lu Halil Ibrahim tarlada •;alışır-

Etrafındaki dalknvuklar tas- olduğUnu nnlayınca bir bı)ık ken karısı kendisine yemek pi.>tür 
dık ediyorlar: . ? bukttl, kağıdı ceketinin cebınc mek uzere yoln çıkmış ve yolda 

Ne olacn~ efen?ım · . Bunl~r soktu. Ay•ar geçtı. Bu sefer ta- eski koca•ı Halil oğlu Hasuı1a 
u.- k makul~s~ ~a?ıl heı:~lerdır. al , tlü bir mektup daha geld_ı. raslamıştıı'. Hasan, kndına - ''He 
Nr dedlklerını bılırler mı· MaKbUzu ımzaladıktan sonra ka- . i 

0 
, 'ferunedın de ba~kıı~ır-a 

Evde hjzmet edenler aylıklarını ğıdı bernber tavla oynadığı mısa- ~ı ~dY-;, bed~ , l'ak za ctmİ" ka _ 
,, t k ·çı mutlaka mah- . \al ın.,, ıye a ~· 
r ur arma . ı n . O urıne uzattı . dın da bunu tarlada yeni !:ocası 
k •meye muracnat edıy?rlardı. - - Mırım, bu nedır Allah aş- Halil Ibrahimc anlntmı tır. 
2 man paşa kıyameti~~·. konarı kına? .. Jkıde bırde gonderı)'orıar. . . . ş , 
yor, mahkeme masarıfı ıle bcra- Mısafır Mareşalın cehıını b.lı- Halıl lbıahım, bu hare.Ketın -
uer paraları verirken: yordu Bir gun plaj gaz nosunda den dolayı Basana ;nuğbcr .~l : 

Hayrını görmesin inşall~h~ Akde~ize bakarak: m~, ~endisi~e ras ayı~ca ı.erı 
H kime, hocaya vers~n! Dıye - Yahu! tlen ı\'larmaranın bu g~rı soy~~nmış ve hatta Ha:.anı 
k "'ak~rı bed d~nla;ı ed yordu. kadar buyuk olcıuğunu tahmin c- duvmuştur. . . • 

Nakıt para bıtmış, ~ıra elmas- demcm.ştim! DC<Jıgını u .. utma- ~nsa.nın A.hm~t ısmındekı ka:. 
lara ıelmişti. Kend.isi ıkamet te~ mıştı. d~şı,_ agab<:~lsınııı dayak .>'.cm~>::>ı-
keresi almoğa vakıt bulamadtgı ıüektubu okudu. Fakat ınuha- nı bır turlu hazmedeıncınış, er -
·çin her gün villaya gelt.ı tanı- taomın nnıam.yacagını 0 •• aıgı tesı sabah Halil lbrahım bahası 
dıklarına: ıç.n taısııaı. vt:u.ıt:oı. 1~..::;.ı.._a.. Veysel ile bırlıkte kahveye gidt-ı -

- Azizim, hüviyet varnkanız _ Vergı ıdcırcsı guı.ut:4 ıyoı ken önlcrıııe çıkıp kavgaya bdŞ -
u erinizde ise lütfen şu pırtaı:ı- r'aşam! a~di lamıştır. 
talan cmnıyet sandığına terhın _ Hen ae oyle tahmın ctmış- rıu kavga neticesinde de Ah • 
eder misiniz tim. Ne ıstıyor. met Halil Ibrahimi oldürm•iş, Ha 

Ricasıyle saymadan ince sn- _ Geloıgııuz tarıhteııoerı ıkı m ı'brahimın babası Veysel de 
mnn kiığtoı içinde irili ufaklı. t?ş- senelıR mı.....:rnı:ı: m vergıyı haber kavgaya müdahale eden Ahme -
lar veriyor Otlla_: t.~rhln edlıdık~ verıyor din amcası Nasuhun oglu Aııyi 
• n sonra vade gunu 1;1nutuluyor, _ l'edıyesıne daır bır şey tabanca ile 6 yerinden vurmu) • 
mniyet sandığını? ıhtar mek- yok mu? tur Ahmet ve Vcvscl yakalanmış 
~ub~ açılma.dan bır k~~:rd:s.~~~ _ ltcsmen yok . .fakat mektup )ardır. Ali, Çanakkale hastanesi -
rnkıı.yor, nıhayet taş. k,g "verin.z,, demckt.r. ne kaldmlmış Halil lbruhim ı:;o -
f yatla satılıyor ve bu .. eşme eş Damat .ı:-aşa .garasının duma- .. 
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t r Alinin yaraları da a-

boyle sürüp gid'yordu. runı havaya savurarak: ı:ıudmuş u · 
lıL ..,_ V . 1 gır ır. 
T ~ - Patıamadılar ya... erınz e -----«>----

urlık içinde bu voksulluk 
boy1e devam ederktn vt:r-

11 mes '"'"' u. ~ya çıktı. 1'' ransa
.. vcrgı. hukumetle ahalinin b ır

J•rlerine gıydırdıklerı çıngırak~ 
ır ı..ülnha benzer. Kırtasıyecı

•• kte en 1leriye g.den Fransa içın 
ner hangi bir rnuamcleyi doğru
c.an doğruya yapmak büyük bir 
noksan teşkıl eder. Mutlaka ko-
cımnn defterlere kayıtlnr duşe

. k, beyanamcler dolacak, allı 
rnavılı matbu kiıgıtlar çıkarıla
·ak. bunlar dosyaya nakledilecek, 
numara kağıtlan sıralanacak, 
danı&alı \ arakalarda hesaplar ya-

bette .... 
J:fü da böyle geçti.. 
Artık bundan :.orıra gelen mek 

tupları okumağa bıle luzum gor
medi. Yalnız gunden giıne kagıt
lar rengini degıştiri.)l.or.lardJ. Ev
vela beyazken şimdı, açık mavı; 

yeşıl, sarı, turuncu .olmağa. başla
mıştı. Paşanın kostumlcr.nın cep
leri renk renk ihbarnamelerle 
dolu idi. Elbi elcri utuleyen e
mektar Andelip kalfa bu allı, ye· 
şilli kağıtları Damat Paşaya y~
zılmıs aşk mektupları zannedı
yor; kendj kendine homurdanı-
yordu: (Arkası var) 

İzmirdcn A vrupaya İhracat 
lzmiı::lt(Taq)J~ Kuru meyve 

ıhracat'ÇHcrobıM\fİı taraflnd~n In
gilf.Srnt'e srtHl~~n o~~ ton 
üzüm 'ile beş"bin ton in~a
men teslim edilmiş ve Ingıltere. 
ye ihraç olunmuştur. Yakında 

beş bin ton zeytinyağı da Ingilte 
-reye sevk olunacaktır. lstanbul 
t.arikile limanımızdan Avrupa 
memleketlerine Prına yağı, no
hut, kum darısı bakin ve yaglı 
tohumlar sevk ve ihraç olunmak 
tadır. 

Nazillide İmar 
' 
Faal~yeti 

POLİSTE: 

B~r Otobüs Bir 

Tramvaya Çarptı Nazilli (TAN l - Nazilli kül
tür hayatında önemli faalıyet!eı: 
olmaktadır. Geçen hafta _Nazıl~ı Hüseyin Oztürk admda bir 
merkez okull;:r.rının um~mı .ra~.ı~- şoförün kullandığı 3159 n.u· 
yet hayatında fikir ve ış bırlı_gı- maralı otobüs dün Ycdikulc ·Sır
ni temin maksadiyle mer~ez ~- keci seferini yapan vatman Rem
kulları öğretmenleri mufettış zinin idaresindeki 42 sayılı tram
ttüsamettin Özenerin başkanlı- vayla çarpışmıştır. 
aında yaptıkları mesleki bir Müsademe hayli Şiddetli ol. 
toplantıda (kaligrafi ve okuma) muş tramvay yolcuları telaşa 
kate.ııorisi üzerinde koı:ıuşmuş~?!" düsmüsler ve arabanın camlan 
bu mevzu üzerinde bır kaç og- kırılmıstır. Kırılan cam pa_rçala
retmen tarafından evvlce hazır- riyle yolculardan Anna Cıda n
kata dair mühim ve faydalı k~- dında bir kadın ayağından yara
lanan rapor incclencrk tatbı-, lanmıştır. 
rarlar arınmış ve bölı?e okullarına Yaralı Haseki h: ı ahanesine 
bunların tamim ed~lmesi m~~a- ı kaldırılmış, kaza etrafında tahki
sip görülmüştür. Nısan ayı ıc;ın- kata hııslanmıştır. 
de yapılacak di~er bir t~pl~ntı- BAŞINI y ARALADI - 12 ~a: 
da da (müşahede ve. te~ık ~şle- şında Celal ve Kenan adında ıkı 
ri bahçe faaliyetlerı) uzermde cocuk Fenerde ovun oynarken 
k~nuşularak, tatbikata. ait en kavgaya tutuşmuşlar ve Kenan 
faydalı noktaları tesbı~ ve ta. • verden bir Uış alarak arkadaşının 
mim eden kararlar verılecektır. kafasına atmıştır. Celal başından 

Nazillide tatbiki ders ~alışma· yaralanmış ve suçlu çocuk yaka
larına da fazla yer verılmekte- lanmıştır. 
dir. Nazilli merkez okulları be- BACA TUTUSTU - Taksim
rinci sınıfları geçen hafta Men- de Receppasa cadesinde 3 .numa
deres nehri ötelerindeki (pa~uk ralı doktor Uzunvana cıit apartı
üretme çiftliğine) ı:dderek 2!ra- manın bacasındaki kurumlar tu
at motörleri ~z~rind~e .. tatbıkat tuşmuş ise de. ı>vrlPkiler tarafın
vapıp bas l'llakınıst Sukrud~n iza- dan c:öndiirülmüstür. 
hat almı~lar ve'müessesenın pa-
muk müzesini ve labarotuvarını 
gezmişlerdir. 

Bu hafta ayni okullar besinci 
.sınıflan müşterek bir ünite ~
!arak (tarihi tetkikler ve muhı· 
ti tanıma ~ezileri) ni ele alıp öğ 
retmenleri idaresinde 200 kisilik 
bir kafile halinde trenle (Sul
tanhisnra) gitmişlerdir. Orada 
Bi7.ans medeniyetinden kalma 
<Nize harabeleri) gezilmiş, sena
to mahalli. anfiteatr şeklin
deki tiyatro yeri, su sarnıı.;ları, 

kütüphane ve çarşı yerleri g?.
rülmüstür. Gezi programmı:ı e~
re. harabelere V"lkm ola': ~skı
hisar) köyüne kadar J?ıdılerek 
köy okuluna misafir olunm.ıı!'t 1•1r 
Öğretmen ve talebeler mısa!ır
nerver kövlüler tarafıodan a(!ır
lanmıslardır. Orada tesadüf edi
l~n köy dü,i?iinü de bu vesile He 
görülmüs. bu neşeli tetkik e:ezisi 
cok ei!lenceli ve faydalı ıolmuş
tur. 

Ankara 30 tTAN} - Istal1;)'J! 
emniyet direktörü Muzaffer A· 
kah., Çorum valiliğine, Ç~rı.ı:n 
valisi Salih Kılıç Sinop valılığıne 
nakil ve tayin edilmiklerdir. 

Münhal bulunan Samsu::ı. Kny
seri ve Mardin valilikle~ıne ya
pılan veni tayinler ve valıler ara-

dak~ı · bazı nakillere aıt lıMe sın . t 
yüksek tasdike iktJ-an etmış t:. 

Bir Köyün Yeri 
Değiştiriliyor 

Edirne. (TAN) - Su tu~yan
larına maruz bulu.:ıa!.1 ?\~~rıc sa
hilindeki (Bosnakoyu) "!'u':'~~arşı 
sahildeki (Tavakadın çıftlıgı) ne 
nakli için yapılm~kta ol::ın .. ince
lemeler sona ermış ve sozu ge
cen ciftlik 30 ki.istir hin liraya 
hükumet tarafından satın alın
mıştır. 

Bosnaköy halkının pek yakın
da, hükumet yardımı ile f'a~a~.a
dına nakledileceği ve kovluı:ıt~n 
vnzhk zeriyata bnslaması ıcın 
~ereken tedbirlerin alınmış oldu
ğu ö~renilmiştir. 

İzmir Hususi 
Muhasebesinde Tasfiye 

Jzmir (Tan) - Vilayet umu· 
mi meclisi mukarreratı dahilinde 
lzmir muhasebei hususiye teşki
latında tasfiye yapılacaktır. Da
imi encümen, tedkikatıru mütea. 

u '1ükümlerine göre v 
cutlarından layıkile istifade edi
lemiyen ve sair sebeplerle tasr.~
yeyc tabi tutulması muvafık go-
ılecekler hakında bir karar nlı 

nacaktır. Hazirranda başlıyacak 
yeni mali yılda iz.mir hususi mu 
•;ısebe tahsil şubelerinde ve bazı 

büylik kazalarda 40 kadar me
mur ve tahsildarın istihdamına 
başlanacaktır. 

.,;u hüviikliiil:iinii pöc;term('kfe. 
rlir. nu vn7İ\•pfin sokln getirdiği 
~ıml d~. hittahi c;uilur: 
"- Bu mm·:ıf'fakıyctslzliğin 

ceol•rnlcri nelerdir? .. 
Halka sorarsanız. vanıfan film. 

lcrin lmsurlarln ılnlu oluşu, ihti 
<:a.:;tan n1:rJ1r11m 1'ims,.ler tnrn • 
fırul:ın hanrlırnıslnrınrlnndır. 

Fakat o filml .. ri haz1rlwanlnra 
sorn~:mız. miikcinm('1 -eser vn· 
rnfnına\•ıc;Jnnnın s<>"hef1i, hiiyiik 
nrnhrıımi,•cfln icinife çnlısmnk 
mrrhıırivctinde bulunmalarıdır 

Onlara t!Örc, "ivi fHm.., demek, 
"lılh iik para., demektir. 

Onlımı "'tire. hizim rC'}:isör1cri. 
rniz - d:ıJın noğrımı. Jı.eniiz hir 
ikincisi11ifrn hile hnh,.olrınmadıi:l 
İC'İn - bizim rciisöriimi z ve 58· 
mıtknrlarımız. heya7. nerdeve a. 
hcc;r .. 1rr aksettiren Alman. Frım
o:ız. Rus, ve,·n Ameriknn reiisör. 
lf'rİ\•le c;anntkfırlnrtnt1sm hiçbir 
l•sılnmdnn ırcri değilıHrJıer. 

Ve vine onlara göre, lm saha
dn rok muktedir ve nıiitehııssıs 
lf'knic;iv"n)l',.imiz de hıılundul!u 
halde. liıyıki_ylc muvaffak oln
mnvsıml7.ın fek schcbi maddi 
,·ok.,ulluktnn ibnrt>ffi,., Ve sıra
o:ınd~ iic. hcs metre filın iktısnt 
,.ıfı>hilnwk 7.arureti ·le. bir snvfa .. 
vı iki t1cfa frkrarlnmnk imklinm
rlnn bilr msılırum kal.ara!< ~alı<;nn 
fpldr filmrilii'Hmi-,in, hrtı snrtlnr 
icinrln. ciir<h•P'iimiiz <'"""'lPri yn. 
,.ntahilmrsi l>ile, harikulade bir 
Tll I' ''P ff "iki yettir, 

Hakikaten, hichir hinıaV<' J?Ör· 
mh·en vrrli filmciliı!imizin bir
"'nk ınii~~iilat kar.,ıc;ıntfn h11lun
''tıP'nn11 l•ilrnh·or dc1Yiliın. Bıı sn
•1sot c:ı•hec;iıı;n hPr;ı~n h-er mC'n~ .J 
111ketfo ol,lni!u eı hı, dc'Vlet hı~ 
mnvec:itıe kavıt•m1a<;ın1 temenni 
1>fm1>mrk te imk;"'rn<;J7dıt. 

Fnknt hen. yerli filmleri dol
rluran kn ur)ııMn sehC'ltini sıvlc 
narnc:ı7.hi"n11.,tl!l nrıyanlar1n asla 
he .. ıther ılePilim. 

Rıınftsm hirk!lc hafta öncevP4 
kndar, İstanhulhıltır. - ı;enar,•oJ 
sıınnn mC'vzmı, hiiviik Rus c;;ıir;t 
Puc;kini'nin hir f'c:rrindcn alın t 
mı olnn - hi .. film SC'Yl"eflil"r' 
Ve hem Bm;oi!lunflA. 1hPm de fs. 
trmflul semtönde hstffoh•T"Cft ov· 
nntılnn bu film . rok tnhii ve <'Ok 
hnldı olnrrıl · hiıılisf' "l"IV'lnhile<'rk 
J..nrlar hiivi;k hir rnğ'hct rrördii. 
Fnknt im filmi görenler hilirlcr 
ki. sevrettiklf>ri e eri lıa7.ırhvan-
1nr. cok hiiviik msoc;raflam kat
hınnuıını lardı . Ve sinemaları 
vnlofone hir aH'ıkn,·ln takip eden
ler ~örmiislerdir ki, mtta7.7.ftm hir 
mnc:rafla mcydnna !!etirilmediği 
hnlde ku. ursuz savılan. umumi 
bir ral'het toplavnn ilk film de, 
o değildir. Bundan do nn1a ılır 
ki. nnrnsızlık. hu sahadaki bece
riksizliklerimizi örtehilecek bir 
mn7er<'f savılnmaz. Ve filmleri
mizin kötii olusunu, hnzırhyan 
muhtelif sebenlcr arasında: 

t - Rejisöriimiiziin nczinl. 
2 - Sanatkarlarımızın zaafı-

nı, 

3 - Tcknisi~·enlerimirln vu
lmf"lnzluihmu. 

4 - Ve senaryolarımızın bcr
hathğını snymak ta \'azifcmizdir. 

Sincmnlarımızdan gelip geç. 
miş filmler içinde, bu a ikar ha· 
kikuti teyit etmis olanlar, sayıla. 
mıyacak kadar çoktur. 

Filmciliğimizi inkişaf yolun~ 
c;okrnak istiyenler, bu sebcplerı 
nazarı itibara alnrnk i e ba Jn. 
maya mecburdıırlnr. Ve bütün 
hu scbcnlcr ortadan kaldırılma. 
<lıkça, film ynpm:ık içfo harc1yn: 
rai'Jmız para, bütün pcnrcrelerı 
ac;ık kalmış bir odada :rnnnn ı.o. 
ha~·a boşboşuna atılan odmılnr 
kadar israf cdilmis sayılır! 

Münakalat 

Ankara ya 

Vekili 

Döndü 
Bir müddcttenberi şehrimızdc 

tetkikler yapmakta olan Miına
kal{ıt Vekili Cevdet Kerim Ince
dayı dün akşamkı trenle Ankara· 
ya dönmüştur. 

Münaknlfıt Vekili hareketin· 
den evvel sunlan söylemiştir: . 
"- Istanbul tcleıon ~ebekesı· 

nin takviye ve tevsii için evvelce 
verilen direktif dairesinde ha
zırlanmış olan programları ma· 
hallerinde tetkik ettim. Bu pro
jeler yakında tatbik sahasına ge
çecektir. 

Munnkaliıt Vekaletinin 1 :•an
bul ve hav:ılisinde bulunan işle-
. . • f k 1 • ~ , • H : ~" 'n· rını. ahvalın C'" a - o 

de dahi iyi bir ha1dc bırakarak 
Ankaraya döıı_üy ... ..::n.,, 
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z rası 
l - Şnrkl Akdcnizdeki deniz har
bi hakkında henüz tafsilat gelm<'
m ştır. Fakat lngilızler için İtal
yan donanmasına buyuk bir dnr
lbe indirmek, başlıyan ilkbahar 
harbi için muvaffakıyetli blr gl
rış olacaktır. 

2 - Roosevelt, son nutkunda dün
yanın istiltlsma karşı mukn"li emct 
gösterenler 1çın Amerikanın" bil
tun kaynaklnrmı seferber ettiğini 
b.r defa daha ve katiyetle tekrar 
etmiştir. 

Deniz Muharebesi : 

Ş
arki Akdenizde lngiliz ,.c 

Jtalyan filol., .. ı arasında 

)uışhyan ve bir çok Itnlynn harp 
geınilcrin:n tahribine sebep olan 
büyük deniz muharebesinin ka
ti neticesi hakkında henüz ma
Jümnt gelmemiştir. 

Taranto darbesindenheri top· 
lu olarak üslerinden ayrılnmı· 
yan Itnlyan harp gemilerinin bu 
yeni faaliyetleriyle, iki ay kadar 
evvel Amiral Reader'in Itnlyan 
deniz kuvvetleri başkumanda· 
nı ile Romada yaptığı görii~me· 
lcr arasında sıkı bir miinase· 
bet olduğu tahmin edilebilir. 

Kabildır ki, Taranto'da hii
yiik zayiat veren ltalyan filosu, 
Alman erkanı harb ·yesiniıı teş· 
' kiyle ve belki Ahnnn denİ:l:cilc 
rının kumandası ve idaresi al
tında böyle bir harekete tc§eb· 
büs etmiş olsun. 

Almanyanın, mu,•affakıyetle 
neticeleneceğini tahmin ettiği 
bö~ le bir hareketle: lngilizlcrin 
Yunnnistana yaptıkları ,.c ihti
yaç halinde Yugoslavyaya da 
) npacakları geniş mikyasta yar· 
duna mi'ıni olmak, ş

0

ındiden 
Yugoslnvyanın ce arctini \'C 

ku\'veimnncviyesini kırarak o· 
nu mukavemetten vnzgeçimıck 
Ye nyni zamımda, Relgrat dar
besiyle sukutu hayale uğrayan 
l\tösvö l\fotsuoka'yn mihvcrb 
kudreti hakkında teminat \'er
mek istediğini zannediyoruz. 

Jngilizler için. ltnlyan donan· 
nrnsınn büyiik bir darbe indir
mek, hoc;lı••ıın ilkl•rıhar hRTbi İ· 
ç·n mtı\'affakıyetli bir giriş oln· 
caktır. 

Böyle bir darbenin temini 
muhtemel olan miihim neticeler 
şunlardır: 

1 - Ingiliz deniz kuvvetleri 
şarki ''e garbi Akdcniıdc tam 
bir hakimiyet tesis edecekler, 
Atlantikten l'nkın Şarka gelen 
nakliye gemileri daha büyük hir 
emniyetle se} rüsefcr edecekler
dir. 

2 - Ingilizler, Yunnnic;tana 
ve lüzumunda Yugoslavyayn, 
daha hiiyük bir emniyetle \'e c.a
ha geni mikyasta yardım ede· 
bilecek b~r vaziyete gelecekler
dir. 

3 - On iki adanın lngilİ7: kuv 
'•etleri tarafından isımli kolaı·}a. 
sacnktır. 

4 · - En fena bir ihtimal ile, 
Alman kuvvetleri Ege sahilleri· 
ne indıkleri ta•dirde dahi, Su· 
riye, Filistin \'C l\1ısırı ciddi su· 
rette tehdit edemiyeceklerdir. 

5 - Almanya Llbyada ltalya· 
ya biiyük mikyasta yardım ede· 
miyecektir. 

6 - Böyle bir \•nzi:\'ct. Fran· 
sa ve lspnn~ a üzerinde derhal 
tesirini giisterecek; Frnn~nın 
Afrika miistemlckelcrinin ,.e 
Tanca'nm Alman kun·etıeri ta· . 
rafından işgali \'e J<~rancn donRn· 
mnsının ele ""çirilmesi tclılil; !· 

leri bertaraf edılmiş olac:..1 -'ır. 
7 - Akdenizdc cnlıf'st kala

cak olan lngiliz clonnnmasının 

ıniihim bir kısmı Atlantikte \'C 

Pasifikte faaliyette bulunmak 
imkanını kazanacaklardır. 

Esnc;cn bugiin .Japon donan· 
masına fnik bulunan Amerikan 
donanmasına mühim miktarda 
Jngiliz deniz kın·,·etlerinin, Be· 
şinci George gibi en modern 
zırhlıların iltihakı J:ıponynvı , 

Alınanyanın kendine \'erdiği 
'\'azifı>vi ,·apmağn cesaret edemi· 
~·ecck bir hale getirecektir. 

Berlin Temasları : 
ös~ ö Ribbentrop'un J:ı· 
pon Hariciye Nazırı şere· 

fine verilen ziyafette. Almanya 
ile menfaatlerinin, harbi esasen 
kazanmış olduklnrını söyledik
ten sonra, kendi mukadderatla
rını Japonynnın mukadderatına 
bağladıklarını ilave etmesinde 
garip bir 'tezat hissedilmekte rr. 

Almanyanm mukadderatmı, 
'\·aziyeti pek te sağlam olmıyan 
,.e bizzat yardıma muhtaç bulu· 
n::ın Japonynya bağlaması, nİ· 
)1,.i .. -~-- ;,.in hir teminat teı?kil 
eder gihi l!iiriinmiiyor. 

• Japonya Hariciye Nazırının 
l\lös:yö Rihhentrop'n n•rdiği ce· 
\'Pntn. Almanyayı memnun ede· 
cek lıarpcuyane \'e tehditkar 
bir lisan kullanmaması '\'e bil
hassa paktın mahiyeti ıtihari~ le 
hir sulh paktı olduğu noktasııı· 
da ısrar etmesi, çok şayanı dik
katt:r. 

Roosevelt'in Nutku: 

M ister Jtooscvclt'in Amerİ· 

knn milletine h itaben 
söylcdigi ~eni bir nutukta, de· 
ınokrasiyc diişman Nazilerin. 
kendiler; ve ajanları \'asıtasiyle 
Amcrıkan milletinin birliğini 

hozmağa çalıştıktan noktası ii· 
7.erinde ısrar etmesi, Am<'ril.~,. 
da irıfiratçılurın ve Alman tn
rafturlarının, menfi propıı~ıında 
1naiıyetlerine de\ anı ettik le! inı 
g(ı~tcrmektedir. 

Fakat, siizleri\'le ,.e hareket· 
!eriyle parti zihniyeti üstüne 
çıkan ,;\lister Wilkie'yi takdir 
,.e hürnıetlc anan l\listcr Roo e
vclt, bu propngandalurın an· 
cak A ... dıkan milletinin naLız· 
me kar ı miicadelc a7mini hık 
vi,·cyc yarayacağını bildirını~· 
tir. 
vıinyanın istilasına karşı !llU 

kı>,·eınet gösterenler için Aınt'· 
rikanın biitiin ka~·naklarııu S<'· 
fcrher etti;;.ini bir defa daha ve 
kat ' iyctlc tekrar <'dl'n :\liste!' 
Coo c\'elt'in hu nutku bilhas· 
sa Yugosla\·~·ayı ccsare~lcndir· 
mek maksadiyle söylediği hisse
diliyor. 

JJ/. ANTEN 

aş Ağrısı ereden Gelir? 
- 4 - kanlı lardan da ha~ ağrısı çe~en-

14 - Vücudümilziin her işine ler vardır. Yorgunluktan, der· 
arışan hormonların baş ağrısına ıer, fakat hormonların fazlasın· 
a karışmaları tabııdir. Onlarm dan gelen yorgunluktan ... 
zumundan fazla. liiı.uınundan 15 - Vücudiiıniizün içindeki 

ksik çıkmaları daima huş ağrı· unıvların hastnlıklan da ba~ ağ
na sebep olur. Bılhassa tiroit 1 rısırıu sebep olurlar. Yiirek bo· 
e ipofiz guddeleri ile tenasiil 1 ~ul~ır, b~~ ağrısı gelir ... Karaci
uddeJerinin hormonları baş ağ- gerın safra yollarında kum top
ına sık sık ehep olurlar. ı •anır, ha' ağrısı gelir ... idrar ~:ol
Boyu iri ynhut pek kiiçiik hir larında hir iltihap olur, gene hn~ 

<'llÇ Sik Sllt baş ağrısı çel, er' J • 1 ağrısı ... B(;~ le UZU\'ların hirİn · 
ofiz gudesinin fazla yahut eksik den gelen baş ağrısının en sıkın· 
ıemcsındcn... Nnr'n vücutlu, tılısı knraeığerin kifayctsiıliğin· 
a.rlak gözlii yahut tıknaz vücut- den gelenidir; Her sabah kalkın· 
, donuk bakışlı baska bir genç ca başta ~ersem} 1 le beraber ge
aş ağrılarından ştkuyet eder: len haş ngrısı .. 
ıddcsinin fazla yahut eksik hor- Buraya kadar sııy~ığım sebep· 
on çıkarmasından... lerdcn. baş ağrısının tedavisi ne 
Genç bir kız mun~·:rcn giinle· ka~nr gfü;.._ne k~dar kar!;;ık iş o!· 

ndc baş ağrılarından muztarip dugunu, şuphe ız, takdır edcrsı· 
lur. çiinkti tenasül hormonu he· niz. Halbuki haş a[!rısının se
ih yolunda ışlemeğe ha lama- hepleri hu kadardan ibaret te 
stır ... O giinleri diiıelip tc ge· dcgıldir: 

n olunca gene ilk zamanlarda I 6 - Bir de sinirlilcr:n <;ek
eıncn daimo haş ağrıları çt•ker: tikleri ha-. ağrısı \'ord ı r. Jfas ai?· 
t•ni girdiği hn~ atında o hormo· rılarının en nH' huru olan . hu 
un r ... 7la jc;lcmefindcn... tiirl iisii de cıyrtl':l hır lmhsc de . 
Buııun gibi yeni evlenen deli · ğer. 
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İngilter,. karşısında lrlandanm vaziyetini göst~ren bu Spike Adas ı üslerini İngilizler 1938 e kadar ellerinde 
'1aritada Alman işgali altında bulunan 1'"ransa kıyıların- ınuha!a1.a etmiş iken. İrlandalılar ile yapılan bir anlaş
daki üslerden mc~ela Brest'ten havalanacak Alman tay- ma üzerine tahl!ye etmişlertii. Bu sahillerde kontrol lş
yarelerinin, İngiltere limanlarına giden İngiliz nakliye lerjnı İrlanda kendi üzerine almıştı. Fakat buna muvaf
kafileleri için yaptıkları tehdit hareketlerinin sahasını fak olamadığı için lngilizler cok zarar görüyorlar ve bu 
görı.iyoruz. Altı çizgili olan Lough Swilly, Bantry Bay ve ı.islerin yeniden kendilerine bırakılmasını istiyorlar. 

G eçen hafta ajansların ver
dikleri dünya haberleri a

rasında sıkışıp kaldığı için pek 
göze çarpmıyan, fakat doğurabi
leceği sürprizler bakımından 
çok ehemmiyetli olan bir hava
dis vardı: Serbest İrlanda hüku
metinin milli müdafaa nazırı M. 
Aikcn Dublin'den Amerikaya 
gitmek üzere yola çıkmış. İrlan
lalı nazır Birleşik Devletlerin 
yardımını isteyecekmiş. Bu 
yardım top, tüfek . tayyare, mü
himmat gibi harp malzemesin
den de ibaret değilmiş. Alman
ların muhtemel bir hücu munu 
önlemek için, İn~ilizler şimdi
den İrlandada askeri tedbirler 
almak istiyorlar ve bunun icin 
İrlanda hükumetini sıkıştırıyor
lar. f ng1lilerin bu istekleri pek 
lrnklı ~ibi görünüyor. lngiliı.ler: 
"Gecen cihan harbinde old..;_ğu 
_gibi bu sefer de İrlanria sRhille
rindcki üslerimiz elimizde ol
saydı. Almanların nakliye gemi
lerimize karşı yaptıklan hiicum 
!ar varıdan varıva tesirsiz ka
lırdı·: .. Bund~n İrlandalılar da 
müstefit olurlardı .. ,. Diyorlar ve 
bu üslerin tekrar kencHlerine. 
harp miiddetince, bırakılmasını 
istiyorlar. 

* * 
Başvekil Mr. Churchill A-

vam Kamarasındaki nu
tuklarından birinde: "'Bu üs1e
rin elimizde olmayısı. oMu·zla
rımıza pek ağır yükler yükle
mis oldu. Mademki İrlanda bize 
\'a~detti~i .llİbi kıyılarının kon
troliinii yapamıyor, o halde bu 
kontrol isini bize bırakmalıdır.,. 
Divordu. Buna karşılık İrlanda 
baş,•ekili De Valera: "Serbesti
mizi almcava kadar asırlarca 
kan döktük .Simdi tonraklarımı
zın, velev mahdut bir kö:sesin
de ve mahdut bir zaman için ol-

Bazı Cenubi Amerika 

Devletlerinin İngi1tereden 

Talepleri 

İngiltere 
Karşısında 
İrlanda 

İngiltereye karsı bir istilaya ha
zırlanan Almanyanın bu teşeb

büsünü kuvveden fille çıkarmak 
Jçln en kolay yolu İrlıındada 
bulması lhllmali de vardır. Bu
nun içindir ki, İngilizler, Şimali 
irlandadn tedbirler ıılıyor ve İn
gilterenin Garbında hemen İr
landııya g(!!çirilebile<·ek ku\•vetler 
bulunduruyorlar. Askeri müte
hassıslara ı;öre lstilA tcşcbbO
sünde .,.lmanya için iki lsJ,inat 
noktası vardır, Bunlardan biri 
İslandıı. dilleri de İrlandadır. 

•............ Yazan : ............ . 
: : • • 

~Faik Sabri Duran~ . . 
i : .............................................. 
sun . İngiliz bayrağının tekrar 
dal_llalandı_Rını görmiye taham
mül edemeyiz ... diyor ve kim o
lursa olsun haricten gelecek bir 
taarruza karsı İrlanda toprRkla
rının ·iddetle müdafaa edilece
ğini ilave f'd iyor. İşte İrlandanın 
Birleşik Devletlerden istedi~i 
şeyler bunlar: Bir taraftan İn
gilizlere meram anlatılmasını, 
bir taraf tan da muhtemel bir 
Alman istilasına karşı İrlanda
ya yardım edilmesini istiyor
lar. 

İrlandanm başı şıkışınca Ame 
rikadan yardım istemesi veni 
bir iş deiWdi. Asırlardanberi 
b'b böyle olmuştur. 1858 de baş. 
lıyan ve 1906 da biten Fenian is-

1. ngiltere, belirme~·e başlıyan 
mühim bir vazivetin öni.i-Y azan: 

ne ı;ıf'rmekte ac-e
le Ptme2c:e. bir 
havli c;ıknıhva dii duraz'nun 56.000 i bulan niifu
secPktir. «;rın zı:ı- su. yerli ahali. kırmızı derililer. 

--. rn~nl~roa r"n11hi sivah derili araplardan ve Suri-
c::::-=::o.. Amerika rlf',~1ı>t- yelilerden müteşekkildir. Ad:ıda 

, lerinden üç tanec:i .-. ,.;..,..,+;.., Gıı- bir 200 kadar ~a İnı?ili~ vardır. 
ntamaıa ve Venezüell~ İngiltere- İste Guatamala nın İn_llıltereden 
r1nn :ırazi talebinde bulunmakta- istedi{!i de bu mu7 diyan o~a;ı 
dı .. l::ır . İngiliz Hondu\'as'ıchr. 

Bunlardan iddiasında en ileri Fakat bu mevvalar cennetinde 
giden Arjantin. İn~iltereden Pa- yerlesmiş L'u~ited Fruit Co. is· 
tagonya sahillerinden 500 kilo- minde cok büvük bir Amerikan 
metre mesafede bulunan ve .Ma- irketi vardır.' Cok muhtemeldir 
cellan boğazına hakim olan ki. İngiltere ile, Gutamala ara
Falkland adalarını istemektedir. sında bu araziden dolayı bir ih-

Birbirini takiben tn~ilizler ve tiliıf çıktığı takdirde bu sirket 
İspanyollar tarafından mütead- te araya girecek ve hatta belki 
dit defalar elde edilen b u ada de en son ve en kuvvetli söz ona 
en nihayet 1820 senesinde cenu- düsecektir. 

tiklal hareketlerinde İrlandalı
lar Amerikadan gördk leri mali 
yardımlar sayesinde 1ngilizlere 
karşı mikadelelerine devam e
dcbildilerdi. Hatta Amerikalı 
İrlandalılar para yardımı ile de 
kalm ıyarak 1870 de Kanadaya 
karşı bir istila teşebbüsüne bi
le _giri~i:;lf'rdi. Daha sonraları 
S inn Fein'ler de Amerikadan 
yardım gördüler. 1916 ihtilali
nin elehasılarından btılunan ve 
bu.ızün İrlandanın idare!lini elin
de t utan De Valera da Nev
yorkta. İsnanyol baba ve İrlan
dalı anneden doğmuş bir Ame
rikalıdır. · 

* * 
Amerikanın İrlanda işleri

ne fazla alaka gösterme
sinin sebebi şu: Son asırlarda 
İrlanda. nüfusunun yandan zi
yade~ini muhaceret· suretiyle 
kavbetmişti. İr1andadan hicret 
edenler en ziyade Amerika 
Birlesik Devletlerinde yerleş
mişlerdi. Amerikanın teessüsün
de ve ilerlemelerinde bunların 
blivük hizmetleri gecmi~tir. 
Mikdar itibarlvle Amerikadaki 
İrlandalılar. lrlandadakilerden 
daha coktur: f rlandanın 3 mil
von nüfusuna karsı Amerikada
ki İrlandalılar 4 milyonu bulur. 
Sonra bunlar memleketin siya
set adamları. maliyecileri. gaze
tecileri arasında ve ordusunda 
mühim me,·ki sahibidirler. İr
landanın bütün milli ve dini 
bayramları Amerikada büyük 
nümavişlerle kutlanır ve İrlan
da isleri daima derin bir alaka 
uyandırır. Unutmamalı ki Cihan 
harbinden sonra Versailles mu
ahedesini torpil \~yenler ve A
merika Birleşik Devletler.inin 
bu muahedevi tasdik etmemesi
ne sebep olanlar Amerika' İrlan-

la. bu mı::selenin hallini harbin 
sonuna bırakmaya karar \'ermiş 
tir. Fakat o, iddiasında musır
dir \' " ııf'licrde bu adalara ;na
lik cılmayı aklına koymuştur. 

* * 
Amerikalılar Az Daha 

Sigarasız Kalıyorlardı 

Harp sahasından uzak bulu
.,..ıın ve .sanavii hiitün dün 

yanın ihtivııcına 
yetecek ~adar 
zenvin olan A-

rırmertım\ıift bile 
... AtlantilCtekf"ablo 

kadan müteessir 
olaca~ını sövlerse-m şasmavınn:. 
Bakınız size bir kaç misal zik
redeyim: 

aalıları olmuştu: Çünkü Ver
sailles muahedesi İrlandanın is
tiklalini tanımıyordu. 

! 

DTAKYi DEN 
~~İ•YAPRAV. -

Ne 

Ne 

., 
Demeli? 

Dememeli? 

Bugünkü harp zuhur ettiği 
vakit İngilterenin bütün domin
yonları onun yanı başında yer 
alarak Almanva ile harbe ~iriş
tikleri halde İrlanda bitaraflığı
nı ilan etmisti. şimdive kadar da 
bu kararında musir kaldı. Hal
buki bu vaziyet İngiltereyi mü· 
dafaa bakımından pek zavıf dü
şiirüvor. Husush·le Narvik'ten 
Bres'te kadar bütün Garbi Av
rupa sahillerini ellerine zeciren 
Almanlar birinci cihan harbin
de .ı?örülmiyen bir üstünlük el
de etmiş oldular. Bu sayfada neş 
rettil!imiz hnritadp görüleceği 
ı?ibi Fransa kıyılarında. mesela 
Brest iissiinden kalkacak tavYa. 
reler. İngiliz limanlarına doğru 
yollarına dP.\•am eden İngilb 
nakliye kafileleri icin büvük bir 
tehlike tcskil edh·orlar. Daha 
cenupta Lorien üssünden hare
kete ,geçen denizaltıları da bu 
kafilelere kola}·ca ve istedikleri 
vakit hücum edebilivorlar. Bu
na mukabil İngiliz deniz devri
yeleri Okyanusa doğru eR ileri 
üsleri teşkil eden İrlanda kıyı· 
lanndan mahrum kaldıkları için 
kafilelerin muhafazası çok sı
kıntılı oluyor. 

Akşam refikimizin siitunl::t· 
rından birinde Boğnziçinir 

en fazla balık geçici ~·erlerin<' 
kurulan dalynnlarınn miişahih u 
fak bir "hata knpancn,, sı vardır 
Akın akın geçen siirülerden hazı 
. ı, bu dalyanın knpısındnn içeri 
ye girer girmez, dalyan bekçis' 
kapıyı kapar, ondan c;onrn ağa dii 
~en balıkları avıklamak için çın· 
gır:ığın ipini <:eker. 

• • 
lngiltereye karşı bir istilaya 

h:t"Zırlanan Almanvanın, 
bu teşebbüsünü kuvvede°it fiile 
çıkarmak için en kolay yolu İr
landada bulması ihtimali de 
vardır. Böyle bir planı seneler
ce evvel. 1933 te bir Alman coğ
rafyacısı Ewald Banse, bir ese
rinde tafsilatı ile ~östennişti. 
Banse İrlandanın cenubunda 
Kork ve Waterford'a çıkanla
cak Alman ordusu. İrlandayı ele 
{!eçirdikten sonra İngiltere ve 
İskocyanın sanayi merkezlerini 
çok kolay tehdit edebileceğini 
jtÖsteriyordu. Geçen asırlar için
de İn_2iltereye karşı hazırlanan 
istila tesebbüslerinin ekserisin
de de ilk hamleler İrlanda üze
rine çevrilmi ti. Armada mnğlıi
biyetinin acısını cıkarmak isti
yen İspanyollar 1601 de, dini 
mücadeleler arasında tac ve tah
tını kaybeden James II, rakibi 
Üçüncü Williams'a kar~ı 1689 
hareketlerinde ve İrlanda ihti
lalcilerine yardıma koşan Fran. 
sızlar 1798 de hep İrlandaya a
yak basmıya uğraşmıslardı: Su
rası da var ki, bu teşebbiislerden 
hiç Mri muvaffakıyetle netice
lenmem).şti. Yeniden yanılacak 
bir tesebbüsün de İnJ?ilizlerin 
deniz hakimiyetleri önünde ay
ni akıbete ui'!ramnsı şüphesiz ol
makla beraber Almanların bir 
kere sanslannı denemek isteme
]Pri de mümkündür. Bunun için 
dir ki İnı?ilizler simali 1rlanda
da tedbirler alıvor ve f ngilterc-

• nin ı:r;ırbinde hemen İrlandava 
.2eciriliverecek kuvvetler bulun
duruvorlar. De Valera da ge
çenlerde Dııblin'de söylelii.!i bir 
nutıık.ta: "Memleketimiz üzeri
ne blivük hir kabus gibi cöken 
tehditler gün ,gectikce kuvvet
leniyor. Bunda kimsenin kaba· 
hati yoktur. Bu haller coğrafi 
vazivetimizin cok tabii hir neti
cesidir ... di"ordu. Askeri müte
ha~sıslar: "İnı?iltereye karşı ta· 
arrunı gerecek olan Almanva i
cin iki mühim istinat noktası 
\'ardır . ., divorlar. Bunların biri 
İslanda, dij!eri İrlandadır. Fil
hakika Avrupa kıyılarını Nor
vecten Gaskonva körfezine ka
dar ellerinde tutan Almanlar bu 
iki noktav1 da isgal edecek olur
larsa İngiltereyi tam bir çem
ber içine sıkıstırmış olurlnr. 

(Devamı 4 ü nciide) 

mutu kendi yapmaya macbur 
' oldu. Ve bu sayede Amerikada 

yeni bir \'ermut sanayii kurul
du. 

- Laboratuvarlarda kullanı
lan cam iılatın çoğu Holanda
dan ,gclirdı. Holanda işgal edj
lince Amerikan alimleri az da
ha laboratu\'arlarını kapamak 
mecburiyetinde kalıyorlardı. A
merikalılar derhal yeni cam fab. 
rikaları kurdular ve bu ihtiyacı 
karşılamıya muvaffak oldular. 

- İyi sigara kiı,ğıdı yalnız 
Fransada yapılır. Amerikan tü
tün fabrikaları sigara kağıdını 
Fransadan ,getirtirlerdi. Bu mak 
satla senede 4 milyon dolarlık 
sigara kağıdı alırlardı. Simdi A
merikan fabrikaları mavcut stok 
larını kullanmaktadır. Bir ta
raftan da si_llara kağıdı yapma
ya çalışılmaktadır. 

Erte i günii, dalyana dii n ha
taları "Ne demeli? Ne dememe 
li? .. siitumında okuruz. 

Dalyancı merhamcbizcUr. Ter 
tip hatasını bile affetme?.. Zatcr 
bu siitunda teşhir edilenler i· 
li!r) a, çinekop, h-:::rosLina ka· 
bitinden ehemmiyetsiz ŞCl lcr 
dir. Şayet dalranda kefnl, le" 
rek gibi di e dokunacak okkalı 
hatalar var n. o zaman daha J!Ö 
ze g(irünecek sergi)'e nakledilir. 

Li.san bakımından (Ak am)ın bt 
münebbihli saat vazifesini gör· 
ınesini pek doğru buluyorum. Ya · 
zılarını binlerce adanın okntmaJ.. 
ist eyenler, yazdıktan kelimeleri 
adam akıllı tartarak yazmalıdır· 
lnr. 

Yalnız burada bir iki noktaya 
itiraz edeceğim: 

Tertip, ta hih, takdim te'hir 
gibi olur olmaz yanlı cıklann iis. 
tünda durulmasa ve bunlar, bir 
tavına getirilip y .ının öz muhar
ririne mal cdilmeviver e fena 
mı olur? ~ 

Sonra. siitun muharririnin şöy
le dememeli, höyle demeli! Gibi 
sözlerine itiraz ·kabul etmez bir 
eda tnkmdırm:m bilmeyiz, ne dc
rece~·e kadar do~rudur. 

Me ela dünkü "Demeli, deme
meli" de Anadolu ajansının stas
yon yazmasına itiraz ediIİ)'Or: 

- Stasyon dememeli, t tasyon 
demeli. imiş. 

Burada "Ni~in?,, suali varid o
labilir. 

Bir iki giindiir me~·dan alan im • 
ıa miinakaı:nlnrıııdan anhyoru7 
ki. daha bir çok kelimelerin )'R· 
zıh tarzları bir kaide ile tesbit 
edilmemi tir. O gün gelince;ye ka· 
dar edilecek itirazlar hf'r iki ta
rafa "esbabı mucibe" hn7.ırlatn· 
cak münakaşalar seklinde kain· 
caktır. 

İstasyon ecnebi bir kelimedir. 
l\lana ı. tevakkuf edilecek mahal 
demektir. Bizde bunun gilzcl 
hir knr ı l ığ ı:fa varclır. Znten ke-. 
lime lisanımızda \'anlı yerde kul
lanılır. Biz hiiyiik Garlara dn is. 
tas)·on deriz. Aslı ecnebi oldnğ11-
na ' 'e ortada mevcut bir kaide de 
me,·cut h&ılunmadığına göre hu 
kelimeyi stasyon tarzında kulla
nırsak. nedf'n bir hata irtikap et
mis olalım? 

Zaten o. kadar ince ele"İP sı)( 
doku\'acak olur ak hen "Ne de
meli? Ne dememeli?.. ha~lığını 
da biraz lastikli göriiriim. 

Bu itibarla lisan ,.e imla me c· 
lesi bir ka:deyc raptedilince:ye ka. 
rlar bu bapta a!?ız acmamak do!!'· 
rudur. O halde ben. simdilik (Ak. 
cııım) ın hadığından sual icıaretle
rini kaldırır ve: 

Ne demeli, ne dememeli! 
Derim. 

Takvim('[ 

YENi NEŞRiYAT 

R0ZGAR GiBİ GEÇTi - Marga
rct Mişcl'dcn Hilmi Ziya tlıgen 'e 
A\•nl insel tnra!ından lisanımıza c;ev
rilmlş ve Hılmi Kitabevi tarafından 

neşredilmiş t'debi bl.r eserdir. 

.. 
Yugosla\•yanın 7 Devletle 

Hududu Var! 

Yugoslavyanın tam 7 dev
letle müşterek hududu 

vardır. İtalya ile 
olan hududu Fi 
um'dan Vil1ach'. 
kadar uzanan 
200 kilometreJik 
bir mesafedir. A 

vusturya ile olan hududu da~lık 
ve bir parca daha uzundur. Dra· 
ve vadisi boyunca uzanan ve 
Yu,goslavyanın en büviık askeri 
yollarından biri olan Groz - Bel. 
grad yolu bu mıntnkadadır. 

- Amerikan evlerinde Fran
sada yapılan porselen mutfak 
takımları tercih edilirdi. Haro
ten sonra bundan da mahrum 
kaldılar. 

Macaristanla olan hududu nis
beten daha uzundur. Yuı?oslav
ya - Macaristan de\'lctlerinin 
musterek hudutlan takribcr 
500 kılometredir. Bunlardan ma 
ada: Yu,goslavvanın Romanya i 
le 450 kilometrelik: Bulj?aris· 
tanla 600 kilometrelik. Yunan~ 
tanla 300 kilometrelik ve Arnn 
vutlukla da 550 kilometrelil! 
müsterek birer hududu vardır.' 

bi Amerika devletleri tarafından Venezüella'nin istedi${i ise bir 
müştereken işgal olunmuştu. avuç İngiliz muhafızı tarafından 
Tabiatiyle Ariantin de bu dev- beklenen kayalık bir adadan i
letlerdcn birisivdi. Sonunda bir barettir. O da adına Kanarya a- • 
yolunu bulup İn~iltere yine bu daları denen bu kayalıklan el
adavı elde etmiş ve onu bir da- de etmeyi bir prestij meselesi 
ha terketmemisti. Simdi Arian. yapmıstır. 
tin hakkını aramaktadır. Maamafih İn,gilterenin mev-

Muz divan dive anılan. sC'ker cut dertleri üzerine bir diğerini 
kamıslnri)·lc meşhur olan lfon- eklememek arzusuyla Vcnezüel-

- Amerikada bir senede 
7-19, 100 hektolitre vermut icilir. 
Bu icinin "'r 90 ı Fransadan ,gi
derdi. 1940 ta Fransa vermut 
f.!Öndcrcmeyincc. Amerik~ ver-

-Amerika.da müthiş mikdar
da kırmızı biber sarfedilir. Her 
sene Macaristan ve İspanyadan 
4,500.000 kilo kırmızı biber it
hal edilirdi. Los Angeles'te bir 
Amerikalı 100 hektar arazisine 
kırmızı biber ekti ve bu sene 
120,000 kilo kırmızı biber aldı . 
Simdi Amerikanın ihtiyacını tek 
basına bu adam karşılamaya ça
lısmaktadır. 

Yani Yugoslavyanın komsus 
olan yedi devletle müs erek hu 
dudu vardır ve bunların mec
muu 3000 kilometredir. Geri ka
lan hududu deniz üzerinc~ir 
Adriyatik üzerinde uzanan Dnl
macya sahili bu İlah-an deniııv
le hemhuduttur. Manınafih bu 
sahilin stratejik cihetten mü
him bir ehemmhcti yoktur . 
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Milli Küme Maçları Dün 
Kadıköyünde Başladı 

ilk Dün Yapılan 

Beşiktaş, Lig 

Karşılaşmalar Neticesinde 

Dördüncüsü İstanbulsporla 

Fenerbahçe de Galatasarayı 1 Kaldı, o 

Lig Şampiyonu 

1 Berabere 

Mağlup Etti 
Dün Fenerbahçe stadında bü- durduran bu maruf oyurcu hake. 

yük bir kalabalık önünde Milli mın müsamahAsından isti:·,de e
~ume maclanna başlanmıştır. derek oyunu ı.-ıJhrından cı<armı-

llk maç Beşiktaş ile İstanbul- va çalısıvordu. Nihavet devre ıin 
spcıc takımları arasında cereyan bitmesın.e dört dakıka kala esapc 
etmış ve genç İstanbulsporlular \ bir pas alan Mükerrem Brsiktas 
rakıplerine nisbetle daha güzel kalesine kadar sokuldu. c-eklı~ı 
ve daha enerjik bir oyun çıkar- şütü elle kurtaran Mehmet Ali 
mışlarsa da büyük bir tali eseri Süleymanın attığı kafaya sadece 
olar":k berabere kalmışlardır. seyirci kalarak topu ağlardan cı-

İkıncı maç Fenerbahçe ile Ga· kardı. 
latasaray takımları arasında ya· Oyunun bjtmesine üc dakika 

kaldığı hald( İstanbulspor vinc 
calışıyor ve galip gelmek icin son 
enerjisini de sarfedivordu A~ca1< 
44 üncü dakikada sağdan crkilerı 
bir kornere Kadirin vurduJ'u cok 
güzel bir kafa ile top direği sıvı-

pılmış ve Fenerbahce rakibinden 
hiç tı> üstün bir oyun çıkarmadı
ğı halde iyi bir pozisyondan isti
fade ederek maçı 1-0 kazanmıştır. 

Beşiktaş 1 - İ. Spor 1 
Hakem Şazi Tezcanın idaresı rarak dışarı gitti ve kacan bu mii 

altında oynanan bu oyunun ilk him fırsattan sonra da ovun l-1 
oevresı daha ziyade istanbu).gpo-' berabere nihayetlendi. 
ruı. şuurlu ve hiıkim oyunu ile lslanbulspor: Nevzat. Sef Pr. 
!'eçmiştir. İlk dakikalardan itiba. Hayri, Muzaffer. Tarık Celal ı,. 
ren Beşiktaş kalesine yapılan taz met, Süleyman, Mükerrem. Ka
.vik Siyah • Beyazlıları uzu" bir dır. Cıhat. 
müddet şaşırtmış ve böylece Si- Beşiktaş: Mehmet Ali. Yavuz 
vah • San kale de tehlikeden u- Feyzi. Memduh. Halil. Rifat, Sab
zak kalmıştır. İstanbulsporun bu ri, Hakkı. $akir, Şeref. Sükrü 
devamlı hakimiyeti esnasında mü 
dafaası kalesini korumak için sa
dec~ sert oyunu tercih etmiştir. 

Bu tarz oyun !stanbulspor for. 
vetlerini bır hayli h<rpalamış ve 
sar!ettıkleri enerjiden bir netice 
,eide edememişlerdir. Devrenin 
ortalarına doğru açılan Beşiktaş.. 
lılar küçük ara pasları ile İstan· 
bulspor kalesine kadar bir kaç de
fa inmişlerse de fazla pas yapma
ları neticesinde sayı çıkaramamış
~rdır. 

F. Bahçe 1 - G. Saray O 
İkinci oyun Fcııerbahçe ile Ga

latasaray arasında cereyan etmiş
tir. Oyunun her iki devresi de ta. 
mamen şuursuz bir vaziyette ııeç. 
miş ve ııerek Fenerbahçe ye ııe
rek Galatasaray oyunlarının onda 
birini oynıyamamıslardır. Dün 
her iki takım da sahaya bambaş
ka bir şekilde çıkmış ve Fener
bahçenin sa,ii bekte Cemali, santr
hafta Zeyll,eli ve santrforda da 

Ancak devrenin bitmesine dôrt Naimi oynatmasına mukabil Ga· 
dakika kala İstanbulspor müdafii lat,1saray Salimi sol bekte, Barba
Seferin deııaie etmek istedif(i top ıo•u sağ açıkta ve Ninoyu da san. 
önündeki oyuncunun arkasına trforda oynatıyordu. 
vurarak tamamen demarke bir va İlk devrede her iki takım da mü 
ziyette bulunan Hakkının ayal'ıı- savi bir oyun çıkarmıs. Fenerbah 
na ı<elmiş ve Hakkı güzel bir şüt- çe forvetinin Galatarasay mud~fa 
le takımının ilk golünü atmıştır. ast karşısında elde ettiği muvaf-

Devre bu suretle 1·0 Beşiktaş fakıyet nisbetinde Galatasaray 
lehine bitmiştir. İkinci devrenin forvetleri de Fenerbahçe kalesi· 
başlangıcında Beşiktaş sıkı bir ıı.e ayni tehlikeyi yaratmışlardır. 
t"mpo tutturarak İstanbulspor Galatasarayın seri iki beki kar. 
kalesini uzun bir müddet tazyik şısında daima kısa paslarla iler· 
etme.ve başlamıştır. İlk devrede Jemeye çalışan Fenerbahçe for
sokatlanan Kadirin saii açıfıa ııeç- vetlerl Sarı • Kırmızı k'alevi teh
mesiyle, ortadan nisbet!1_n tehli· likeden uzak bulunduruyorlardı. 
ke beklemiyen Siyah ·Beyazlılar Buna mukabil kuvvetsiz eleman
adeta rahat bir oyun ile İstanbul- !ardan teşkil edilmiş olan Sarı-kır 
spor kalesini sarmıslar, fakat yl- mızı ileri hattı yalnız Esfak vasıta 
ne ısur ettıklerı kısa paslı oyun· siyle bir kaç şahsi hücum yaptı. 
dan hır netıce elde edememı !er- Çok zeki bir futbolcü olan ve oyu 
dır. nu çok yüksek tekniği sayesinde 

On beş dakika kadar dal!ınık 

1 

idare eden Eşfak, maalesef for
bir oyun. oynıyan Sarı - Siyahlılar vette yalnız kalmış ve Fikret ta· 
tekrar bırıncı devredeki sıkı tem- ı rafından da yakından marke edil
polarını tutturarak Beşiktaş kale. mesi yüzünden takımını galip .ı<e. 
sine hir kaç tehlikeli akın yap- tirmek için sarfettiği gayretler 
mı~lardır. Devrenin ortasına doğ- boşa ,:(itmiştir. 

ru oyun. biJh,ssa .Beşiktaş sa.ntr- Devrenin bitmesine pek az kala 
hafı Halıl'ın kasdt tekmelerı ile 1 çekilen bir frikikten sonra müsait 
sert hır şekıl almış ve. İstanbul- pir pozisyonda topu yaka~ıyan 
sporlular bu yuzden hır çok frı-1 Naci takımının ilk ve son golünü 
kikler kazanmışlar ise de istifade 1 çıkarmış ve devre de bu suretle 
edememişlerdir. 1-0 Fenerba.!ıçe lehine bitmiştir. 

Oyunun başlangıcından itiba- İkinci devreye her iki takım da 
ren sadece tekme atan ve her a- yine ııevşek bir tarzda başlamış 
kını ııayri nizami bir şekilde ve birinci devredeki zevksiz oyun 

bu haftaymda da devam etmiştir. 
Galatrısaray ilk dakikalardan 
itibaren beraberli~i temin etmek 
irin ralısmış i~e de forvetlerinin 
zavıf olmal;ırırıdan gol oozisvonu· 
~a dahi ı:ıiremem;stir. 

On besinci clekikadan sonra tek 
rar acılan FenPrbehcPli'er bilhas
~rt Fikret ve Naim vac;ıtasiv'e Ga· 
tatasaray kalesini tehdit etmeye 
.._.asJamıslardır N::ıcirıirı fa1ı:ı drih 
lin~ vaoması vii7lindf'n Fener
bahcenin vantıP-ı akınlar bir ne
tice vermivordu Runu an1ıvan 
r;~Tatasaravhlar Sttlimi rorvete, 
Barharosıı hl'kP atarak ovuna de
vam ettiler. Bıı •eki ide bira• daha 
kuvvet bulan Galat.a.arav forvet 
hat•ı FenPrbahre kalesinP hir kac 
t.eh1ikeli akın vantı ise de birhir
leriyle anla<makta zorluk reken 
oyuncular. bir cok fırsatlıırrlan is
tifade edemedi!Pr. Nihavet dPvre
nin sonlarına do~ru hu <ekilde 
cereyan eden oyundan iki taraf ta 
gol pozisvomına ıtiremPdi ve maç 
ta bu suretle 1-0 F.enPrhehcenin 
~alibiyeti ile nihavet'endi. 
Takımlar su sekilde tertip edil

misti: 
Frnerbahce: Cih•t Cemal Le

lıip. Ömer. ZPvnel F;~rPt Fikret. 
Naci. Naim, Nivaıi. Rebii. 

Galatasarav: Saim Faruk. Sa
lim, Musa. Enver. fl'• 1il. Barba
ros. Mustafa, Nino. Eşfak. Meh· 
met Ali. 

Beyoğlu 2 · Şişli 2 
Dün Şeref stadında Beyoj!lu· 

spor ile Şisli takımları karşılaş
mışlar ve 2-2 berabere kalmışlar
dır. 

B. Takımları Maçları 
Dün Fenerbahce stadında Milli 

Küme maclarından evvel Galata
saray ile Thnerbahce B takım 'arı 
karşılaşmıslar ve maç 1-0 Galata. 
sarayın 2alibiyeti ile bitmistir. 

İkinci Küme Terfi 
Müsabakası 

İkinci küme terfi müsabakası 
için çarpışan Davutpaşa ile Alem. 
;!ar takımları arasındaki mac 1-0 
Davutpaşanın ııalibiyeti ile niha
yetlenmiştir. 

İzmirde İki Vaka 
İzmir, (TAN\ -Geçen gün, ha

vaga:z:ı amelestnden Hasan oğlu, 
otuz yaşında İzzet Akbay karısı
nı dövmelerinden muğber olarak, 
iki kardeş olan 21 yaşınla Meh
met Kahraman ile kardeşi Ali 
Kahramanı bıçakla ağır surette 
yaralamış yaralılardan Mehmet 
Kahraman tedavi icin kaldtrıldık
ları hastahanede ölmüştür. 

İzzet Akbay tevkif edilmiştir. 
İzmirin Bayındır kazasında Os

man oğlu Mustafa bir kadın yü
zunden Mehmet Kona,iiı tabanca 
kursunu ile yaralamıştır. 

Mehmet Konak hastahaneye 
kaldın lmıs, Mustafa adliyeye ve
rilmiştir. 

TAN 

/İnönü Koşusu 
Güzel ve 
Heyecanh Oldu 

--<•-

Takım Tasnifinde 

İstanbul Birinciliği 

Kazandı 
İzmir. 30 (TAN Muhabirin

den\ - Buııün İkinci İnönü Za· 
ferinin yıldönümü münasebetiy. 
le İzmirdc 7500 metrelik İnönü 
koşuları yapılmış ve ayrıca Al
sancak stadvomunda bir atletizm 
bavramı tertip edilmistir. 

Sabahleyin İzmir bPden_ ter. 
biyesi mükellefleriyle Izmire 
gelmiş bulunan 42 vilayetin 200 
atleti Atatürk heykeli önünde 
toplanarak tören yapmı•lardır. 
Hcvkele merasimle celenk kon
duktan sonra milli atletlerimiz
den Faruk Fıratlı bir nutuk <Öv
lemis vP müteakıben BedPn Ter
biyesi Genel Direktörü Genrral 
Cemil Taner bir hitabede bulun
muş, kutsal bir vıldöniimünü 1e. 
<it ettiğimiz icin burada toola
nıldıl'!ını anlatmı• ve mill•tin İ
nönüne ol•n candan baiilılııiını 
tebarüz et1irmistir Yapılan re<. 
miı:ıecitle törene nihayet veril
mistir 

Japon Hariciye 

Nazırının Bertin 

Ziyareti 
(flaşı l incide) 

ta bir hnrp actıjtı takdırde Ameri 
ka bütün kuvvetiyle müttefikle. 
rin yardımına ııelmeye muktedir 
olamıyacaktır. 

Japonya icin bugünkü vaziyet 
son bir fırsattır. İngiltere A!man
va ile meşgul iken ve Amerika 
daha hazırlıklarını bitirmemiş 
bir halde iken cenup denizlerinde 
veya Pasifikte bir harekete ııe
cerse. muvaffak olmak ihtimali 
daha zivadPdir. Filvaki Amerika' 
donarım'!l~J .Jr1oon donanmaıc;;ı'"dan 
üstündür Fakat harp sahası Ja
pon adalarının vakınındadır. A
merikan üslerinden ise uzak bu
lunmaktadır. Halbuki varın A· 
merika bütün hazırlıklarını bitir
diği ve İnııiltcre de ,;, cok kuv
vetlenip serbest kaldığı zaman, 
Japonyanın artık kımıldamasına 

imkan voktur ve artık uzak sark
tnki hülyalarına veda etmek mec
buriyetinde kalacaktır. 

* * 

lngiltere Karşısında 

irlanda 
<Başı Sa. 3 te) 

I• şte bunu önlemek içindir ki, 
İngilizler, Norveçten ayrıl

dıkları sıralarda İS andaya as· 
ker çıkardılar. Simdi orada 
80.000 kisilik bir İngiliz ordu
su Almanları bekliyor. İngilizler 
burası l(ibi İrlandada da kuv
vetli bir cephe hazırlamavı pek 
isterler. Surası ııarip ki. İngiliz
ler. İrlandadı<ki müstahkem 
mevkilerini bu harp başlamadan 
ancak bir sene kadar evvel, 1!13R 
de bo'Oltarak İrlandalılara bı
raktılar. İnıtiltere 1921 de İr
landanın istiklalini tanıyarak 
askerlerini adanın cenup evalet" 
\erinden cekmek le beraber kı
yılarda üc mühim deniz üssünü 
muhafazo etmisti: Bunlar simal
de Lough Swilly. ııarpte Bantn 
Bav ile cenuota Kork limanının 
aıtiındaki Snike adaları idi. İr
landa ihtilalcileri Londrada 
bomba atmakta devaTQ edivor
!ardt. De Valera ise. !nııilizlere· 
"İrlanda topraklarında kaldıl!ı
nız müddetçe sizinle dost olma-

Japonyanın böyle bir harbe mız imkansızdır, siz buaralar-
hazırlandıiiını ~österen e- dan aya,iiınızı cekiniz ki İrlanda 

mareler yok dei(ildir Bu cümle- sizinle barışabilsin. Ben söz ve
den olarak Jaoonva. ord"'"~ur riyorum. hiç bir yabancı devlet 
kuvayi külliyesini Filipin ve Sin- size karşı bu üslerden istifade 
e;apu~ karsısına düsen cenubi Çi- edemiyecektir.,, diyordu. İrlan
ne göndermistir. Tahiland'da mü- da basvekili bu garantiyi verir
him hava üsleri kurmı•ı;tur. Can· ken hiç şüphesiz çok samimi i-

7500 Metrelik Koşu Kay-Sek'le an lasmava teşebbüs e- di. Fakat istemek başka. yapa-

' 31-3-941 

i11\·]J'J(•] 
l:IUGUNKU .i'ROURA~1 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8,18 Müzik (Pl.) 
8.45 Ev kadını 

t: 

12.30 Proıram 
12.35 Şarkılar 
12.~0 Haberler 
13.05 Kfiv türkü-

leri 
13.20 Müzik (Pl.) 

+ 
18.00 Program 
18,03 Caz orkes

trası 

18.40 Saz heye1! 
19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Fasıl heyet 
20,15 Radyo ga· 

zetesı 

20.45 Mü>lk 
21.00 Dinleyici is· 

tekleri 
21.30 Konuşma 
21.45 Radyo or· 

ke.trası 

22.30 Haberler 
22,4~ Müzik (Pl.l 
23.25 Kapıınış 

Gemlikkte Bir Cinayet 
Gemlik, (TAN) - Orhangazi 

kazasına bağlı Görele köyü hal
kından Mustafa, eniştesi Mehme
di bıçakla öldürmüstür. Hadise
nin sebebi altı liralık bir alacak 
meselesidir. 

TOPLANTILAR 

Şemsettin Günaltay'ın 
Konferansı 

Kadıköy Halkevlnden: Büyük Mil
let Meclisi Reis Vekili Sıvas Mebusu 
sayın Şemsett.in Günaltay tara!mdan 
(Dünya ahvalinin son vaziyeti) me\'
zuunda Kadıköy Süreyya sJnemısı 

salonunda Martın otuz birin<:i pau.r
tesi akşamı saat 20.30 da bir konre
rans verJleeekUr. Davetiyelerin Hal
kevimiz idare memurlutundan alın

ması. 
Ö~leden sonra 7500 metrelik derck Cin harbini ihmale razı ol- bilmek başkadır. İste. 1rlandalı

İnönü kosusuna 200 atlet istirok mustur. Ve nihayet Sovyet Rus- !ar İngiltereye verdikleri bu sö
etmiştir. Bunların arasında iz- ya ile bir ademi tecavüz paktı im- zü tutabilmek için Amerikanın rlkaya muvakkaten üsler veril· 
mir ve lstanbulıın dört mektep za etmeye cahşmaktadır. Ber'ine yardımını istiyorlar. Hatta bir mesi bile bahis mevzuu edilmiş-
atlrtlPri de vardı. ~elirken Moskovayı ziyaret edişi- aralık İrlanda kıyılarında Ame. ti. 

Halkevi önünd~n başlıvan ve nin sebeplerinden biri de budur. / -,ıı•••••••••••••••n•ı••••••••• 
birinci kordonu takiben Kültür. Fakat Japonya, Amerika ile .ı1 ' 

Malik Kadın oarkı dolasan bu kır kosusunu carpısmaya cesaret edememekte-ı o/o 100 SEX APPEAL'e 
158 atletimiz muvaffakıyetle bi- dir. Çünkü Japonya icin harp bir M A R 1 K A R Q K K 
tirmi•lerdir. ham madde meselesidir. Bu ham 

Halk atletlerin gectikleri yol- maddeyi ise ancak Cin ve Ameri- K o R A T E R R •. 
!arda toplanmış ve koşuları ala. kadan temin eder. Japonya he-
ka ile takip etmiştir. nüz Cini isııal etmiş del(ildir . .Bi-

Neticede Ankara takımından !akis dört senedenberi burada de filminde 
Mustafa Kaplan 24 dakika 32 2 ·5 vam eden harp onu hayli vlJ)rat- Şarkı söylüyor _ Dans ediyor ve insanı meftun eden bir 
saniyede birinci. İstanbuldan mıştır. Sonra Amerika ile harp fevkaladelikle oynuyor 
Rıza Maksut ikinci, İstanbuldan gemisi iması hususunda varışa ı B İ N B 1 R H AR 1 K Af. A R f 1 f. M 1 
Artan üçüncü ı<elmislerdir. I girebilecek k~dre.tte defıildir: . I .._ •-••••••••••••••••--•••-,. 
lstanbuklan Hüsevin dördün- Onun irindır kı Jaoon harıcıvr ,. ., 
cü. Şeref besinci. lzmirden Ali nazırının Berline beraberinde bir 
altıncı, Malatyadan Osman ye- de sulh olanı getirdiıti savidir. 
dinci gelmislerdir. Gerek Matsuokanın ve ı<erPk Ja-
Takımların tasnifi söyledir: nonvanın Vasington sefırinin 
9 sayı ile İstanbul birinci. 28 muhtelir Z>manlardaki bevar,att 

say ile Kocaeli ikinci, 29 sayı ile Janon hükümetinin Amerika ile 
Ankara üçüncüdür. sulhen anlasmava miitemayil ol-

Öi!;leden sonra miJJi atletleri- du.l'!unu l!Östermektedir. 
mizin istirakiyle Alsancak stad- Jaoon haricive nazırı Berli~i 
yomunda bir atletizm bayramı kendi •ulh nlanıl"a vanastırmaya \ 
vapılmıştır. Seyirciler çok kala. muvaffak olmus mudur. bilmivo
balıktı. ruz. F•kat Atl"ntikte ve Akde-

11 O metre manialı kosuda h- nizcle ba•lıvacak olan harbe bir 
mirden Süha 100 metrP süratte de <imrli B•tk•nları katmok 'azım 
milJi atlet Muzaffer. 4'11 m•tre- "elPcei!ine ııörP Berlin müzakere. 
cJp İzmirden Raif. 800 metrerle IPrinil" nek miô<h•t bir netice ver. 
Elazıj(dan Ziya 200 mPtrecle miL 'lilti tahmin edilemez. 1 

li atlet Muzaffer, yüksek atla· 
mada Faruk Fıratlı üc ad•.,, ve 

UAULKAMIL 
F t L M 

uztın atlamada mi11i otlet Ömer, .. ___ ., .. yarın Akc:am s A R A y Sineması ·-----... 
"rıkla atlamada İ•tanbulnon , '$ • ' 

Halit . .ı<iille ve disk atmada İz· Elyevm Amerikada 63 sinemada birden gösterilmekte olan ve sinemanın yeni Kralı, Holi-
mirden Atı!. cirit atmada milH 
atlı>t Kemal birinci gelmiş!Prdir vud'un en ıazla ücret alan artisti 

İstanbul takımı birinci. İzmir 
takımı ikinci J<' ncaeli takımı ü. 
cüncü gelmislerdir. 

.................................................. 
: rEPE8A~ ORAM " .... u .. i 
i Bu qkc:;nn uıat 20 30 da ! 
! OTELLO . ; . . . . 
! iSTiKLAL CAO. KOMEDi KISMI l . . 
: Bu ak$am saat 20.30 da : 
i O A D 1 i . ................................................ . 

MiCKEY ROONEY Tarafından Yaratılan 

THOMAS EDİSON 'un GENÇ LİGİ 
Şaheseri MÜSTESNA Mt1SAMERE halinde takdim edecektir. 

ZAFER YOLUNDAKİ BÜYÜK DEHANIN İLK TECRÜBELERİ... DÜNYAYI HAYRETTE 
'IRAKAN' DEHAKAR ÇOCUK ... İLİM VE HAYAT ... TELSİZ TELGRAFIN DOÖUŞU ... BİR 

TARİH SAHİFASI... 
Yarın akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. •••••••••' 

Hiç farkında olmadan, beygirleri dört, beş adım 
ileriye göturmüştu. Kendisi olsaydı, çoktan sırt· 
lardı. Bu anda, anbar direğini de beraber sökup o
muzlıyacak kadar dehşetli bir kuvvet hissediyor
du. , 

coı iN$JlNlA.RI 
Rıza Beyin konağı ağaçsız bir tepenin üzerine 

kurulmuştu, Altı taştan, üstü ahşap iki katlı bü· 
yük bir evdi. Alt katın dört cephesınde herhangi 
bir baskına silahla karşı koymak içın açılmış dört 
mazgal deliğinden başka pencere yoktu. 

BULMACA 
1 ' ~ 4 ~ o f 6 ~ 

~a= ==:'===-' 41--1--. - --Hüseyin Bey, Fatmamn saçlarını bıraktı. Çiz· 
mesinin ltoncundan kamçısını çekerek yandan su· 
ratına üstüste vurdu; Fatma uzun uzun haykırdı· 
ğı halde direği salvermeyince, tüfeğinin dipçiğini 
ensesine indirdi. 

Kız, ba~ını tutarak kendisini yere attı. Şuradan 
~uraya çırpınmağa başladı. Hüseyin Bey mavzeri
ni omuzuna asıp saçlarını tekrar bileğine doladı. 
Hem sürüklüyor, hem de kamçısiyle sırtına, ba
caklarına vuruyordu. 

Bu sırada köpek arkasından saldırdı. Rifat uzak· 
tan ateş etti. Hayvan topallıyarak yere çöktU. Bi
raz debelendi. Hareketsiz kalınca, Ali: "Yazık! 
geberdi mutlaka' .. dedi. Bu köoeği Fatmanın ba
basına yavrtt iken kendisi getirmiş, adını (kurtçu ) 
kO\'ffiUŞtU. 

Hüseyin Bey, kızı avludan çıkardı. 
Rıfat ta, Fatmanın yere düşen yemenisini, sila

hın namlısına takarak arkalarından yürüdü. 
Köy yolunu bekliyenler kmn kollarına yapıştı

lar. 
Ali, kırmızı dilini dudaklarında gezdirerek: 

"Karıyı aldık! 11 dedi. 
Kızın anası hiılıi. bağırıyordu. Kamil hiç kımıl· 

damamış, sesini çıkarmamıştı. 

Hüseyin Bey, beygirlerin yanına gelince, Aliye 
göz kırptı. 

Fatma, sürükliyenlerin arasında çırpınıyor, iki 
büklUm oimuş: 

- Ana. yetiş ana 1 diye ağlıyord" 
Hüseyin Bey hayvana bindi. 

Ali, at ·şunu terkeye! dedi. 
Ali, ağır bir koç kaldırır gibi kızı kucakladı. 

:;•ddctlc sıkmış olacak ki Fatmanın sesi kesi!ivcr-j 
di. 

Yazan: <-emaıettın ,·.,,dnır 
Rifat yemeniyi tüfeğin ucuyle uzattı: 
- Sar şun başına'. .. 

Ali, Hafifçe öne eğilmiş Hüseyin Beyin beygi· 
riyle beraber koşuyordu. ' 

Kucaklayıp hayvana binciirirken gömleğinin 
düğmeleri koptuğu için Fatmanın gerdanı, bembe
yaz, çakıp sönmüştü: Beygirin demir kırı kalça
sında çıplak ayağı· görünüyordu. Kunduraları an
barın önünde mi kaldı kimbilir? Saçları da ne 
uzunmuş! .. 

Ali, Fatmanın bu kadar güzel, bu kadar yiğit 
olduğunu asla tahmin edemediğinden büyük bir 
sevinç duydu. Hayvanların biraz yavaşlamasın· 
dan istifade ederek eğildi: 

- Sağ ol Beyim, sağ ol Beyim' diye Hüseyin 
Bevin özengideki çizmesini öptü. 

Fatma. "an ııözle Aliye bakıyordu. Onun bir· 
denbire duvduğu sevinç derecesinde öfkelenmjş
ti Şunun kollarını arkasına bağlavıo kendisine 
teslim et<Plrr, kalkıp inen .l!Öğsünü disliyecek. ter 
irind~ kaldılhndan adeta ağlıvor ııibi dura" vüzü
nü , çama<ır tokaciyle vura vura parçalıyacaktı. 

:J JI 1~.t. 
Yanoklarınıfakl k•m~ı Ni\l'~Tİt • .,şi\l'l~rının kökü 

<l~hn rok .ı7lam;.~ .UşlıMııvBi-o tım\fm> ıfüis~vin 
~""V~ ~ilriinmesin djvp steri rluruvor havvandan 
dilsf!'C'<'i!im rti·vrı kof''knvnr c1nlQk 11vA'Lrı!:1,.., hf.vCTi
rin vumııc:~k ,.p nemli tüylerine süründükce ağl1-
v::o,...,~1 .,.ı:ıolivordu . 

Düzlüğe inince Hüseyin Bey sordu: 
- Kız ne derneğe bizi uğraştırdın? 
Fatma cevap vermedi. 
- Söylesene Fatma ... Ali nişanlın değil mi? 

.No : <:O 

- Değil. 
- Neden kız? 
- Değil. 
- Babana yirmi kayme, on beş hak ekin veril-

di ya ... 
Fatma sustu. 
- Şimdi karakolda ne dıyeceksin? "Gönlümle 

geldim,. dersin. 
Kız, belli etmeden Aliye baktı. 
Ağzı aralıktı. Gözler :ni kısmış büyük adımlarla 

yürüyor, mintanına çıkan ter, ince ince kokuyor
du. Sanki kendisine ait bir şey konuşulmuyormuş 
gibi başını bile çevirmemşti. 

Hüseyin Bey sinirli sinirli güldü. 
- Duydun mu Fatma? "Gönlüme geldim,. der· 

sin. 
- Demem 
- Dersin. 
- Öldürseler aemem! 
- Hele bir deme de ben sana sorarım! 

Çiftliğin avlusuna girer girmeı, Fatma beygirin 
arkasından kayarak yere 'ndi 

Hüseyin Bey eve seslendi: 
- Hey. Şadiye, kız! 
- Buyur. ağa! 
Şadiye Hüseyin Bevin amca kızıvrlı. Fatmadan 

bir kac vas büyüktü. Göğsündeki altınları şıkırda. 
tarak koştu . 

- Bak. Alinin nişanlısını ~etirdik. Beraber otu
rıır~un,,. l!Pri. {1P•i oahiJJik etmesin. Beni ı:ıünaha 
sokar. Konu~uvprirc;in. 

- Olur ai?a' .. 

Ali, öğle yemeğini mutbakta yalnız yedikten 
sonra, karanlık ev altında ileri, geri dolaştı. Hem 
utanıyor, hem de birisıy!e dertleşmek ihtiyacı du
·yuyordu. Yukarıdan ayak sesleri işitince evin ö
nüne çıktı. 

Buradan, bulanık ve geniş bir hudut çizgisi gi· 
bi tepeyi kavrıyan Kızılırmak ve hafif dalııalı a
razide göz görebildiği kııdar uzanan boş tarlalar 
görünüyordu. Gökyüzü, masmavi ve tertemizdi. 
Güneş havayı titrek bir buğu ile sallıyordu. 

Ali ayaklarını sürüklüyerek binanın arkasına 
kıvrıldı. Bağın kenarındaki büyük kayanın önün
de güneşlenen kuyrukçu Kör Ahmedin yanı.na 
yaklastı: 

- Merhaba! Kör çoban! 
- Buyur, ustal 
Ali, kabahatli kabahatli gülerek oturdu. 
Ahmet, alay etti: 
- İşini sağlama bağlayınca adam gülügiilüve

rir. Düğün ne zaman? 

~~~~d 
Soldan sağa: ı - Istanbulda 

bir kaza merkezi • bir vilayeı 
2 - Ad • vasıta, alet 3 - Ters o
kunursa: bir isim - dadının erke· 
ği 4 - Ters okunursa: bir göz 
rengi - atın suiçtiği yer 5 - Çiz
gi 6 - Hastalık • erkek koyun 
7 - Uzatmaktan emir • ince de
ğil 8 - Meydan • eski bir devlet 
9 - Bir muharririn soyadı • 
başa g'yilir. 

- Düğün mü? Şuna bak ... Ne bileyim? RızR 
Bey bilir. Yukarıdan aşağı: 1 - Hastalı

ğı geçmek • bir peygamber 2 -
Vasletmek • serbest bırakmak 

sorma Ahme:. bir de 3 _Tedris müessesesi - bir erkek 

Ali sesini alçalttı: 
-Bir de utanıyorum. 

utanıyorum. 

- Aldırma usta! 
ismi 4 - Barsaklar • bir vilayet 
5 - Bir mevsim 6 Istanbulda bir 

Ali, sesini biraz daha alçalttı: semt Ccnı.ıbi Afrikadac! r 7 -
- Ahmet be, kız kaldırmanın ceıaşı nedir' Bir rfag . kap A - Çoruklıra ba-
- Bilmem, Karapıçakların Niyazı kaçırdıydı kar • çok yı.ye• 9 - Tayy re • 

ya ... tl'ç yıl gun verdilerdi. Kız yaşını doldurma t jcva. 
mış. Evvelki bulmaca: sold•n sağa: 

- tl'ç yıl mı verdiler? 1 - Mi • an - ak 2 - Gül • le 
- Üç yıl verdiler. Niyazinin yaşı da ufak gö- • ara 3 - Ze - İsar 4 - Ar • 

rünseydi, belki daha az verirlerdi. araba 5 - Ki - kabus 6 - El -
Ali biraz düşündü: Adila 7 - Re - Eyüp 6 - Ad -

(Arkası var) fa • eca 9 - Ti • afla • un. 
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MC!çek'le 

Sona 
Temaslar 

Erdi 

lnönü Zaferinin HDIKAVIE 
........... 

YENİSİ GELİR 
(Bıu;ı ı ıncidc> CBnşı l incide> 

Yddönümü 

............. l{athleen Hcwitt'ten . - Çeviren: lla - Ça ........ Hükumet merkezindeki diplo. 
matik faalivet muazzam bir mik
vasta kendini .ıı:östermektcdir. 
'l'ürkiye Büyük Elçlliği ile Yu -
nan Elçiliği yeni hükumetle şim. 
di daimi bir temas muhafaza et
mektPdirler. 

26 Mart günü düşman. sayı 
üstünlüğüne güvenerek. tüfek . 
top, mitralyöz ve tayyare kud • 
rctine dayanarak İnönü ve Bo
zöyiik istasvonları arıısındakı sa
hada Gi.indüzbey, Metristepe, 
Ciftlik sırtları, Topcu tepe -
si, Nazım bey tepesi, Saraycık 
sırtları, Kandilli bavmndan ~e
cen. müdafaa hazırlığı pek mah
dut ve tahkimatı diz siperinden 
ibaret Türk miidnfaa mevziine 
karsı taarruza J?ecmişti. 

L 11.nn, Mihall Marland'ı, kcndisi
nın daha hıç görmedığı hlr 

m lekele gôturecek gcmıyı, durdu
&.ı yerden gorebılıyordu. 

ı ıltcre.. M haıl'ın \at nı .. Lill
a ıı buı dcı Kalma kararı ıçln, nnsıl 
a .. ı bır kıldc kavga etmışlcrdil 

- Lılıanl 
Hafıi o r sesle, onu çağıran ıhtlyar 

b • ıyctı. Hemen lçerıye girdi. 
. ı yar adam, hasır bir şezlonga 

u mı , y rı uykuda, yarı uyanık 

a.ıl m a lgın yatıyordu: 

- E\ et, baba! 
!\ ıh .1 e konuşmak istiyorum, 

ız.ını. 

... O gıtti, baba. Jnglltercye a:ltti. 
H ıı 1 mı) or musun~ 

Hasta adamın yorgun dudakları 
y a çıı açıldı, kapandı. Lllıan onun 

yl ycceklerinı lultebllmek ıçın ~ııı-
dı 

- Korkuyordum. 
- Neden baba? 
- Sen de ııdeceksln diye. 
- Yok, hayır., 

Göz.Jerinı kavuran sıcak ıöz. yaş
larını ıçine akıtarak: 

- Burada, senin yanında, daha 1-
yiyun, baba! .iedi. 

- Allah senden rau olsun, kızun. 
Senıız, çok yalnız kalacağımdan kor
kuyordum. 

lf ckrar dalmıstı. 

* * L illan d~arıya çıktı, Okyanusun 
yanan sathı üzerinde gemi, 

tıpkı bır oyuncak gibi duruyordu. O, 
:Mihaıl ıle son konu~asından parça
lar hatırlıYordu. MihaU: 

- ihtiyar insanların, kendi çocuk
larının hayaUarıru kırmıya hakları 
Yoktur, demlşU. Ben gitmiye mecbu
rum. Senin beni bırakman hiç doğru 
degil, Lillıın ... 

- Babam, ihtiyar ve hasta. Onu 
nasıl bırakabilirim, 

- Bir hastabakıcı tutulabilir. 
- Para ile yapılan hizmet, hl~lr 

zaman benimkine ben:z.iyem~ 
- Bunlar, hep bo:ı LiUan, EJer 

beni sevseydin her şeyi 1eda edebi
lırdın. 

- Sen çok hodbin ve kalbsizsin, 
- Ben mJ kalbslz.Jm!ı Asıl kalbslz 

sensın. Eğer öyle olmasaydın, benim 
sana karıiı duyduğum büyük sevıiye 
mukabele edıyormuş ilbi davrana
maz.dm. 

İşte bu son s5z.Q ~!Ur lsitmez, y{l
züğunil suratına fırlatıvermişti. O, 
çiçekli yamaçtan geriye bakmadan u
zaklaşırken, Lilian'm arkasından ses
lendığını işlt.memlş miydi, acaba! 

- Bir daha senı gormiyeceğim, bir 
daha! 

* * V apur öğleyin kaJluyordu, Boia
zında düğümlenen hıçkırı~ı 

güçlukle tutabiliyordu. 
Mıhall gidiyordu ... Hem de dargın, 

kızgın olarak gidiyordu. hte büna da
yanamıyordU, 'Lilian. Onu blr defa 
daha gormck, ona, verdigl kararın 
kaçınılmaz. olduğunu ve bu yUzden 
çektıf:ı J:>llyuk ıstırabı anlatmak isti
yordu. 

Roosevelt Diyor ki 
(Başı 1 incide) 

lara karşı bü~ün Amerikan kay
naklan ve bütün Amerikan ik
tidarı ile yardım azminde mütte
hıt bir cephe teşkiline davet ey
lemiştir. Reisicümhur şöyle de. 
vam etmiştir: 

"Diktatör memleketlerinin it
tifakı Amerikayı, onun birli~niı 
demokrasisini ve hürriyetin ana 
prensiplerini tehdit eden bir teh
like ortaya c:ıkarmıştır. Bu teh
like bize her ııün biraz daha vak
laşmaktadır. Demokrasinin düş
ınanlan şi~i bütün vasıtalara 
ınüracaat ederek Amerikan bir
lil?ini tııhribe calışıvor. Kullan
dı.lrı baslıca silah daima büyü -
yen dalı?a halindeki propaııanda
sıdır. Bu propaı;?anda memleke -
timizde tahrip edici devletlerin 
aianları .veya onlar tarafından 
aldatılmış masum kimseler ta
rafından yapılmaktadır. 

Şapkasını başınd geçirdi \'e yokuş 
a~ağı lımana do ru kolimıya başladı. 

Mıhnıı onu gör(ıp, kendisi hakkın
da fena blr fıkır beslemedliınl öğre
nıncc, k!mbılir - belki bır gün -
•• :rar gerı döneb·lırdı. Ve hiç olmaz
sa her halde mektup olsun, yazardı 
ya! .. 

Rıhtımın kapısı önünde bir memur 
onu bııakmak lstemedı, \'e boylelikle 
gecikmesine SC'bep oldu. Llllan, ona, 
glrmlye mecbur olduğunu anlntıp, 

rıhtım ooyunc:a koşaı ak vnpurıı ye
Uşıncıye kadar .. a ıt on ikiyi ı,;alı -
yordu. Vapur kalkmak Uı.creydl. Gü
vertede dUzilnelerle yolcu, rıhtıma 
doğru gülüyor, hııykırıyor, el, mendil 
sallıyordu, Bır düduk öttü. 

Mıhall.,. Neredcydı o? Llllan, deli 
gibi aşağı yukarı koşuyor \'e gozle
rlyle vapuru, baştan başa, tekrar tek
rar tarıyordu. Onu göremedi. 

Bir dudUk dnha çaldı, vapur kalk
mıştı \.'c yavaş yavaş uzaklaşıyordu 

Mihaıl gıtmiştl. Rıhtımdaki kalıı

balık, kucuk kUmeler halinde yavaş 
yavaş d&Aılıyordu, 

Lllian, kendlsinı sürükliyen kala· 
balık arasında ilerliyordu ... 

Vcrdl~i kararın neticesiydi bu! E
ter istemiş olsaydı, şımdi güvertede
ki neşeli yolcu kalabalığının bir ta
nesi de kendisi olabllır, ve Mihaille 
yanyana, o kadar görmek istedığl bir 
memlekete do:ru yola çıkmış buluna
bıllrdi; fakat ... İşte yapayalnızdı .. 

Tereddüt ve pişmanlık duymanın 

sırası degildi. Eve çnbuk dönmeliy
di. Babası sağ olduğu müddetçe, o
nun yeri, babasının bas ucunda idl. 

* * E vin taraçasında iki adam duru-
yordu. Bunlardan birı doktor

du. Ya öteki! Lillan gozlerine ina
namıyordu. Öteki de Mihaildl. Onu 
karşı1amak içın aşağıya ind.ijl :ı.a
man, yüzünde şimdiye kadar ıönne
dlAi bir ciddiyet ve bir a.Wn okunu
yordu. 

- Mlhaİl! Seni uğurlamıya ıitmlı· 
tim, Mihall,.. 

- Sensiz,. Yok, bunu yapamaz.
dun, Lillan. 

- Korkarım. size verilecek, fena 
havadislerim var! dedi doktor. 

Lllian anlamıştı: 
_ Babam,.. BabacıJan ... 
Doktor baıını önüne ~dl. Lilian 

senedeledl. 
_ Şimdi daldı, dedi Mihalt. Senin 

orada bulunduğunu sanıyordu. Beni 
hemen tanıdı ve benimle konuştu, 

Doktor yava§Ça uzaklaşm~tı. 
Lilian, Mihaıl'ın omuzuna dayan

mqtr. 
- Zavallı babam! Senin, son nefe

sinde onunla bulunduğuna o kadar 
memnunum ki, Mihall! 

- Son s5zlcri: "Lillan'a iyi bak!,. 
oldu. Evet bakacaiım; eğer sen mil
aaade edi7onan-

ı.llian. IQZ...)"~ arasından gü-
Hlmsedi: 

_ Affet, Mihall. Vapurunu kaçır-
dın, kabahat benim! . . .. 

- Yenisı gelır, Lılian, !kımız ıçın .. 

Eritre Harbi 
(Başı 1 ınndel 

Diredaua tahliye edildi 
Roma, 30 CA. A.) - "Tebliğ": 

ıUaçck ile anlaşma 
Belgrad, 30 (A. A.) - Hırvat 

köylii partisinin reısi ve başvekil 
muavini Macek'in salı l?iinii Bcl
grada muvasaJatı beklenmekte
dir. Macek 27 Mart hadiselerin
denberi BelRratta değildir. 

Maçek tasrihen muvafakatını 
bildırmis olmamnkla beraber. ve
ni kabineye sahsen istirakine 
şimdi prensip itibarivle halledil· 
mis bir mesele olarak bakılmak
tadır. Bunun sehebi 26-R-l 939 ta
rihli Sırp • Hırvat anlasmasım 
partileri namına tnsdik etmemiı: 
olan radikallerle Sırp demokrat
ların dahi yeni hukumete airmi<= 
olmalarıdır. Macek mevzuubah!i 
anlasmanın, reiim değişmesi mü· 
nasebetiyle. yeniden mevzııubahı:
olmamasın1 arzu ediyordu. Bu hu. 
susta kendisine Şubesic: vasıtasiy
le teminat verilrni tir. ... 

Zağreb. 30 <A. A.) "Ofi,.: Ma
cek tarafından murahhas olarak 
Belgrada ı;ı:önderilmis olan Hırva
tistan valisi Sube~ic buraya dön
müş ve derhal Maçekle görüş
müstiir. 

Alman ajansına göre 

MuharC'be 7 ı:rün siirdü Rutün 
kudretivle saldıran düsmanla bu 
o;aJdırıc;ı yüreğinin tiikcnmez ima 
nı ile karsılıvan Türk eri arasm
•fa cetin bir savas oldu Harp sa. 
lıasını kaplıvıın topraklar kızıl 
kana boyandı, her tarııf diismnn 
ölü ve yaralılarivlf> doldu ve ni
hayet müstevli ordu. topunu bı
rakıo. tiıfel?ini atarıık perişan ve 
mııkhur ricııte ba ladı. 

Garp Cl'Ohesinin muzaffer Ku
mandanı İsmet Pas;ı mevziin en 
hakim yerinde. Metristepede. 
Düsmanın Söl!üt istikametinde 
darmadafönık kaçan bir alayını 
o::ovretmekte ve mübarek yurdu 
düşman istilasındıın kıırtarmıs 
olmanın hazzını tatmııktadır. 

Muzaffer Kumandan ~eride. 
kalblcri heyecan nolu bu kımlı 
savasın Tll'ticesini sabırsızlıkla 
bekliyen Türk milletini' hu :ı:nfe
ri şu satırlarla miiint-lemic::tir· 

Mctrlstepc: 1/ 4/921 

"Saat 6,30 sonrada l\fetriste
pede gördüğiim vaziyet: Giin. 

Za~rep. 30 (A.A.) - "D.N.B.,, diizhev imalinde sahahtanberi 
Yeni hiikumetçe sansüre tabi tu- sebat ·eden ve dümdar olınası 
tulan BelRrat gazeteleri. doktor muhtemel bulunan hir dfüıman 
Maçck'in kabinede kaldı~ı zannı- müfrezesi sağ cenah ~rupunun 
nı vermiye calışmaktadırlar. Bu- taarruzi)·le gayri munta7am çe
nunla beraber Hırvat liderinin kiliyor. Yakrndan takiu edilivor. 
nerede oldui?u henüz meçhuldür. Hamidive istikametinde temas 
Fakat muhakkak olan bir sey ve faaliyet yok. Bozöyük yanı • 
varsa o da Maçek'in Belıtratta yor. Diişman binlerce maktuller. 
bulunmadılıdır. Doktor Macek le doldurduğu muharebe mevda
Kralın kendisini Belgrata çağı- nını silfılılnrımıza tcrkctmi tir.,. 
ran davetnamesine cevap verme. Garp cephesi Kumandanı 
miştir. Hırvat liderinin Hırva - iSMET 

tistanda meçhul bir yerde sak· ı G . B" " k M'l 
lan<lıi{ı zannedilmektedir. alıp Kumandana uyu 1 -

Macek ile sıkı ıteması olan let ::\-leclisi Reisi Mustafa Kemal 
mahfillerde dolasan savialara irÖ- Paşanın verdiği cevap şudur: . 

H t rd . h"kA t tcbed İnönü muharebe meydanında Metrıs-

d
r::l .. ıdrva f 1 lenb' u u

1
mc .... • tepede garp cephesi Kumandanı ve 

u un e aa ır ro oynamıJa 
· b ed'l i t• y· b ·ıv Erkiınıharblyel Umumiye Reısi 
ıc ar ı m ş ır. ıne u r a -
vetlere göre, bir tnvvııre alavına İsmet Paşaya 
mensup subavlar 26 Mart P'ecesi "Bütün tarihi alemde, sizin f. 
doktor Maçek'in evine şriderek nönü Mc:vdan Muharebelerinde 
kendisini yeni kA'bineye girmiye deruhte ettiğiniz vazife kadar a
mPr.hur etmişlerdir. ğır bir vazife deruhte etmiş Ku-
Diğer baıo:ı rivavctlere vöre de mandalilar e derdir. Mille•tmi • 

Kuba~i ile Htrvatictı:ın val;oıi ve zin istiklal ve hayatı dahiyane 
aslen Hırvat olan Mıtliye Nazırı ldareniz altında "'refie vasifele
rehine ıolııra'k mnhAfaza altmda rini ıröreı1ı 1rnmahda ve silii1' ar
btı lıındıırnlmıı ktadır. kadaşlarrnıztn kalb \'C hamiye -

Mı:ırek'in kur~una dbı:ilm<'k tine hüyiik <-mnivetlc istinat e
tehdirli altınıfa hükiıml't narhP- diyordu: Siz orad; yalmz dii ma
c:ine i-:tirak etti1fini t.elPfonla bil- nı değil, milletin maktl!• taliini 
'iirdivi "!'l"'"'"''rn"",,.lr+ 0 rlit-, de yendiniz. İstila altındaki bed

Zağrep'te sükun 
Za,ğrep. 30 ( A.AJ - Za~er>

te tam bir siik(ın hiilciim siimıek. 
te d"vam enivor. Polis Hırvat 
'kövlü nartisinin sRvas t"skilBtı 
fiz.;sı şehrin !'inkaklarında dev
-iv,, "P'>mf'kt1>rlir. 

"Maksat Yugoslauyayı 
içinden fethetmektir,, 

baht topraklarımızla beraber bii
ti.in vatan. bugün miintehalnrına 
kadar zaferimizi tcsit ediyor. 
Diişmanın hırsı istilası azim ve 
hamiyetinizin yalçın ka:ralarına 
ha ını t:arparak lıurdnhas oldu. Şarki Afrikada, dü.,rnanın tazyiki 

Keren'in şarkında devam etmek
tedir. Kıtalarımız şiddetli muka
bil taarruzlarla mukavemet et
mektedir. Harrar mıntakasında, 
kıtalarımız Diredauayı tahliye et
tikten sonra ~arpte bulunan yeni 
bir mevzie tam intizamla çekili- Londra. 30 (A.A.) - Roman-

vanın sabık Londra Elçisi Tilea 

Nanunızı tarihin kitahei mc
(ahirine kaydeden \·e hiitiin mil
leti hakkınızda ehedi minnet ve 
şiikrana se\ kcden bü~·ük gaza ve 
zaferinizi tebrik ederken. ii Hin
de durduğunu:ı tepenin size bin
lerce diisman öliileriylc clolu hir 
meydanı· seref st'yrettirdiği ka
dar milletimiz ve kendimİ7 irin 
,a .. ~i itila ile dolu bir ufku is
tikbale de na71f \'C hakim oJdu
tunu siivl,.mrk i"tcriın . ., 

yarlar. Balkanlar vaziyetindeki rolü he-
Takip devam ediyor ni.iz bir istifham teskil etmekte 

Londra, 30 (A. A.) - Reuter a- devam eden Sovvetler Birliğinin 
jansının Kerendeki muhabiri bil-, hattı hareketini izaha çalısmak
diriyor: Kerenden kaçan 1talyan· 1ı tadır. Tilea şöyle demektedir: 
ları· takip eden müteharrik İngiliz "Yu~oslavva büyük bir hiirri
kıtaları Asmaranın 60 kilometre yet zaferi kazanmıstır. Bu, ayni 
kadar yakınlarında bir mevkie zamanda hem İnRilterenin. hem 
ı<elmişlcrdir. Topçu ve piyade kı. de Sovvetlerin zaferidir. Perşem 
tatarının sevkine süratle devam be günii Yu~oslavyada cerevan 
edilmektedir. Kerenden yaya ola- eden hadiseler Tiirklerin vaziye_ 
rak veya katırlarla kaçan bütün tini de kolavlastırmıştır. 
düşman askerleri esir edilmiştir. Türklerin hudutlarını müda
Esirlerin adedi henüz tesbit edi- faaya mecbur kaldıklıırı zaman 
lememiştir. Fakat İtalyanların Sovyetlerin herhanı?i bir tPca -
son iki ay zarfında ölü. yaralı've vüzünden korkmamalan lazım 
esir olarak verdikleri zayiatın a:eldii!i hakkında Moskovanın 
10.000 kişiye baliğ olduğu tahmin verdi~i teminat Yuızoslavyanın 
edilmektedir. Bu mikdar Eritre- esaret altımı alınmasından sonra 
deki İtalyan kuvvetleri yekunu- Almanların Yunanistana vanaca. 
nun üçte birini bulmaktadır. ğı taarnız esnasında TürklPrin * müdafaada k::ılacaklanna deHilct 

Kahire, 30 (A. A.) - Askeri etmekte idi. Simniv"' kadıı.r Snv
sözcü şarki Afrıka harbioin sonu- yetler kücük nıi11etll:'rin müdafii 
na geldiğini söylemenin fazla bir olduklarını Jtösterml"k fır<::atını 
nikbinlik olmıyacağını beyan et- kacırmamıslardır. ~on hfırlisPler 
miştir. a:österivor ki. mazidf' islPnf'n ba-

Trabl.UB limanına hücum zı hatalar tamir edilebilmekte. 

BllyUk Mil1et Ml'.:lisi Reisi 
MUSTAFA KEMAL 

Dünyanın. tarıhin kaydettiği 
devirlerdenbcri en ağır ve na
zik zamanlarını yaşadığı şu an
larda ve her m!.lletin bundan bü. 
yi.ık huzursuzluk du~dultu şu 
hengamede bizim icin en kuv -
vetli mesnet. en miıskül şartlara 
rağmen milletin maküs taliini 
yenmiş olan muzaffer Kumanda
nın basımızda bulunması ve bü
tün milletin onun etrafında tam 
bir birlik ve beraberlik kurmu-: 
olmasıdır. 

Emirıönii halkeııinde 

Boz,1?Uncuların silahı korku 
telkinidir. Bunlar Amerikalıların 
hükumetlerine ve birbirlerine 
karşı olan itimııtlarmı kırmıva 
calışıvorlar. Almanvada nazi hü. 
kümetine vardım eden sı:ınııvici
lerin basınıı ı?eleni ııördiik. Bun
lar temerküz kamplıınnı:ı '1'Ön
c1f'rilmek suretivle mükAfatlan
dınlmıe;lardır. Fransadaki isci
lerin euva sampivonlın't olan ko. 
miinistlcrden naıııl ihanet «ör
dijklerini ııördük. Komünieıtlerln 
sövlediklerinin t-hemmiveti vok
tur. Fııkat icraatlan hür i~ilerin 
asıl haklarını aslıı hı:>sRba katma. 
dılr1Annı ishat etmistir. Kahire, 30 CA. A.) - Resmen 

Nazizim a~anlan ve onlara bil- bildirildi.i(ine göre 28-29 Mart ge
J cesi fngiliz tayyareleri Trablus

miverek yardım edenler. mille - limanına taarruz etmişlerdır Atı
timizin barış icin olan tabü aş.. lan bombaların limanda bulunan 
kını istismar ederek mfü;ıılemet- ı<emilerin arasına düştü~ü tesbit 
ci ızibi eörünmfüılerdir. Hakikat- edilmistir. 

dir.,. 
Tilca. Almanlann Ruslar hak

kındaki duvgulannı ıtiılemedi -
~ini. Rusların da buı?ünkü sart
lar kinde Almanlar tarafına eec
mek istemediklerini söylemekte
dir. 

~mlnönU Halkevl~en: Türk lstik
Uiline alt BUyük Zaferin ilk temel
taşı olan Inönu Muharebesıntn yıJ
dönUmil ı Nisan 1941 Salı akşamı 
saat (20.30) da Evimizin Cağaloğlu 
salonunda kutlanacaktır. Bu törene 
gelmek tstiyenlcrin giriş davetiyele
rim Ev Bürosundan almaları rıca o
lunur. 

te ise btitiin tıırihleriıt en hasin ııii:is==:ııiııi:i.:a-==========ıı::: 
harocilPridir. Barış telkin etmiş.. ~ini ve ayni zamanda tek bir küt
lPrcHr. Fakat hansı sevtanın mu- le halinde kalabilece~ni anlıva
knddPs kitabı ilPrl sürdü~ -:\bi. mamışlardır. Totaliter zihniyeti. 
-siirmfö:JprıHr. Tabii bütün bun- intihap esnasında ikiye ayrılan 
lann he~Pfi aramızda dehset vay ve fakat memleketine karşı sev
maktıt'. Fakat bütün bu ı>roı>a _ .'(isinde müttehit kalan bir mille
eandaların tesiri ancak azmimi- tin haleti ruhivesindeki büyük
zi takvive etmek olnaustur... lü~ü anhvamıyacak kadar dar-

'Rnosevelt Amerikannı t,.ıutnil- dır. Cümhurivet partisinin lideri 
~iinrlen hııh~edPrk~n Willkie'vi Willkic. sözleriyle ve hareketle
t<>ITflir V<' hiirmetle anmıs vr söz- riyle, Amerikalıların parti zih. 
lorine e;övle de\•am evlemistir• niyeti üstüne cıkarak müşterek 
oın:trt:ıtnrll'r. hurada Amcrikada davada birlestikleri zaman ne i
milletimizln iki oartisi olabilece- fade ettiklerini isbat eylemiştir.,, 

Hitler ne yapacaktır? Askeri 
harekete ııeçmeden önce Yuııos.. 
lavyayı dahili entrikalarla par
calamıya çalışması muhtemeldir. 
Bunu yapmak için de Parlovici 
tarafından idare edilen Hırvat
ları kandırmıva çalısacaktır. Hit
lerin maksadı bunlardan Hir be
-sinci kol teskil edefek Yueoslav
vayı icinden fethetmektir. Bitta
bi aianlarının bu husııc;tAki faa
liyetlerini dışarıdan dinlomatik 
ve askeri tazviklPrle tı:ıkvive e
decektir. l\laamafih Hitler için 

vaktin ~eçmiş olması ve sağlam, 
teşkilatlarunıs bir müttefik cep
hesi karsısında kalması muhte
meldir. Bundan baska Mussoli
ni'nln Yunanistana taarruz et -
mekle yaptıkı hatavı da Hitler 
l{it~ide daha ivi anlamaktadır 

* Buda peste. 30 < A.A.) - ''Ofi.. 
Fransız aiansı bildiriyor: Pester 
Llovd ~azı:>tesine Versee'den bil
rildi~ine ıöre. Yu2oslavvadaki 
Alman ckallivet sırununun arazi
<:i Sırblstandan !!ÖndC'rll~n <'ete
ler taraCndıın mütcmadiven iza(' 
edilmekte vl:' Alman halkmm 
muhacereti artmaktadır. 

ltalyan Kayıbı 
(B211 ı incide) 

olan neticesi dahi harbin bidaye
tindenberi ltalyan veya Alman 
filosuna karşı kazanılan en bü"'I 
yuk zafer mev:zuubahs oldu~unu 
gostcrro.ektedır. ; 

Amirallik daıresinin tcbl"ığ ne 
gorc tahrip edildiği şimdiye ka
dar teeyyüt eden beş ltalyan 
harp gemisinden Fiume kruva· 
:ıörünun kuv\·eti bilhassa teba
rüz ettirilmektedir. inşası 1931 
de ikmal edilen hu Clemınin sür
ati tecrübeler esnasında 34,5 mil 
gibi büyük bir rakkama baliğ 
olmuştur. Ağır silahları arasın· 
da 200 milimetrelik 8 top, 100 
milimetrcllk 12 top ve 18 tane 
de hava dafi topu vardı. Normal 
mürettebatı 705 kişi idi. Fiume 
10.000 tonluktu. Bidayette Zara 
sınıfrm teşkil eden dört kruvazör 
den • 0 ".lldt yalnız ınşası 1930 da 
ikmal edilmiş olan Gorizia kal
maktadır 

Vimcenzo Gioberti torpito 
muhribinin inşası 1936 da ikmal 
edilmiştı. Hacmi 1729 tondu. 120 
milimetrelik dört topu vardı. 

Maestrale torpito muhribi 1449 
ton hacminde idi ve ayni top· 
lara malik bulunuyordu. 1934 

in"ı:ı edilmişti. 
ingiliz gazeteleri deniz muha

reht s hnkkmdaki yazdıkları_:,·?· 
zılarda Elen deniz kuvvetlerının 
de bu zafere iştirak etmiş olma
larını bilhassa memnuniyetle 
kaydediyorlar. . 

Kruvazör ve torpito muhrıple· 
rinden mürekkep ltalyan filosu 
Yunan denizinde Amiral Cun
ningham'ın filosu tarafından mu
harebcvc mccgur edilm~şt:r. I· 
talyan "gemileri itiyatları veçhıle 
dağılmış olmakla beraber 1>unlar
dan bazılarını muhareb~y0 icbar 
etmek imkanı hasıl olınuş•ur. 'Bu 
muharebedeki zayiattan evvel 
Jtalyanların harbin bidayetind<'\l· 
beri? muhakkak olarak 8 torpı· 
to muhribi kaybettikleri bi1dı
rilmişti. Bu torpito muhr1~leri 
şunlardır: Espres "geçen hazıran
da" Zefirs "Te!JlIDUZ~a". Curt~
tone tipinden bır torpıto muhrı-
bi "eylülde", Airone tipındcn ıki 
torpito muhribi "teşrinievvel de'', 
Artagliere "teşrinievvelde", Fr.an 
cesco Nullo ve diğer bir torpıto 
muhribi "teşrinievvelde". 

Bartolomeo kruvazörü geçen 
Temmuzda Akdenizde batırılmış
tır. En az 20 ltalyan denizaltısı 
batmıştır. . 

Tarantodaki Italyan zayıatı bu 
zayiatın haricindedir. Malum ol
du'ğu üzere Tarantoda Cavour sı-
nı!mdan bir ~rhlı tam~~n kay
bedilinış vaz.ıyete g1rmıştı. Ke
za hatırlardadır ki Tarantoda 
Cavp\U" sınıfından diğer bir ge
mi ile Littorio sınıfından da bır 
zırhlı 2 kruvazör ve 2 mttavın 
gemi ~gır hasara uğramıştı. 

Harbin bidayctindenberi Itnl
yanların mevcut 6 zırhlısından 
3ü ağır hasara uğramıştı!· 20 kru 
vazördcn 4 i.ı batmış, 3 u hasara 
uğramışbr. 8 Italyan torpito 
muhribi batmıştır. İ~aly~nın to:
pito muhribi ve torpıto fılosu bı
dayctte 70 gemiden müteşekkil
di. 

Alma1ı tebliğne göre 
Berlın, 30 lA.A.J - . "Tebliğ,, 

Alman savaş tayyarelerı, 29 mart 
gunti ogleden sonra Gırit adası 
açıklarında kuvvetli bir lngillz 
fıl.,suna taarruz etmişlerdir. İn~i. 
!iz ha\·a dafi bataryalarının şiddet 
1i ateşine, İn~iliz av tayyareleri
nin mukavenıetıne ragmen bır 
lngiliz tayyare gemisıne bomba
larla üç defa tam isabet kayde
dilmiştır. Bu taarruz esnasında 
cereyan eden hava muhareberin
de Alman savaş tayyareleri Hur
ricane tipinde bir Ingiliz tayya
resını düşürmüşlerdir. Bütün 
Alman tayyareleri üslerine dön
müşlt!rdir. 

Teı-kif edilmek istenilen 
Fransız ticaret gemileri 

Londra, 30 (A. A.) - Amiral-
lık daıresi Pazar akşamı aşağıda
ki tebliği neşretmiştir: 

Bu sabah hafif cuzütamlardan 
bir kısmı ile Fransızların Cezair
deki kara bataryaları arasında bir 
hadise zuhur etmiştir. Dört tüc
car _gemisinin bir Fransız destro
yeri tarafından himaye edilmek 
suretiyle Cebelitarık bol!azından 
~eçeceği ve bu kafilenin Alman
vaya ait mühim rnikdarda harp 
levazımı taşıdıi!1 haber alınması 
iizerine bu kafilenin tevkif edil
mesi için icabeden emirler veril
misti. Kafile buna ral!men İspan
vol kara sularını takip etme~ su
retiyle boğazdan ~ecmistir. Kuv. 
vetlerimiz Fransız ~emilerini ts
Qanyol sularından aynldıktan son 
ra yakalamışlar ve normal tarz
da muavene edilmeleri icin der
hal durmalan emril\1 v~mlsler
tiir. BunUll ~f!the o clvıant.i iL 
hilde bulunan Fransız batarvala
., muhariplik sıfatının bahşetti,ği 
~akka istinııt ederek bu taharriye 
tesebbüs etmis olan ı?emilerin Ü· 
.,,,rine atf'ş acmıslardır. İnızlliz cü 
.,iitamları kendilerini müdafaa i
"in bu atec:c mukabele mf'cburi 
yetinde kalmışlar ve attıkları 

Dünyada Mevcut 

Altının Yarısı 

Birleşik Amerikada 
Vnş•ngton 30 (A.A.) - Ken

tucky hükumeti dahilinde Fort 
Knos'da Amerika hq.zinesı mah
zenlerinde bulunan altının kıy· 
meti 14 milyar 579 milyon 591 
bın dolara balig olmuştur. Bu, 
dünyada mevcut altının takriben 
yansını 'teşkil etmektedir. Bu 
altınların bulundugu mahzenler 
o kadar sağlamdır ki bombaların 
bunları delmesine imkan yoktur. 
Bu noktayı, 9 mılyar 55 milyon 
884 bin dolar kıymetinde altın 
Nevyork'tan Fort Knos'a nak
ledildikten sonra Amerika ha
zinesi inşa etmiştir. Bu nakil i
şine geçen temmuzda başlanmış· 
tır. Takriben 9.000 ton altını 
taşımak ıçin 45 hususi tren tah
rik edilmiştir. Bu trenler sefer
lerini gayet büyük bir ketumiyet 
içinde ve gizli polis teŞkilatına 
mensup mufettiş ve memurlarla 
askerlerin nezareti altında yap 
mrşlardır. 

Nakil masrafı 1 milyon 800 
bin doları bulmuştur. Bugün A
merika hazinesi dünyada para o
larak kullanılan altının dorttc ü
çünü elinde bulundurmaktadır. 
Geri kalan 2 milyar 200 milyon 
dolar kıymetinde altın da Nev
york, Filadelfiya. Denver ve 
San Fransisco'da bulunmaktadır. 

_, 

Almanlar, Karadeniz 
Sahil1erine Bataryalar 

Yerleştiriyorlar • 
Berlin, 30 (A. A.l- "D. N. B ... : 

Alman denizcilerinin faalivetiyle 
Karadenizdeki Rumen ve Bul~ar 
sahillerindeki sevkulceyş nokta
larına bataryalar yerleştirilmesi 
hakkında D . N. B. ajansı bir ra
por almıştır. Bu raporda şöyle de
nilmektedir: 

Dal,S(a kıranlar denizde uzayıp 
!?İtmektedir. Buralara Alman bah 
riyesinin bataryaları yerlestiril
miştir. Düşman 'Alman kıtalan
nın ilerlemesine bir deniz manev
rası ile mani olmak tesebbüsünde 
bulunursa toplar konusacaktır 
Bataryalar toprak altı sı~ınakla
rı ile muhafaza edilmektedir. A
tes açmaya müheyya toplar Ka
radeniz kıvılarını tehdit etmekte. 
dir. Topları yanı fasında bir düş
man hareketinin istilzam edece~i 
ilk ateşler icin mühimmat mev
cuttur. Arazi bataryalar için şi
mal ve Atlas denizi sahillerinde
kinin ayni mümeyyiz vasıfları ar. 
zetmektedir. n ___ _ 

Hava Hücumlan 
<Ba ı 1 ıncidcl 

Hamburgta ika edilen hasarlar 
şehrin kuv\·ei maneviycsini haki. 
katen sarsmıştır. Her ikisi de as
keri tesisat civarında bulunan ve 
birjsi 150 di~eri 60 metrelik bit 
cepheye malik olan iki apartman 
bloku tamamivle harap olmuş
tur. Şimdi valnız yıktk harici du
varlar ı?Örülmektedir. 

Kolonya'da Dentz mahallesin
de bulunan Humboldt fabrikası 
bütün müstemilativle harabe ha
lindedir. Kezalik Bone istikame
tine giden trenlerin kalktı{rı gar 
de bugün bir enkaz yığını halin
dedir. 

Kolonyada çıkarılan 100 kadar 
van,ı?ından biri iic ı;ziinden fazla 
devam etmiş ve bir fabrikavı tn
mamivle harap etmistir. Bomba 
lar su borulannı bir cok nokta
larda ciddi hesara uıtratmıs oldu. 
ğu ızibl baslıca demiryolu da tah 
rip edilmistir. 

Bremende 1000 kişi ölmüş ve 
7000 kişi yaralanmıstır. Focke 
Vulfe fabrikaları t.amamivle ha
rap olmus ve müessesenin üçtr 
biri kapanmak mecburiyetinde 
kalmıstır. 

Hanovre'da Schanfelder. Su· 
lunder ve Rohbock sokaklarının 
teskil ettii!i mahallenin merkeı:ı 
atılan infilak ve vnnızın bomba 
ları ile dümdüz olmuştur. Bir tek 
""""rlo ?50 ev vıkılmstr 
Belçika ı1e Fransa iizerinde 

Londra, 30 (A. A .) - Hava ne
zaretinin teblii!i: Muharebe tay
varelerimiz dün öğleden sonra 
Reldka ve simali Fransa üzerin· 
de tecavüzi kesif ucusları vapmı" 
lardır. Bir düsman hava mevda 
nı ile nakil vasıtalarına ve demir
vollarına mitralvöz atesi ile hü· 
cum edilmistir. Düsman dafi ba
•arvaları kesif bir ateş açmışlar 
~,,.. 

qüllelerden bir kısmını kara ba
taryalarına isabet ettirmişlerdir 
Fransız batarvalarının bu hattı 
hareketi üzerine harp ~emileri
miz Fransız ticaret vanurlaril'le 
bu vapurları himave eden o:emi
lere haklı olarak ates acabilirler 
rH. Fakat insani his lPrle harPket 
~erek bövle vanmadılar ve Fran 
c:ız vanurları da orava yakın bu· 
lunan NPmou~ li,...'lnına eirmevr 
muvaffak oldular. Gemilerimi' 
"'Pbf'litarık'a dönerken iki defıı 
hir Fransız bombardıman te<;ek
lti.iliinün hücumuna maruz kal
ın1ı;larsa da hic bir hctSar veya za 
viat vuku bulmamıştır. 

5 

Yugoslavyada 
CBaıı 1 ıncidcJ 

Roma, 30 <A.A.) - "D.N.B . .: 
Son haberlere gore, İtalyan te
baası ve İtalyan gazeteclleri Yu
goslavyadan ayrılmıya başlamıŞ
lard ır. 

Alman kaynaklarına göre 
Bükreş, 30 <A.A.) - "D.N.B ... 

Belgrattan gelen haberlere isti
naden Rumen sıvasi mahfıllerin
de beyan olundui!una göre. y ni 
~kumet tarafından veya onun 
hımayesi altında ittıhaz olunan 
tedbirler yeni reiimin mihver a
levhindeki mahiyetini her an 
daha acık olarak t!Östermekte
dir. Öyle RÖZÜküvor ki. yeni hü
kumetin makul unsurlan da mü
teassıpların tazyıki altında bulu
nuyorlar. Vivanada imzalanan 
siyasete avdet Simovic hükume
ti icin hemen hemen imknnsız. 
dır. Yu~oslav banatındaki Al -
man kövlülC'rinin oradan kacısı 
Bükrcste büyük bir tesir vap
mıştır. Bu. 27 Mart hükumet 
darbesini yapan mahfillerin biz-
1.at kendileri tarafından fev<>ran 
ettirilen unsurların esiri bulun
rfııklarına veni bir delildir. 

Alman sefaretinde hazırlık 
Belgrat. 30 (AA.) - "Reuter., 

ı\lman SPfaretinin evrakını ynk
"l'lı:tkta oldu~u bildirilmektedir. 
A.lman hAva oostalı:ın ,rnnden i
tibııren Almanva ilP Belt?rat a
rasınnaki tayyare seferlerini ilga 
"'tmic::lprdir. 

Kat'i bitaraflık siyaseti 

Bel~at. 30 CA.A.) - Yut?o~ -
lavvanın bitaraf kn1mak ic::t,Nlif!i 
hakkınc1a kuvvetli hir delil ola
rak bir eihı evvel BPl(!l'atta va
oılan VP Yunı:ın . tn~ilız VP !=;ov
vet Sefirlerinin ntomobi11Prini 
alkH;lıvan hıı_lk tı:ırııfından Almıırı 
~firinin otnmobilin<> karsı (llü 
.,ir sukut enc;terilnıPk suretivle 
taı:afs!irsme hic:c:lvı:ıta filet ohın 
'liimavie;lpri tııkbih Prler c:urrtte 
ıiün nPc:rnlıınan rpsmj bevanı:ıt İ
rae edilC'biHr nii'!f!r bir delil de 
l)erc:eıııbe piinkii niimnvic: C'r 1'!1-

l'lRStnda lııırsın Pdilmlc; nlıın Al
man ve 1t:ı lvıın turist hiirnları -
rnn tıımirine karar verilmiş ol -
mıı•arlır. 

Politika J!R"Pf Pc:i t;ır:ıf•rıdı:ın 
.,pcr('(!iJpn ııc;aifıd;ıld mAkale ne 
vııziv .. t hı:ılckı:..ıia manidar tC'lak-
1n o~ilmı-ktPdir: 

"Hükumetteki teheddüllı>rne 
dııhili nolitikanın derin c:ebenle
rinden hııc:kıı bir mana aranııık 
rloi!ru dei!ildir. Riz kPndi kPndi
rni?:e"ka:ı'sı &mimi navranmsık ve 
istilcliılimizi muJı::ıf::ı?sı (' mektt-n 
baska hfr l'RVP triitmüvoruz Biz 
ne methiv,.lerle vnlıımnru sa<=ıl'
'l1ak. ne d(' miicldillı>rlp hovnu
"l'IUZll ei!mek fıkrinde defriliz. 
nostlarım17ın ,.,, komc:nlarımı -
"'" bu tehl'drliillrori mı>rhnri kı
lan tarihi ve derin iç poHHka se
~eplerini rın l;ını::ı brnıı istivorıız. 
qıı ""bPnlPrin hı:ıkiki bir rur tte 
~ıılcdir edilPreldprine emnfvrt Pt
•Hl'imiz kindir ki. veni rf>iimin 
veni vollar acacal'ına VP e<:ki re
~imlcri halk arP.!:tndrı menfur bir 
ı..ıı1,.. ıtetirmis olan her o::evi iza
,.., nrlo"ott;..""' ;t;m f 'hf'.)c:1;,Yl\'M17 .. 

Son lıli.disclcrden sonra 
Budapeşte, 30 (A.A.) - "O!i,, 

Bel~rattan öğrenildiğine ~ore. 
Yu~oslav Genelkurmay Reisi as
keri bir hevetle beraber dün öğ
le üzeri Alman Elcisi Von Hee
ren'i ziyaret ederek Alman turist 
bürosuna yapılan taarruz esna -
sında Alman ataşemıliter mua
vini vÔzbası Moser'e karsı fena 
muamele yapılmıs olmasından 
-lolayı teessürlerın1 bildirmi tir. 

Almanya ne yapacak? 
Londra. 30 (A.A.l - Evening 

Standard gazetesi yazıyor: 
"Hitler Yunanistana taarruz 

"'tmek icin evvela Yu.'!oslavyavı 
ıtatıti altına almak mecburiyetin· 
dedir. Bundan bövle bu muta
vaatı santııi vt- hlöfle temin ede. 
mez. Simdi Hitler ya Sırplara 
'<arş1 vüriimek vahut Balkanlar· 
dan vaz~e('mek zaruretindedir 
Eğer pek yakın bir zıımanda ha 
rekete Jrecmezse veni Belı:rrat hü. 
ltumeti mevkiini tRkvive edecek 
ve askPri hımrlıkları tekemmül 
PttirPrektir Hitler. avni 7.am;ın. 
da Türkiye. Yunanistan ve Yu· 
-:roslavva arasındıı daha o::ai!lam 
lıir anlasma vanılmPc;ını da bek· 
11vPhi1ir 'R•ı ~ırada ftalvan müt
•.,..fikinin Arnavutluk ve Afrika 
reohelerinde veni hezimetlere 
u~amıısı üzerinP f n1.1ilizlcrln e
linde Balkım müttefiklerine yar
öım icin daha fazl;ı kuvvet ser
best kalmıs olacaktır. Bütnn bu 
c:f'beoler Hitleri derhal harekete 
mecbur edecek mahivettedir. Al
manva simdi hıırPketc ePC'ccek 
nlursa. arzu etmPdiği !':artlar i. 
rinde ve ı?eni~ mikvasta bir mu
lıarebeve ız!ric:Prek demPktir Ru
!'la karar verdiQ-1 takdirde Al . 
rnanva. netice~ini kimsenin tah
min edemivecei"ıi bir sPr~i?Pc:tin 
+,.hlikelerini e-öze almıs olat'ı:ık
t1r Bu tehlikP Hitlerln hM iin 
o:ıskeri tclakkilPrine muhıı liftir 
l<'akat bu surrtl<> harekPt etrnP . 
"Ylek l!ibi hir t,.lı likeyi d." ncnba 
göze alabilir mi?, 



-Kıymetli ve Şerefli Bir Gayri 
Menkul Almak isteyenlere 

Mühim ilCin 
Galatada, Karaköy Meydanında, Karaköy Palas binasının 
kö~inde, bir yüzü Bankalara ~iden Tramvay caddesine 
diğer yilzil de Tophaneye giden Tramvay •addesine bakan 
ve altında eski Abdullah Efendi \'e halen Artin Selek lo
kantasile müteaddit dükkanlar bulunan zemin katile bera. 
her dört katlı ve kir2ir (DE<';IRMEN HANJ namile ma
ruf han şüyuun izalesi zımnında Beyoğlu Sulh mahkemesi 
tarafından açık arttırmaya konulmuştur. Galatanın en iş. 
lek \'e merkez bir yerinde bulunup şehir plıinı mucibince 
ch·armın istimlikile bir kat daha şerelenecek olan mezkôr 
hanı almak istiyenlerin bir an evvel Beyoğlu Sulh Mah
kemeleri Başkitipliğine müracaatla 940/29 numaralı dos
yada me"cut arttırma evrakını tetkik ile arttırma şeraiti
ni öğrenmeleri ve 1 Nisan 941 Salı günü saat 14 de yapı. 
lacak olan müzayedeye iştirak etmeleri lüzumu ehemmi
yetle tavsiye 'e ilin olunur. 

a- ti 
lstanbul Elektrik, 

lıletmeleri Umum 

Tramvay ve Tünel 

Müdlirlüğünden 
l - Muhammen bedeli 1000 bın lira tutan 40 ton kullanılmış asfalt 

arttırma usulu ıle satılacaktır. 
2 - Arttırma 15/4/1941 salı günü saat 15 de Metro hanının 5 in

ci katında yapıl caktır. 
3 - Mu akkat teminat 75 yetm s beş liradır. 
4 - İstea<lılerln p ra ı:z olarak \erılmekte olan şartnameleri leva

Zlmdan almal rı., \e kanun! \esıkaları ve muvakkat temınatları ıle ilfın 
edılen &un ve saatte komısyonda ha ı.ır bulunmaları. (2535) 

Devlet Oemiryo~arı ,ve Limanları iş~tme idaresi ılanlan 
\ 

Hnydarp şa 1 tasyonunda mevcut makine depo unun tev 1 \e büro-
1 r in tı i ı k p lı .. rl u ulü ile ve -. h dl fıy t uzer nden ek ıllme
ye k nmuıstur. Bu 1 ·n do ne beton! rı !çın ıca~ eden e kı r ylar ıda
rc t r fmd, n \ erılece tır. 

l - Bu ın muhammen bedeli 160.000 liradır. 
2 - İ tekliler bu ışe alt şartname vesalr evrakı De\•let Demlryol

ları Ankara ve Haydarpa a veı.nelerlnden 8 l.ra mukabilinde alabllırler. 
3 - E sıltme 14.4.941 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara

da Devlet Demıryollan yol dairesinde merku 1 inci komısyonunca ya
pdactı ttır. 

4 - E lltmeye girebilmek için istekliler n teklıf mektuplarlyle bir
likte as ğıda yazılı tem.in t ve vesaik ayni gün saat }5 e kadar komis
yon re h n 'erme erı 1 nndır. 

A - 2490 yılı k nun ah mına uygun 9250 lıralık muvakkat te
m nat, 

B - Bu kanunun tay n ettiği ve kalar, 
C - Bu e m u olmak uz e Munakalıit Vekfılet nden alınm~ 

e 1 vet Vf' ka ı. 
~hl yet ve k ı i çin h le tarıhlnden en az ekiz gUn evvel bır isti .. 

~ ılc Mun llıt \ek 1 t ne muı c t olunm ı. (1692 - 2351) 

TA '1 

BEŞİNCİ TERTİP 

OÇONCO ÇEKiLiŞ 
7 Nisan 1941 -lkrami~·c İkramiye İkramiye 

adedi miktarı tutarı 

8 20.000 160.000 
8 5.000 40.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

120 500 60.000 

150 200 30.000 
300 100 30.000 
300 50 1:uwo 

3000 10 30.000 
60.000 4 2t0.000 

842 34.520 
Teselli 

64.828 Mükafatı 749.520 

Yarım Bilet Tam Bilet 

2 4 
Lira Lira 

Tahmin lık 
bedeli teminat 

60,00 4,50 Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa mahallesinin 

81,00 

I 

Gilmrükemlni ao kağmda 912 inci adada 10 metre mu
rabbaı sahalı arsa. 

8,08 Fatih yangm yerinde Munıtpaşa mahallesinin Sotta
sinan sokağında 180 inci adada 27 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

432,00 32,40 Amavutköyünde L!ltfiye ıokatında (39) numarataj 
ve 19 kapı numaralı ev. 

Tahmin bedelleri ile ilk temınat miktarlan yukarıda yazılı Gç parça 
gayri menkul ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmustur. 
Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt Mü dürluğü 'kaleminde görülebilir. İhale 
11/4/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ılk teminat makbuz veya mektu plarlle ihale günü muııyyen saatte 
Daimi Encumende bulunmaları. (2379) 

• • Floryada memurin blnasmın tam lr ve tadil işi açık eksiltmeye 'ko-
nulmuştur. Keşif bedelı 835 lira 34 kuruş \'e ilk teminatı 62 1 ra 65 ku
ruştur. Kesif ve şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde gö
rillebllir. ihale 7/4/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mekupları, ihale tari
hinden 8 gün evvel Belediye Fen iııleri Müdürlüğüne müracaatla ala
cakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası veslkalariyle ihale 
gunü muayyen saatte Daimi Encumende bulunmalarL (2244) 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdilrlüğünden 
Evvelce açık eksiltme suretiyle ihalesi i!An edlldlii halde isteklisi 

zuhur etmlycn keşif bedelı 2863 lıra 93 kuruştan ibaret Karamürsel is
kele 1 inşaatı keşfınde % 10 nlsbetin de tadılfıt yapılmış ve 3.4.941 tari
hine rastlıyan perşembe günU saat on beşte Galata rıhtımındaki Umum 
Mudilrlük bınasmda toplanacak satın alma komisyonunda pazarlıkla iha
lesı mukarrer bulunmu~ur. 

isteklilerin bıldirılen tarihte müracaatlarL (2429) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden 
Leyli tıp talebe yurdunun 457 metre paltoluk kuması açık eksiltme

ye konulmuştur. 
Eksıltme 11.4.941 cuma günil saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 

İçüm 1 Muavenet mildilrlüğiı binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
lftuhamnıen fiyat: Beher metresi 510 kuruştur. 
Mu\akkal teminat 174 lira 80 kuruştur. • 
İstekliler şartnamesını her ıun komısyonda görebilirler. 
İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasıle 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesıkalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektublltt te bllll gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2385) 

t L A N 

Petrol Umited Şirketi Naklediyor 
Pek yakında Petro Ofise devredilecek olan Petrol Limited 

Şirketi Gala tada Eski yolcu salonu karşısında kain Kozluca ha
nının 3 neli ve 4 ncü katlarına nakletmiştir. Mezkur şirketin 
tayın ve ilan edilecek tasfiye muamelesi hitam buluncaya ka. 
dar yUkarıdaki adreste icrayı faalivet etmesi mukarrerdir. 

Telefon Numaraları: 44002 - 44010 - 44001 

31 - 3. 941 

TAKSIM BELEDiYE GAZiNOSUNDA 

TAKSİM MELODİ 
REVUSUNUN 

YENİ ve ZENGİN PROGRAMI 

BAŞLADI. 

Fevkalade Sahneler - Büyük 

Komik Tablolar - Bale 

'PAZAR GÜNÜ Saat 5 de Tekmil programla MATiNE 

,~- BİR HAKİKAT! 

, ~l# _____________ ırı, 

P E.R DE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

Çıkaran: Neyyire Ertuğrul 
1 Nisanda Çıkıyor. 

Bolu Sulh Hukuk Hakimli. 
ğinden: Bolunun Akpınar mahal-
lesinden helvacı Hasanın Camii
kebir mahallesinden Numan oğ
lu Mehmet usta aleyhine açtığı 
alacak davasının duruşmasında 

Mehmedin ikametgahının meç-
huliyetine binaen ilinen yapılan 

Devlet Denizyolları işletme 
· idaresi ilanları 

31 Marttan 7 Nisana Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hattına 

-Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Güneysu) 
ve Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtmıından. 

-Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (Ül
gen). Sirkeci rıhtmımdan. 

-Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Persembe, 
Cuma ı~ da (Sus), Cumartesi 14 de (Trak) ve 
Pazar 9.50 de (Sus). Galata rlhtunmdan. 

-Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8. 15 de (Trak). 
Calata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cumar
tesi 20 de (Anafarta). Tophane rıh mdan. 

-Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtı
mmdan. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtunından. 
tebligat üzerine mahkemeye gel-ı Ayvalık hattına 
ınemiş, davacı da gıyap karan -

d h . ·1· 1 lzmlr •Drat hattına 

-Carpmba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Sa-
adet). Sirkeci rıhtmıından. 

-Pazar l 1 de (İzmir). Galata rıhtanmdan. nın a ı ı anen tebliğini istemiş 
olmasına binaen olvççhile karar 

verilmiş ve muhakemenin de 
16-4-941 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 10 a bırakılmış 
olduğundan yevmi mezkurda 
bizzat mahkemeye gelmesi ve. 

lzmlr aralık po•ta• -Per~be 13 de (TD'han). Galata rıhtıınmdan. 
(2538) 

* * NOT: Vapur Hferlerl hakkındı her tUrlD malOmat a1AOıda telı
f~n numaralan yazılı Acentelerlmlııden ISQrenllıblllr. 

Galata Baı Acentılljil - Galata rıhtımı, Llmı nlar Umum MDdUrlDGD 
blnaa altında. 42362 

ya bir vekili müdafi göndermesi Galata fube • - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Relallltl bl· 
na• altında. 40131 aksi takdirde gıyabında muha -

. Sirkeci " " - Sirkeci, Yolcu Salonu. 12740 

kemenın devam edeceği ilan o. '9.1••••••••••••••••••••••••# 
lunur. ı 

"Meslekt tahsil görmüş ve bil-ı 
fiil çiftlik idare etmiş 

Tecrübeli Ziraatciye 

ihtiyaç vardır. Bu vasfı haiz ve 
kırk beş yaşını tecavüz etmemiş 
olanların evrakı müsbite suret-
leriJe birlikte A. 434 rumuzu iJe 
Gazete idarehanesine müracaat
ları.,, 

.------~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
~ 

Başlık maltu olarc·. 750 
1 iMi sagf a aantimi 500 
J " ,, " 300 
1 " " " 100 
5 " " " 75 
ilan sayfasında.. 50 -------· 

..,_;~( 
P! ~/iKi~ 
(;!NKO_ 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiSElfR 

~anıp ve Neşrıyat muduru: Emin Uzman. Gazetecilllı. ve .Neşrıyat 

T. L. Ş. TAN Matbaua 


