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Resmi tebliğlere ı:öre Balkan cephesindeki •On askeri harekit: Yugoslavya ve Yunani•tancla Almanlar tarafından işgal edilen 
sahayı ve şimali Arna\ utlukta Yugo,lavların zaptettikleri yerleri gösterir h&rita 

Yunanislanda 

Almanlar" 
Selaniği 

• • 
işgal Ettı 

clenler Gayri Müsavi 

~adlarla Kahramanca 
Döğüşüyorlar 

Oerlin, lskeçe' nin 

Alındığını Bildiriyor __ ,_ 

Şarki Makedonyadaki 

Yunan Kıtaatının 

irtibatı Kesildi 

llıılııaristandan hareket eden 
Alman ordusunu kumandanı 

Mareşal List 

Londra, 9 (A.A.l - Reuter: 
Londrada sözüne inanılır bir J 

rnrmbadan bildirildiğine ııöre, 1 
Almanlar Seliıniğe ııırmıs ve tn. ,, 
.e'iliz imparatorluk k.ıt~ları, .Kı
zıl deı>iz üzerinde buvuk Erıtre 
limanı :\lusavva'yı almıstır. 

J' unarı resmi tebliği 

Dün Al,nanlar lara!ından işı:;nl edilen Selanikten bir göriiniiş 

Rupel Boğazını 150 

Yunanlı Son Nefere 1 

Kadar Müdafaa Etti 

Disiplin 

Olmıya Davet 
Londra 9 (A.A.) Belgrat 

radyosu, Belgrada karşı yapılan 
Atina, 9 (A.A.) - Rupel hava hücumları hakkında aşağı -

ııeddinde Almanların ba lı. daki malumatı vermiştir: 
ca hücumunu bir avuç Yu - "Pazar sabahı düşman tayya 
nanlının 36 saat na'11 dur- releri Begrada amansız bir hıi-
durdui'unn simdi bildirmek cum yapmış ve bir çok masum 
mümkündür. kımselerin ölümüne sebebıyet 

'd vermışlerdır. Belgradın büyuk 
Alman hücumu bütiin şı - bir kısmı harabeye dönmüştür. 

deliyle baslayınca, Yuna~ Kahraman ve zulüm gören Bel 
Generali, Ynn•n kuvvetlerı 

1 grat, mılletin hürriyet ve şerefi-
evvelden geride hazır •nan ni müdafaa ettiğı içın düşmanın 
mevzileri tutuncıya kadar ilk ani ve tahriksiz kurbanı ol 
her ne eaha~ına olur~a ol.. B 
sun hattı müdafaa etmek icin muştur. elgradın harabeleri iı-
ileriye se,·kedilmek üıere bir zerine bütün cenup Slavlarının 

hükumet merkezı kurulacaktır.,, 
2rup te~kilini dli~iinmiis ve 
ııöniillü istcmistir Ru "öliim /Jlaçek'i11 nutku 
ala)·ına .. biitiin askerler talip Londra 9 IA.A.) - Simoviç 

~ olmustur. Runun iizerin~ hir kabinesinde Başvekil muavini o 
erbas 150 ki•i sermi,tir. Mu- lan Hırvat şefi Maçek dün ak-
harcbe mrv~anında dini hir şam Zağrep radyosunda bir nu-

Atina. 9 rA.A.l - Yunan or- avin v•nıMıktnn <on•n <Yöniil- tuk söyliyerek demiştir ki: 
C!uları Baskuman<lanlığının B liiler ilk teh1'1<eli i•lrri 11ı.n "Hırvat milleti, kardesl<'rım 

YugosıavJ1a• da 
_.,..... 

Usküp, Dün 
·1 de Tahliye 

Edildi 
Almanlar Kacsanik 

Boğazında Ağır 

Zayiata Uğradılar 

Niş Şehrinin de 
Ahndıijı Bildiriliyor 

Yugoslav Ordusunun 

Arnavutlukta İleri 

Hareketi lnkişafta 
Atina, 9 (A. A.) - Yuııoslav 

teblij!i: 7 ve B Nisan ııünleri, düş
man. büyük kuvvetlerle Komano· 
va. Üsküp, ve Kocanaya doğru 
taarruzuna devam etmistir. Kıta. 
larımızın siddetli ve anudane mu 
kavemetine ra~men. Üskiio'ü tah 
liyeve mecbur kald1k. Üsküh;ir 
iş~alinden sonra. düsman zırhlı 
cüzütamları Kacanik boğazına 
hücum etmisler ve burada. bom
bardıman tavvarelerimizin düı> 
mana verdirdiği muazzam kayıp 
!ara raitmen hücumlarında ısrar 
eylPmişlerdir. 
Düşmanı, bn sabah Car;hroc' 

bölııesinde de bir hücuma basla 
mıştır. Burada kıtalarımız anuda
ne mukavemPt. etmrktedir 

(Sonu· Sa 5: Sü 1 } 

,--
. Askeri '"" Vaziyet 

BALKANLARDA 

HARBİN YENi 

İNKİŞAFLAR! 

(Askeri l\fuharririmiz yazıyor) 

Balkanlarda Vt"di Niı:<ln ~aba-

hı başhvrın a~kert harPkflt. iki 
ıOin rlp\·~m eden cok C't"tln mü-Nisan akc;amı neşredilen 166 nu.

1 

köpriilPrin :=-tı1n1q~1nııı ho,ıcl~- feliketlerin en büyüğu ola~ har~ 
1 rn~ralı tPhlil!i: m1ı;;lardır. K::n_.;;1"'" nt·1"ık _ bin üzerımıze çöktt.iğtinU "iıze 

1 ccıde1e1Prden cıonraı dün in\clc;:ıf!1 
1 _ Alman kuvvetlrrinin mev 1 tan sonra hirrok rfH..:ın1uı i söylemek ıçın buraya geldun 1 Yu•ocıl~v _ Yunan 

'1 · h · k sı ta• t ki t • · 'ı mu"ttehı't ve dı'sı·p11·n11· olursak fe- bn• >mT<tır. zı erimizın CPP esıne ar.. ~ an arı 3fl"IP p.ni n1iıı;fi" 
t ' 1 h d d dakl boc:hıktan l!':tifade 

"· ikı bu~ün de siddetli suret. e 1 MH•rakıhen h11 150 ki•; hii- tilketin büyüklüğünü azaltabili - 11 11 un 
h edf"n Alman motörl1•e kuvvetle-

devam etmistir. Bu tazvik. ıç- 1 viik hir cP•••rt ve •r•qatle i. rız. Endişe saatlerinin hepsinde 
t ·· rinrlen bir krcmı. V.,rdar hıtıka-

bir netice vprmemistir. ki ~tın- 1Pl'İ mev7i1PT"iru• vl'k1A<ı:t\rRk benı dinlediniz Şimdi de öyle ~ · metinde ilerlerken dlter bir kıs-
den beri büvük l;Pcaatle müca•..ıe. adetre kat kat n-.tiio f'lil,mR~ yapacakınızdan eminim. Aranız- mı da c~nuba tevec-C"Uh ~tmiıııılPr-
le eden zavıf Elen kuvvetleri, na karsı kovm•ı.ln•.lır. Rir da kılarak bütün keder ve ıs- kuvvetle• 

h "t t' · ı · · · k d k dir. Bu ikinci kı~ım • mütpr~vizlerin n ün e-avre ını arR ynnı..11""'" tArnn11,.,n rıi1'_ tıraplannıza ıştıra e ece ve burada kar~ıla!itıkları Yunan blr-
mııvaffakıyetsizliğe uğratmıs-11 heli bir Yunanlıvo k••sı 20 köylü partisı mümessilleri va- tiklerini •eri atarak Vardor'ı ta-
lartitr. 1 Almnn olmuc: .. a da A1man1Rr sıtasiyle bütün Hırvat mille~iy- ı kiberı ~Pltinilr inmhıler v~ ıııı~bslı 

Strııma varli<inde . c•n•ız aj;ı>s- ancak ııöniilHi kuvvetin •on le temas halınde kalacağım. . 
. l t Neı·ede bulunursanız bulunu - s>at dörtte ~ehri işgal etmııler- 1 lPri ile isbirliği yap•n Rıpe , '\;~.ı;~·~ıı.~- de öldHk en sonra iler-

sita. Palioriones vt" Karataş ~ · m1$lerdir. nuz, gerek orduda gerekse eviniz dlr. .. 
(Sonu. Sa 5; Sü 3-J ·'* _ _ _ de tam bir disiplin sahibi olunuz. -\. _ _._.<Devamı: ~a. 4. !':u. ~J ..) 

Churchill'in 
Nutku 

lngiliz Başvekili 

Balk,ı;ın Hadiselerini 

Etraflı Anlattı 

Vilayetin Tebliği 

İstanbuldan Ayrılarak 
Anadoluya Gideceklere 
Kolaylıklar Gösteriliyor 

r··············-·····-·····---···· .. ---... ·····--··························· ... , 
! Bu arzuyu izhar edenler 50 kiloya kadar eşyaları ile i 

"Balkanlarda Müttehit j birlikte istedikleri yerlere kadar vapur ve trenlerde ı 
. . . ! parasız nakledilecekler, üç aylık maaş sahipleri 

Cephe Kurulabıl1rdı, i maaşlarını gittikleri yerlerden alabileceklerdir. • 

Fakat Olmadı 11 \. .............. __ ..1 

"P. Paul Hükumeti 

Teklifleri Reddetti,. 

1'Hitler Nereye 

Giderse Arkasından 

Kovalıyacağız11 

JJI. Vinsto11 Clıurclıill 

tstanbul vilayetinden tebliğ nüfus başına elli kilova kadar 
~lı·nmustur: •andık ve denk esva l>rivle bir-

lstanbulda oturan Türk teba- likte nakillerinin yapılması mu-
1sı vatnndaslarımı.dan asalhda vafık görülmüştür. 

vozıh r2ı inci maddede tasrih e. İstanbul mal sandıklarından 
~ilen hususatln ilıtili bulunanla. maaş alanlar, tekaüt ve eytam 
rın ik•met ettiklPri kaza kayma- eramil maaşı alanlar bu maaşla. 
lc.m lıklanna 15 Nisan 941 Sah rını ııittikleri yerlerden almıya 
'!Ünü ak<amına kadu müracaat- devam edeceklerdir. 
la kendilerine verilecek beyan. 
nameleri doldurmaları ilan olu. 2 - İstanbulda oturup (İzmir, 
nnr. Ankara, Erzurum haric olmak 

1 - fstanbuld• oturan ve bas- üzere) Anadoluda bulunan ak. 
1<a hicbir i• ve ırücü olmayıp ta rabaları nezdine aileleriyle bir
• ldıi!ı tekaüt maO'ivle ııecinen likte ıtitmek arzusunu !•har e
ve >Pf Prde de hir hizmet deruh- denlerin veyahut kendileri ka. 
te etmivPrPlc: ol•n askeri ve müL hp ta ailesini göndermek lstiyen. 
ı.; mütPbitler ile evtam ve era. \erin istedikleri verin iskele ve 
"lÜiı> oi]plPrivlo berabP• (Trak- istasyonlarına kadar Devlete ait 
"~ 

0

fstonbııl. T7.mir. Erzurum vapur ve trenlerde nüfus bası
~nkara haric olm•k üzere) i•te- na mütesaviyen 150) kilova ka
.:ti\r1PT'i YE'""ı,..,.;n icl(ple ve istas~ dar sandık ve dPnk esva1arivle 
"onlarına karlor DevlPte ait va- meccanen nakilleri tensip edil. 
.... 11r ,~P f'rPn 1Prle mütr~aviven mistir. 

Japon Nazırı 

Molotof'la Bir 
Daha Görüştü 

Matsuoka Amerika 

Sefiri ile de Uzun 

Bir Mülakat Yaptı 
Moskova. 9 IA. A.) - Japon 

hariciye nazırı Matsuoka dün öğ-

Alman Deniz 
Üsleri Tekrar. 

Bombalandı 

Salı Akşamı Yapılan 

100 Hücumda Kiel'e 

Ton Bomba Atıldı 
Londra. 9 CA A.) - "Tebliğ": 

Londra 9 ı AA ı _ /Miliz le vemeğini Amerika büyük elçi
Başvekili Churchill dün ~, .. 'Ti 1 si Steinhardt ile birlikte vemis
Kamarasında sövlediği nutukto ıir. YemPk üc bucuk saat sürmüs 
Balkanlar vazivetine tema• ~de ve yemekten sonra da Amerikan 
rek Yunani..,tan ve Yu11n\;\avvar ""lci5İ i1e nazır 'JZUn müddet görü:: 
nın hürrivet ve Prdatl••ından müslerdir. 

Büyük bir tayyare tesekkülü Ki
el ;;zerine hücuma. dün ııece de 
devam etmistir. Bir çok tavvare 
mürettebatı. alınan neicelerin, 
pazartesiyi salıva bağhyan ııece
nin netioelerinden de çok daha 
ziyade tesir bırakıcı mahiyette ol
duğunu bildirmistir. 

miras kalan toprakları irin bir Steinhardt, ııazelecilere bevanat 
ölüm savasına ırirmis olduklarını 
söy!iyerek. nutkuna şu suretle ta bulunarak. ııecen sonbahard• 
devam etmi<tir: Japonyadan ııecerken ııördügü 

Dün ııece Emden. Bremenha
ven ile Rotterdam 'daki petrol de
oolarına da hücumlar vapılmıstır. 

"Yunanistan. menfur ttalvan misafiroerverliğe mukabele etti
diktatöriinün emri iizerine ansı. ğini söylemistir. Matsuoka ile 
zın ve hainane bir tarz<iR istila- yaptı~ı mü13katın "rok samimi' ' 
va uitr~vıncav~ kadar itinalı hir olduğunu i13ve etmiştir. 

Londra. 9 IA. A.l Bu ııece bü
vük Britanva üzerine vaoılan bir 
taarruz esnP"tnda İntti~z tavva· 
releri bes Alman bombardıman 
tayyaresi cfö"";;"Tnilo;;lerdir. 

bitaraflık muhafo>a etmisti. Yu. c Sonu Sa 5: Sü 4) (Sonu: Sa 5; Sü 4) 
nan milletinin duvd'nları bi7.İm 
lehimizde olahilir Fakat hüku -
'Tlet;nin hattı hareketi tamamiv. 
Te dürii•t olmu•tur. Yunan hü -
1<fımPtivle ~o;;keri m;\hivPttP hic_ 

( - G Ü N L E R G E C ER K E N _) 

Hasır Kuzusu,, Nedir? 
Yazan: Refik 

hir tPJ""<>c:nnıız ve t::ı~hhi;~ilmüz il 
voktu. Bi,;m irin fovkoliıde e -
hemmivP!i hai> CTirit ııihi adalar 
bul11nmRo;;1na ve Yunani!\tana te
cavüze ka,.o;;ı star::ınti vPrmis ol
~amıza raı?mPn. Yunanistana en Bana -belki de her yaşını alınış adam ıribi- öyle geliyor 

ki eskiden, eskiler nazik, güzel. hos, turfanda şeylerin 
keyfini baska türlü. kıymet \'e ehemnıivetini takdir ederek, kai
de "e teşrifatına riaJetle adam akıllı çıkarırlar, ze\•ke icap eden 
değeri 13yıkiyle verirlerdi. l\feselB. mevsim nıünasebetiyle hatır
lıyorum, kuzu yemenin bir vakti ve n1iadi. bir hıfzıssıhhası var
dı. Hıdırellezden önce bu ete rağbet gösterilmez. ondan sonra da 
ağırlığı yedi, sekiz okkayı bulmamış kuzulann kesilmesine mü
saade edilmezdi. Hatta belediye. ecnebi tebaalığına gÜ\·enen l>it 
k~ç Beyoğlu kasabı müstesna, sıkletini bulmamış kuzuları dük
kanlarda satıştan ınen'e bile çalışırdı. 

(Sonu· Sa 5; Sü 5 ) 

Eritre'de 
Musavva 
da Alındı 
Habeşistan Harbi 

Bu Suretle Nihayete 

Ermiş Addediliyor 
Londra, 9 (A.A.) - "Royter., 

Ingiliz imparatorluk kıtaları 
Kızıldeniz iızerınde büyük Erıt
re limanı Musavvayı almıştır. 

Londra 9 (A.A.) - "Reuter., 
Musavva'nın sukutu ile Ital
yanların şimali Eritredeki son 
mukavemet teşebbüsleri orta -
dan kalkmıştır. Italyan ordu -
sunun mağlüp edilmiş olan 
bakayası her türlü taarruz ka
biliyetini kaybetmiş olup Gon-

( Sonu: Sa 5; Sü 2) 

Kuzu eti, bizim iklim ve ülkemizde hakikaten Hıdrellez'de 
kıvamını bulur, lezzet ve nefaset kesbeder; daha ev,·el. karlar 
üstünde biten ve 0çiğdem" denilen yarı su. yan posa. soluk \-e 
kansız çiçek ne derece çiçege benzerse bu da ete o kadar hen•er. 
Bilmem, hatırlıyan kaldı mı? Bir "hasır kuzusu" makbuldü? Ye
miştekl "Hasrr iskelesi" nde satılırdı Buna neden o isim veril
mişti? Trakyadan ı:;etirilen sekizer, onar okkalık fıstık ıı:ibi kuzu
lar, Çekmece civarında kesilir, kırlara serilen hactırlar Üzf'rine 
sıra sıra dizilir. bir a:ece ayazda bırakıhr. dondurulur ve erken. 
den. J?Ünes yeınesine meydan vcrilnıiyerek :yine hao;;ırlara sarı
larak hah.ettiğim iskeleye >evkohınmdu. Bu isin ehli, E~·tıh ci
varındaki ''Saya Oeaiı '' denilen te~kildta nıensnp, dar ve yassı 
fesli mavi ve iri püsküllü çamvarması ıuf9mlardı. 

İşte bu kumların eti, nadide bir ete benzer~i · mMİrrlerde 
aiiactan sişe gecirilerek ve derilerine erasıra tavuk tüyü ile ~·ai: 
süriilerek en aşa;;, yedi saatte aheste aheste pisiTilen ve tepsh-e 
bütiin şekliyle. oldu~ gibi ho~altılırken helva gihi dökülen. da
ğılan ku7\1 cPvlrmesiJıln el"fesi de hövle kuzulardan v•n•lırdı. 

Şimdiki kııwlarda eski lezzeti bul•mamamızın sebehi. ~iin
ya ahvali yilzilnden at-z tadımızı ka~·hf'tmis olmam1z ~e~Hdir: 
memleketin iklim ve otlak ,era1ti diioıoihıiilerPk knnnıucı lc'\ic:l,.. ,.e 
s:örenekJere riayet etmememizdir. Tel8sçı. "a IB nıiniit". "eks .. 
pres" yeni hayat tarzı hem hizi böyle ince zevklerden mahrum 
bırakı,.or, hem de iktisat noktasından paramızın rarçur edilme>i
ne sebep oluyor 

• 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 37 

::__ Ücretinizi verdim Madam. sulünü tutmuştur; tabancasının 
Ben bu akşam meşgul olduğum kundağını elinden bırakmamak 
için sizinle uşağım yatacaktır. şartiyle daima kaçar; bu suretle 
Mülakatımız ancak para mesele- de korktuğu lıadiselerin hiç bir i· 
si olduğu için bunun ~erek sizce sine uğramamıştır. 
ve gerek bence bir ehemmiyeti Memo ile sokakta gezmek bi r 
yoktur!.. meseledir. Ciınkü hazan bes da~ 

Paşanın meşhur bir kumarha. kada katedilecek bir mesafeyi bin 
nede yaptığı hareket te sayılı türlü ihtiyat dolayısiyle yarım 
vakalardan maduttur: s~at uzattığı olur. 

Zengin bir İngilizin Ciki tablo Beraber yiırüdüğü adamın dai. 
bakara) da: ma sağında bulunur. sol kolunu 

- Ne koyarsanız koyunuz. refikinin sağ koluna geçirir ve bu 
Hepsini kabul ediyorum! suretle onu kır.ıldamıyacak bir 

Demesi üzerine. paşa bir ka. vaziyette bulundurur, ondan son
ğıdın üzerine bir adet yazarak ra daima etrafına bakarak, sokak 
masaya kovmuş. Kağıtlar çekil- başlarını büyük bir kavis cevir
miş ve İngiliz kaybetmiş. Krupie mek suretiyle dönerek sözüne de
herkese koydukları para miktarı vam ed_er: 
kazanç verirken, paşanın pusu- - Evet. Zaten ben bu mesele
lasını da açmış: Yüz bin İngiliz yi düşündüm, kendisine de la-
l i rası... zım gelen şeyleri söyledim. -Et-

İngiliz şaşırmış: rafına bakma, hızlı yürü!. De-
- Bu kadar mühim bir meb. dim ki: Azizim bu vaziyet böyle 

liıi( dememiştim!... devam edemez ... Mukannen bir 
Oyun komiseri: geçim temin edecek -yavasla. ya-
- "Ne koyarsanız koyunuz. vaşla, acele etme ... - bir iş bulma· 

Hepsini kabul ediyorum,, dedi- lı. Zira baska türlü buralard 
niz. Kazanmış olsaydınız redde- yaşamak -sağ tarafa bakma, başı. 
decek miydiniz? nı kaldırma- imkan haricindedi• 

İngiliz düşünmüş: insan bir kere sefalete -şu ller-
- Haklısınız. Fakat ben bu deki kahvenin önünden ıtPrerke 

kadar parayı hemen tediye ede- içeriye bakayım deme- düsecek 
mem. Paşa bana müsaade etsin. olursa bir daha kendine gelemez. 
fngiltereye gideyim. Bazı emliı_ Memo ile beraber yürüyen a-
kimi nakte tahvil edeyim... dam bu kumandalara harfi h arfi . 

Paşa çeki almış, İngilizin kar- ne riayete mecburdur. İtiraz et-
şısın.da yırttiktan sonra: memeli . Yoksa, yol arkadosrnı 

- Bir daha büyük söz söyle- yarıda bırakır, başını alır, gider 
memeyi vaadetsinler kafi! Ondan sonra gezdiği yerde: 

Bu büyük hareketlerin diller- - Bırak edepsizi! Der. Beni 
de destan olması için muvaffa. düşm~Iarımın arasında tek bası 
kıyet şarttır. Halbuki bu eli pa- ma bıraktı , kactı. korkak herif! .. 
şa kazanacağına İngiliz kazanmı_ş Bi~ taksiye binip evine döne 
olsaydı, vakadan kimse bahs bı- cek olsa, evveliı şoförü isticvap 
le etmezdi. Böyle muvaffakıyet eder: 
ile bitmemis ne harPketler. ol- - Adın ne senin? 
muştu ki, paşaya binlerce lıraya - Kaç senedir şoförlük ediyor-
oturmuştu. sun? 

İki milyon İngiliz lirasının - Kağıtlarına bakayım ... 
bu şartlar dairesinde sıfır olma. -Burada kimleri tanırsın?. 
sı, paşanın sulbünden gelen ev- Şoförlerin çoğu bu lüzumsuz 
l ' tiı ilP torunlarını parasız bırak- suallere cevap vermezler: 
ması 15zımdı. Fakat öyle olmadı - Elinin körü! manasına ge-
Vakıf yine bütün bir sürü (de- len Fransızca bir: 
jenerel ye her ay yüzlerce lira - Ta göl! 
varidat temin etmişti. Savururlar, bırakır giderler. 

Memo bunlardan biridir. Her Bazıları deli ile alay ederler ve 
ay bankadan iki J{ÜZ İngiliz lira. ona uysal cevaplar vererek bah
sı. yani frank hesabiyle on altı! şişi fazla kopartırlar. İlk defa 
bin fr•nk alır. Bu p•ra anrak. a- · bindiği arabaların -şoföre çaktır
yın sekizine kadar dayanabılır · madan- numaralarını alır; etraf-

Şayet birisi ı:-;ense biraz he- ta bir tanıdığı varsa hemen nu
saplı olmasını tavsiye ederse, o marayı ona verir. 
zaman Memo gözlerini açarak: (Arkası nr) 

- Yahu' der. Topu topu iki 
yüz lira ... Neye yetişir ki?, ADLiYEDE: 

** • 

Beşiktaş 
Cinayeti 
Davası Başladı 

Bir Suçlu 

Altına 

Müşahede 

Alındı 

TAN 

Yapagı icin 
Azami Fi f 
Tesbif Edildi 

Milli Sanayiin İhtiyaçlarının Tatmininden 

Sonra İhracata Tahsis Olunabilecek Yapağı 

Miktarı Vekaletçe Tayin Olunacaktır 

Geçen Kanunusanide Besiktaş
ta Ortabahçede bir evin bodrum 
katında oturan 40 yaşında değ .. 
nekci Tevfik adında biri 26 yerin
den bıcaklanarak öldürülmüs ola
rak bulunmustu. Vakavı mütea· 
kip zabıta tarafından İlhami is
minde bir adamla 16 yasında Cev Ankara 9 (A.A.) - Ticaret Ve pak istihsal mıntakalarında ya
det isminde bir gene yakalanarak kaletinden tebliğ olunmuştur: pağı azami fiyatları , yukarıdaki 
adliyeye verilmişlerdi. 1 - 29 sayılı koordinasyon ka ikinci fıkrada Istanbul içi'J tes-

I)ün ikinci a:!•r ceza mahkeme rarının birincı maddesiyle veril- bit edilmiş olan esas fiyatlardan 
sinde sucluların durusmasına miş olan salahiyete istinaden, Ik- Istanbulda fabrika veya ticaret o
baslanmıstır. İlk olarak sorauyr tisat Vekaletiyle müştereken fisi deposuna kadar hakiki na
cekilen İlhami. sovadı ve babası memleket dahilinde işlenmemiş kil masraflarının tenzili suretiy
olmadığını ve kendi kendine ye· "naturel,, yapağının, 1941 - 42 le bulunur. 
tistigini ve yasını da bilmediğin ' mahsul mevsimi devamınca aza- 4 - Kendi fabrikalarına muk
iddia etmiş ve kendine deli süsü mi fiyatları aşağıda gösterilmiş tazi yapakların tedariki ıçın 
vermive çalısmıstır . Bu vaziyet olduğu veçhile tesbit olunmuştur. Sümer Bank mübayaa teşkilatı 
karsısında iddia makamının tale 2 - Bursa veya Istanbulda <;U- vücude getirdiği yerlerde, faz
biyle İlhami mahkemeden cıka- valsız ve kilo başına kuruş olarak !asını ticaret ofisine devretmek 
rılmış ve diğer suclu Cevdetir yapağı esas fiyatları şunlardır: üzere, yukarıdaki fiyat esasları 
sorgusuna geçilmistfr. Cevdet ha- BURSADA: dahilinde kendisine arzedilen 
diseyi şöyle anlatmıstır: Merinos kirli 170,- yarımkan yapakları satın alacaktır. 

- Beşiktaşta İlhamiye rasla- kirli 150,- ve Merinos kuzu 5 - Milli sanayiin ihtiayçları· 
dım . Bana şıracıda rakı icirdi 130,- kuruştur. nın tatmininden sonra ihracata 
Sarhoş oldum, sonra Bevoğluna ISTANBULDA: tahsis olunabilecek yapağı mik-
cıktık ve bilahara beni Tevfi~• Trakya malları 81,- tip Trak- tarları Ticaret Vekaletince ta-
evine götürdü. Onlar ictiler. ben ya harmanına girebllecek mPn- yin olunacaktır. 
fazla sarhoştum. içmedim. bir a- şelerden Bursa, Bandırma, Balı- 6 - Beşinci fıkraya göre ihra
ralık Tevfik İlhami ile kavgaya kesir, Karacabey, Kemalpaşa, cata ayrılacak yapakların ihracat 
başladı. İlhami bıçağını çekti. Yenişehir, Manyas, Gönen, Biga lisansının ticaret ofisine veril -
Tevfiğe vurdu, vurdu, rasgelen ve Bergama malları 75,- Izmir mesi takarrur ettiğinden, 1941 -
verine sapladı , sonra cebinden bir 73,- Aydınlı 73,- Anadolu ınce 942 mevsimi imlidadınca lisans 
sustalı cıkardı . Bana verdi, bana 72,- Anadolu kaba 68,- Şark talebinde bulunulmaması ıçın , 
da , vu.:-_ dedi, ben de bir kaç defa ince 73,- Şark kaba 68,- Er- keyfiyet 2-13477 sayılı kararn:ı
Tevfigin bacağına sapladım. İlha- zurum kızıl yüzde 10 beyazlı menin tatbikine dair talimatna -
mi Tevfigin elbiselerini soydu. 75,- Van ve Erzurum kızıl be- menin üçüncü maddesi hükmü-
Beraber kaçtık. yazı "Kaköse dahil,, 73,- Kara- ne tevfikan alakadarlara tebliğ 

Dava evrakından değnekci yaka ve koç 60,- kuruştur. De- olunmuştur. 
Tevfiğin altısı karnından olmak ri fiyatları ait olduğu cinsin 7 - !kinci ve üçüncü fıkralar 
üzere 26 yerinden yaralanarak yüzde beş noksaniyle, mevaddı mucibince bulunacak fiyat had
öldürülmüş olduğu ve ölünün bu- ecnebiye toleranslarına nazaran !erinden her hangi bir suretle 
lunduğu yerde şarap şişeleri ve tenzilat miktarları ve özürlü mal fazla fiyat teminine gidenler 
kadehler görüldüğü anlaşılmak- !arın fiyatları teamüle göre ve hakkında, milli korunma kanu
taydı. yukarıdaki esas fiyatlara kıya- nu hükümlerine tevfikan ceza -

Mahkeme İlhaminin tabibi ad- sen takdir olunur. Jandırılmak üzere kanuni taki-
lice muayene edilmesine karar 3 _ Memleketin bütün ya - batta bulunulacağı bildirilir. 
vermi ·tir. Enver Karan suclunun 1 ============================ 
müşahede altına alınmasına lü-
zum gcirmüşttir. 

v•----- Ücretli Pasolar / Havagazi 
MAARİFTE: Rağbet Şirketlerinde 
Resmi Okul Ta_lebesi Bulmadı !Tetkikat 

Mekteplerinde 

imtihan Olacak 
Tünel Seferleri 

Yeniden Tatil Edildi 

Şirketlerin Zam Talebi 

Muvafık Görülmedi 

-

Avrupa ile 
Tren ve Posta 
Münakalatı 

Sevkiyat 

Yolu İle 

Romanva 

Yapılıyor 
Son Balkan harbi dolayisiyle 

posta münakalatı müteessir <~
muştur Bulgaristan, Yunanıstan 
ve Yugoslavya ile mektup teati 
edilememektedir. Maamafıh bır 
kaç güne kadar bir yol buluna
cağı umulmaktadır. 
Diğer Balkan ve Avrupa mem 

leketlerine Romanya yoliy le mü
raselat yapılmaktadır. Fakat. 1iın 
dilik bu müraselat haftada bır gu 
ne inhisar etmektedir. 

Avrupa hattı üzerinde yalnız 
Uzunköprüye kadar tren seferle
ri yapılabilmekte. Uzunköprıi. · 
den ilerı tren gitmemektedır. 
Bunun sebebi Uzunköprü'.len 
sonra tren hattının Yunan 
arazisinden geçmesi, Yunan ara
zisinin de bugün harp mıntakası 
halinde bulunmasıdır. Edirneye 
de tren gitmemektedir. 

Balkanlara ilıracat 
Dün muhtelif memleketlere 

450 bin liralık i~.ıacat olmuştur. 
Yalnız Ingiltereye 350 bin liralık 
tiftik gönderilmiştir. 

Balkanlarda başlıyan harp yü
zünden, Balkan memleketlerine 
olan ticari münasebetler durma
mıştır. Isviçreye ve Macaristana 
Yugoslavya yolu ile mal gönder
mek kabil olamadığı için Ro
manya yolundan istifade edil-
mektedir. ·-·~ ·• - .._ 

PİYASADA: 

Tuhafiyecilerden 

Bir Kısmı Bugün 

Dinlenecek 
Fiyatları mürakabe komisyonu 

bugünkü toplantısında, Beyoğ -
lunüa tuhafiye mağazalarının sa
hiplerini dinliyecektir, Bahçe
kapıdaki tuhafiyeciler, gömlek, 
boyunbağı gibi eşyaya fiyat ko
nulmamasını ileri sürmüşlerdi. 
Bugün de Beyoğlu tuhafiyecil~
rinin fikirleri sorulacaktır, fı
yatları mürakabe bürosunun ka
naatine göre, bu gibi eşyaya yal
nız kar hadleri tayin edilecektir 

TICARET OFISININ TETKIK
LERI - Ticaret ofisi umum mıi
dürlüğü, dünden itibaren piya
sada tetkiklere başlamıştır. Ofıs 
piyasanın muhtaç olduğu madde
ler hakkında ithalat tacirlerinin 
fikirlerini sormaktadır. 

Dün Ois umum müdür mua
vinliğine tayin edilen Muzaffer 
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Darüşşafaka 

Yazan: Naci Sadullah 

B irkaç gün sonra tam 68 ya· 
şına basacak olan bu nıü. 

cssesc~·i scvı::ri \'C takdirle karsı · 
lanıak. yapıtmnsı unutulan1ıya. 
cak hir vazifedir. 

68 sene kinde. binlerce yoksul 
vavruvu. kaldırımlarda baknns11 
birer fidan gihi kuruı11aktan kur 
taran . ve ceıniretc kazandıran 
Dariissafnka bana daiına, fırtına . 
lı bir deniıdcn k~ıazPde toplı 
yan fcdakilr bir tahlisiye gemisi
ni hatırlatır. 

Anadan , babadan \'e her re~it 
hiına)·cden ınahrum yavrular 
nıuhtaç o1tJ11kları kurtnrırt, vl" 
va<11atıcı !'iefkati. narliıı;;safakanın 
~ırak havası irinrle hulmull<lar 
ve hayatta nn;vaffak oldukları 
g-ii 11 ,' 

"- Jlrn say("İ cı:akfınıfa vetis 
fim o hinnnın .. di"«" c;air İ~ıııai' 
Sa(anın yi.ir<'f?ini clo1rfu,.:tn samİ· 
ıni nıinnrti iluy1nuslard1r. 

Ne ya11k ki , ferdi bir tescİ> : 
blislc kıırulınus olan Darüs<afa· 
ka, memlcketiıni7.de hen%erlcrı 
hulunmı.'·an kiravctsiz bir niimu. 
ne halinrlcdir. Bunun içindir ki . 
dün DariileYiaınların kapanı"ı 
karsısında duyduqunıuz teessür 
hugiin Dariissafakanın 68 nri ya .. 
sına girınesi (iniinde du.':duğu • 
ınuz nıenlnuniyet kadar sanıiıni, 
ve derindi. 

DarlileJtaınların kapanması 
Dariis'.5afakayı nltmı~ sekiz sene. 
dcnberi üzerinde :rürüdüğü ~e • 
tin ve hayırlı ~·olda hemen he • 
men yapyalnız bırakn1ıştır. Da. 
rüş~a{aka çatısı, maales4!f, onun 
hinıaycsine ve ~efkatinc sığın -
nıak ihtiyacını du:van hiitiin ya,r. 
ruları istiap edebilmekten ~ok 
uzaktır. Ve ferdi hamiyet n 
kurtarıcı sefkat ocağının diledi
ğimiz \Üsate kavustıırulabilınesi
ne maalesef kafi değildir. Bu iti. 
barla, Dariissafakanın 68 ya&ına 
basmasını alkıslanıak ı:ibi bir va. 
zifcyi basarırkcn. ona benzi~·en 
ictiınai kiiltiir nıües"csclcrinıizin 
çoğalmasını teıncnni etmcınek 
cliındcn g~Jıniyor. 

"Fertlerin basaramıyacağı içti
mai hizmetleri başarmak maksa. 
diyle, büyiik ı:elir kaynaklarını 
inhisarı altında bulunduran ... bu .. 
giinkii devlet bizi bir~ok Darii~sa 
fakalara kavıışturursa, Dariilcy. 
tanılardan nıahrum kalı~unızın 
acısından da kurtulmuş olacağız. 

imdi 68 inci ·a ının ha)'l'amıri.ı 

idrake hazırlanan Darüşşafaka 
karşısında bunları di.i~ilniirken, 
gönülden dileyorum ki, ı::clecek 
yıllarda bu kı,\·mctli 111üessescn1i .. 
zi, sade ya~ça değil, ho:;ca \'e sa· 
yıca da hayli büyüyüp serpilmiş 
görclinı. 

Memo her gittiği yerde bir 
metres tutardı. Bu kadın

ların yükspk sınıftan olup olma
masının hıç ehemmiyeti yo!<tu. 
Mesela Mutfak kapısının aralıgın-

Mahkum Olan 

Orta okul müdürleri dün Istan
bul kız lisesinde bir toplantı yap
mışlar ve devlet orta okul imti
hanlarının ne suretle ve ne şekil
de yapılacağını görüşmüşlerdir. 
Maarif Vekaletinin son gönderdi
ği tamimler incelenmiş ve resmi 

Tramvay id:µesinin yaptığı tet. 
kiklere göre 4 nisandan itibaren 
tatbik edilmekte olan aktarma bı
letlerinden günde vasati olarak 
birinci mevkilerde 1200. ikinr 
mevkilerde 1500 adet satılmıştır . 
Ücretli aylık pasolar beklenen 
rağbeti görmemiştir. 

Belediye makine şubesi müdür
lüğü havagazı şirketlerinin tesi
satını kontrole karar vermiş ve 
dün ilk olarak Yedikule havaga
zı şirketinde tetkiklere başlamış
tır. Bilhassa gazın tazyiki ile ha
rareti ve kullanılan mahrukat 
maddelerinin evsafı üzerinde du
rulmakta. mukavele hükümleri 
gözden geçirilmektedir. Dün va· 
pılan tetkiklerden iyi netice alın
mış ve bakır gibi maddeleri erit
mek ı;ıibi işlerle uğraşan müesse
selerin de hava gazından istifade 
edebilecekleri görülmüstür. 

de işe başlamıştır. ============== 

dan gördüğü tabak, çanak yıka
yan bir lokanta bulaşıkçısı ~o~u
na gider. Donmuş yemekyagı ko
.ı<an bu karıyı derhal oradan alır 
bir apartımana yerleştirir, 6 ay 
sonra o şehirden bıkar, kadını o
rada bırakır, kalkar Nise gelir; bu 
sefer de bir sokak fiihişesine tu
tulur, onu kendine hayat arka
daşı yapar. Oradan Marsilyaya 
gelir, orada da bir balıkçı karıya 
aşık olur. . 

Aksi olacak. Memo nerede bır 
metres edindiyse, mutlaka ondan 
bir çocuğu olurdu .. Çocuğu evve
la babası inkar eder, onunla kat
iyyen maddi ve manevi bir ala
kası olmadığını ilan eder. Buna 
rağmen çocuklar babalarına o ka.. 
dar benzerler ki, şayet Fransada 
babası meçhul "çocuklara baba a
ramak" kanunen memnu olmasa 
herhangi bir mahkeme bu biçare 
masumların Memo'ya ait olduğu
na derhal hüküm verir. 

Ferah ferah geçinecek bir vari
datı olmasına rai(men bu zavallı 
mecnun hayatının bir dakikasın
da bile rahat ve huzur denilen ("· 
yin ne olduğunu tatmamıştır. 

Cinnetinin şekli doktorları~ 
(foil de persecussion) dedıklerı 

nevidir. 
Etrafını düşmanlar, hafiyeler 

ihata etmişlerdir. Her an, her da
kika bir sui kasda maruzdur. Bu 
muhayyel düşman onu. her yerde 
takip eder. Fakat bu du ·man kını 
dir? Niçin Memo'ya dü~man ol· 
muştur. Aralarında ne geçmıştır? 
Bunun esbabını kimse tahlil ede 
mediği gibi kendisi de bilme~. 
Zaten tanıdiklariyle buna d3ır bır 
kelitne görüşmez; yalnız havai 
şeylerden bile bahsederken gözü 
ya pençerede yahut kapıdadır. 
Eli daima ceketinin cebinde ta
bancasını tutar. Şayet ani bir 
hücuma maruz kalacak olursa o 
;zıevhum düııman onu hiç bir za
man gafil avlıyamıyacaktır. Bu i
tibarla Memo'nun her gördüğü
nü düşman zannederek ta.banca
ya sarılacağını farzetmek doğru 
değildir. Vehmini tahrik edecek, 
kendisini tam manasiyle cileden 
eıkaracak vakalar knrsıqında Me. 
mo hemen ortadun kaybolmak u-

• 

Yalancı Şahitler 
Maçkada bakkallık yapan Zi

ya adında biri kaşar peynirini 
yüksek fiyatla satmaktan adli
yeye verilmiş ve Ziya tezgah
tarlan Yani ve Mustafayı yalancı 
şahitlik yapmağa teşvik etti -
ğinden bu cihetten de hakkında 
takibata başlanmıştı. 

Asliye ikinci ceza mahkeme
si bakkal Ziyayı 25 lira para ce
zasına mahküm etmiş ve dük
kanının bir hafta kapatılma.;ına 
karar vermiştır. Bakkal Ziya ya
lancı şahit tedarik suçundan 20 
gün hapse, hakikate aykırı şeha
dette bulunan Yani ve Mustafa 
da birer buçuk ay hapse mahküm 
edilmişlerdir. 
ŞARK ŞIMENDIFERLERI 

DAVASI - ark şimendiferleri 
memur ve müstahdemlerinin tas
fiye halinde bulunan şirket a
leyhine açtıkları tazminat davası 
için birinci ticaret mahkemesi 
tayinini istemişti. Dün ehli vukuf 
tayini istemişti. Dün ahli vukuf 
sıfatiyle tüccar Suat Kara Osamn 
adliyeye gelerek tahkikata ]:ıaşla
mıştır. 

orta okul talebesinin imtihanları 
nın kendi mekteplerinde yapılma 
sı kararlaştırılmıştır. Ecnebi ve e
kalliyet mektepleri talebesinin 
hangi resmi mektepte imtihana 
tabi tutulacağı da tesbit edilmiş
tir .Bugün lise müdürleri de top 
!anacak ve imtihan komisyonla
rını teşkil edeceklerdir. Oğren
diğimize göre öğretmeni az o
lan okullarda ayni öğretmenler 
muhtelif imtihan komisyonlarına 
girebilecekler ve talebesi pek çok 
olan okullarda her branşın sözlü 
imtihanları için iki ayrı komis
yon teşkil olunacaktır. Fakat ele
me ve devlet olgunluk imtihanla
rının her branşı için birden fazla 
imtihan komisyonu kurulmıya • 
caktır. Bir dersin sözlü imtiha
nına girecek talebe sayısı, imti -
han bir günde yapılamıyacak ka
dar çok ise bu talebe gruplara 
ayrılacak ve her grup ayrı ayrı 
günlerde imtihana alınacak, tale
benin imtihan kapılarında vakit 
kaybetmesinin önüne geçilecek -
tir. Okul haricinde imtihana 
girecekler de o asli talebe.si ile 
birlikte imtihana tabi tutulacak
lardır. 

Tahta ve Taht ••• 

Bu harpten zarar görenleri düşü. 
nürken Krallan hatırlamamak 

mümkün mü? 

Tramvay idaresinin otobüs te
dariki için müracaat ettiği firma· 
!ardan henüz kat'i bir cevap gel
memiştir. Gümrüklerimizdeki u
nutulmuş bandajlar idare tarafın
dan alınacak olursa, otobüs ihti
vacına kısmen tekabül edecek 
tramvay arabaları yeniden sefere 
cıkarılacaktır. 

Tünel seferleri 
Tramvay ve tünel işletmesi u

mum müdürlüğü tünel seferleri
ni ihtiyaca eöre tahdide karar 
vermiş ve geçen pazartesi günün
den itibaren t;)nel sabahları yal
nız saat 8 ile 10 arasında, öğle 
üzeri de 12 den 13,30 a kadar ça
lışmış, son seferlerini 16,30 dan 
20,30 arasında yapmıştır. Cumar 
tesi ve pazar günlerinin hususi
yeti gözönünde tutularak yeni 
bir sefer tarifesi hazırlanmıştır. 
Cumartesi günleri tünel yine sa
at 8 den 10 a kadar çalışacak, fa
kat öğle Üzerleri diğer günlerden 
bir saat fazla olmak üzere 12.20 
den 14,20 ye kadar ve akşamları 
da 17 ,30 dan saat 21 e kadar ça
lışacaktır. Pazar günleri tünel se-

Diğer taraftan belediye hukuk 
işleri müdürlüğü, havagazı şir
ketlerinin fiy.,tlara zam talebini 
tetkike başlamıştır. Şirketlerin 
vaki olan taleplerinin mukavele 
hükümlerine uymadı/lı ve diğer 
sebepler :>üzünden de bu ta le bin 
makul olmadığı görülmüstür. Ma 
amafih belediye hukuk isleri tet
kiklerini derinleştirmektedir. 

-u-

:1\fimar Si,nan'ın Kabri 
Ziyaret Edildi 

Büyük Türk mimarı Sinanın 
ölümünün 353 üncü yıl dönümti 
münasebetiyle bir çok mimarlar 
ve alakadarlar dün merhumun 
Süleymaniyedeki mezarını ziya
ret etmişlerdir. 

ferleri yalnız saat 17,30 dan 21 e 
kadar çalışacak. 

ÇAY VE KAHVE - Çay ve 
kahve birliği 60 bin Ingiliz lira
lık çay ithaline teşebbüs etmiş -
tir. Ayrıca yakında piyasaya bol 
miktarda da kahve gelecektir. * Fiyatları mürakabe bürosu 
memurları, dün Taksimde bir 
bakkalın dükkanında 100 kilo 
kadar gizli çekirdek kahve bul
muşlardır. Bakkal adliyeye tev
di edilmiştir. * Fiyatları mürakabe bürosu
nun kontrol memurları, son 
günlerde zarif ambalajlar içinde 
karışık çaylar satıldığını görmüş
lerdir. Bu çay paketlerini pera
kendecilere satanlar hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Hava Kurumu Gençleri 
Abideye Çelenk Koydu 
Ankara 9 (A.A.) - Hava ordu-

muza iltihak edecek "Türk hava 
kurumu gedikli hazırlama yuva
sı ikinci devre gençleri bugün, 
öttlerinde bando muzika olduğu 
halde Ulus meydanına giderek 
zafer abidesine çelenk koymuş
lardır. Bu merasim esnasında 
gençlere halk .ta~afı~dan. büyük 
bir sevgi tezahuru gosterılmıştır. 

kerleğini tamire lüzum görmemiş, ve o 
kocaman topu, sırtına vurduğu gibi, işa· 
ret olunan zirveye götürmüş. 

Bu patırdıda, tacını. tahtını kaybetmiş 
olan ilk Kral, Haile Seliise idi. Ne tu
haftır ki, şimdi tacına tahtına yeniden 
kavusao ilk Kral da yine o oluyor. ı.:;ı;. 
rüIUior ki, zamane Kralları, kôh ~'taht,, 
a, kah "tahta,, ya oturuyorlar. 

Vikıa "taht,, a oturmakla, "tahtaH ya 
oturntak arasındaki fark ''tnhlu ve "tah
ta,, kelimeleri arasındaki fark kadar kü· 
çük değildir. Fakat içinde bulunduiiu
muz hiidi•eler bazı Kralları o kadar miiş 
kül vaziyette bıraktı ki, onlar, "taht,. a 
değil, "tahta,. ya oturabilmeyi bile bir 
nimet saydılar. Onlara sorarsanız, size 
verecekleri cevap §U olacaktır: 

Şimdi, "Haile Selase., nin tahtına ye
niden kavuşması, her biri bir tarafa sıa 
ğınmış bulunan Krallardan çoğuna taze 
ümitler verecektir. 

rıştı. Bilirsiniz ki, bu zat, vaktiyle, Os
manlı ordusunun talim ve terbiyesiyle 
meşgul olmuş Alman kumandanların • 
dan birisidir. 

Vakıa, Golç Paşa, o gün, Mehmet~i
ğin harikulade kudreti karşısında derin 
bir hayret duymuş. Fakat hiç şüphe yok 
ki onun o gün, gördüğli hareket kaı-~ı
s~da şaşınnasının sebebi, J\.1ehmetçiği 
kafi derecede tanuııaması idi. Meh -
ınetçik o gün sırtında sadece bir top ta
şu11ış. Ve bir demir yığını, onun t.ll'tı i~ 
çin, hayli hafif bir yüktür. 

"- Çok şükür ben, "tahta,, da ol a, 
tlzerine otura<ak bir sey buldum, T:ıht
lar•ndan inen Krallar ~rasındn, tahtaya 
bile oturmadan kaçanlar yok mu? 

Görülüyor ki, Krallardan çoğunun o
lanca hülyası, oturmaktan ibarettir. 

Fakat ben onların boşuna ünıitlen
diklerine k•niim: Çünkü, tahtaya otur· 
n1aktan, şapa oturmaktan, veya karaya 
oturmaktan kurtulmanın çaresi, boş o· 
turmaktan vazı:eçmektir: Halbuki, o 
Krallardan çoğunun "oturmak,, tan baş
ka hiç bir marifeti yok: Görmüyor mu· 
sunw:? Altlarındaki tahtlan bile yü
rüttüler: Fakat Krallar hala .. oturu· 
yorlar! 

~!elımetçi/.: ı·e Golç Paşa: 

G azetelerde isimleri mcvzııub•hs 
olanlor arasına Gole Pasa da ka-

O sıralarda bir ı:ün, Mehmetçiğin bu
luş kabiliyetini denemek istiyen Golç 
Pa§a, mevcut toplardan birisinin bir 
tekerleğini söktürmüş. Ve ne yapacak
larını anlamak istediği Mehmetçikler -
den, bu topu tamir etmelerini istemiş. 

Mehmetçiklerden birisi, o topun ta
mir olunduktan sonra nereye götüriile
ceğini sormuş. Golç Paşa, ise eteğinde 
bulundukları dajiın zincsini işaret ede
rek ce\·ap vcrrui~: 

''- Oraya yerleştirilecek!,, 
Bu cevabı alan Mehmetçik, topun le-

Çünkü Mehmetçik, bütün bir tarih ho 
yunca, sırtında, yeryüzünün en şerefli 
milletinin ağır mes'uliyetini taşıdı. Ve 
sırtındaki bu ağır yükle o, Golç Pa§anın 
hafif topunu yerle§tirdiği zirveden çok 
daha üstün irtifalara yükseldi. Bunu 
bilenler için, bir demir yığını, Mehmet
çiiin taşıyabileceği sikletin ölçüsü sayı
lamaz: Çünkü Mehnıetçik yer yüzün -
den sade bir topu değil, kendisine yan 
bak~ııların ... topunu birden kaldırabilir! 

Naci Sadullah 

Hususi Muhasebe 

Kanununda Tadilat 

Yapılıyor 
Ankara, 9 (TAN Muharibin

dcn) - Dahiliye Vekaleti mu -
hasebei hususiyeye dair olan ka
nunların bazı maddelerinin tadi
li hakkında yeni bir kanun proje 
si hazırlamıştır. Lliyiha esasları· 
na göre, vi!Ayet bütçelerinden 
aşağıda yazılı resmi daıreler 
le müesseselere ayrılmakta olan 
hisselerden, 

A - Ilk tedrisat muallim ve 
muavinlerine verilmekte olan 
mesken bedeli, 

B - Hususi idare bütçeleri
nin tahsisat yekünundan ayrıl · 
makta olan yüzde bir evrak· 
nakdiye itfa karşılığı, 

C - Arazi vergisinden tefrik 
edilmekte olan yüzde altı nisbe
tindeki Ziraat Bankası hissesi. 

D - Yol vergisinden ayrılan 
yüzde on beş Nafia Vekaleti hıs 
sesi kaldırılmaktadır. 

Bundan başka hususi idan 
bütçelerinin nakdi tahsilatın · 
dan yüzde iki nisbetinde ayrıl · 
makta olan heder terbiyesi tah· 
sisatı yüzde bire indirilmekte ve 
ziya vergisi kanununa istinadcr 
yüzde on iki olarak tesbit <'dil 
miş bulunan vergi nisbetlerin 
de de bazı değişiklikler yapıl 
maktadır. 

Bir Römorkör Battı 

Ve iki Kişi Boğuldu 
Haliç fabrika ve havuzları ö 

nünde bağlı Kartal romiırkön 
evvelki gece yavaş yavaş sular 
gömülmüş ve batmıştır. Römor 
körde bulunan ikı tayfa da uy 
ku esnasında romorkörün bat 
tığını duyamamışlar ve onlar dı 
boğulmuşlardır. Dün kazanın .se 
bebini tesbit için dalgıç ındırıl 
miş ve tayfa 30 yaşlarında Mus 
tafanın cesedi çıkarılmıştır, Ta
bibi adli Enver Karan cesedin 
defnine ruhsat Vl'l'mi~tir. DigL•r 
tayranln cescdı henliz bulunama· 
mıştır 
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Bundan ha~ka, Siıno' itrh ka
lıinesine gireceği tahmin edil
mediği zamanlar l\facek lınkkın
da rok sitayişkar bir lisan kul
lanan Ronıa \'e Berlin radYola
rJ !:İmdi hu 7.atı hain oİarak 
tavsif etmektedirler . 

l\lc~hnr Hın·at tPdhis ccmi
:"·cti olan \'C Kral Aleks-nndr'ın 
katlinde methaldar huhınan Us
ta i cemiyetinin rebi olup unın 
zaınandanheri İtalvnda bulunan 
P.ıl\clo\'itch'in rhast>ti altında 1 
hır fırkanın tesekkiil ettij!i ve 
biitiin Ilın·at!arın bunun etra· 
fında toplanmaya davet edildi
ği haber verilmektt"r!ir ·ı 

Fransız Donanması 
Bug·ün Ne Vaziyette 

Bugün bu başlığı bir senho1 
gibi kullanarak mazlüm 

insanlardan hah edecek de.filim 
Doğrudan doğruya sadece rümuz
:-.u:ı, kina)·esiz masum Ye mazlum 
ha~·vancıklardan bahsedeceğ.im. 

hkbahar, ufak kuşların a:eçim 
zamanıdır. "Kuşbaz" denilen bir 
takım cellatlar vardır ki, bu mi
ni mini faydalı mahluklardan bin
lercesini ökselerlc, ağlarla tutar
lar ve erkeklerini kafeslere koya
rak satmak üzere ayırırlar, di i· 
!erinin de incedk ho) unlarını sı
karak öldiiriirler. Niçin? Hi<;. Sa· 
dece zulmetmek için ... Çünkii za. 
\'alhlann kaç dirhem etleri \'ar
dır ki. .. 

ı - Harbın Balkan! rd ki son 
1 1 fı Bul ı ı tan \ c Macarıs

tand d d rın bır ahıkn uyandır-
mıştır. 

2 - Vıyanada ve Amerıkad::ıkl 
Hırvatlar Hıtlere telgraf göndere
rek, Hırvatıstanın !ııtıklfılinın tc
m.ntni istemı,lerdır. 
3 - Alman ordusunun Yugo lav
yayı ortadan ikiye ayırmayı, Yu
go lav ordularlyle Yunan ordula
rı nrasmd ki ırtıbatı kesmeyi ve 
Arnavutluktaki İtalyan kuvvctle
:riyle bırlcşmcyı ıstihdaf ettıgi an
la ılıyor. 
4 _ Matsuokanın Moskovadaki 
ikrımctını 13 Nısana kadar uzrıt
ma 1 şayanı dikkattir. Nazırın A
mcrıka Sefıriylc bırlıkte yemek 
yemesı de mfinıdardlI". 

Balkanlarda : 

Harbin Balkanlardaki son 
inkişafı l\lacaristan ve 

- Bulgaristanda da derin bir ala· 
ka ile takip edilmektedir. 

un Dün, Bulgar, lUacar ve Slo .. 
• ''ak başvekillerinin söyledikleri 

v. nutuklar bu alakayı teyit et
ok mektcdir. 

n l\lös~ ö Filof dün Sobranyada-
ki bel anatmda ~tmları söylc
nıiştir: 

"lliz Balkanlarda sulhiin de
a ''amını isti~ oruz. Yugosl s. Ja ile 

dostluk miinasebetlerimızi hu-
n nun için teyit etmiştik. Yugos

lav~ anın mihvere iltihakını da 
hundan dolayı memnuniyetle 
karşıladık. Yugoslav~a paktı im 

i- 7. ... ladığı zaman Balkanlarda sul
a. lnin teessüs edeceğini zannettik. 
nı Fakat, onlar. ha.rbi tercih etti
ı. ler. Buna rağmen biz bitaraflı
şa ibmızı muhafazada de\'am ettik. 

Onlar ise bizim şehirlerimizi 
bombaladılar. llic; bir sebep ;\'Ok 
iken hudut karakollarımıza hii

ı cuuı ettiler. Bu vaziyet karşı-
a sanda hlikümet r hattı hareke
' Xlini tal ine mecbur old u. Simdi 

k ordumuz. halkın hayat ,.e men-
i. faatlcrini korumak ic;in lazım 

gelen tedbirleri almakta gecik
iş nıiyecektir ... 

Al ni mealde beyanatta bulu
nan l\lacar brt~,·ekili de: !\faca. 
l'istanın İngiltere ile münase
betlerinde daima zarar gördii
iünü, halbuki Almanların söz
lerini tuttuklarım. Macaristanın 
ınenfaatlerinin Almanlarla miiş
terek olduğunu \'e Alman:ra ile 
beraber hareket edeceğini söy-
ledikten sont'a, hükiımctin hu
dutlarda cereyan eden hadisele
l'i yakından takip ettiğini ve 
lnilletin hayat ve menfaatlerini 

- .korumak için icap eden tedbir
leri aldığını ilave etmiştir. 

Hırvat istiklali : 

Alman kaynaklanndan ge
len diğer haberlere göre: 

Viyanada 500 Hırvat bir mi
ting yaparak Hırvaeistantn is
tiklalinin teminini Hitlerden ri
ca etıni lerdir. 

Alman ve İtalyanİa;.n hiitiin 
hu faaliyetleriyle, Hırvatis~anı 
Yurroslavyadan ayırarak, Slo
vakya gibi, kendi niifuz ve ha
kimiyetleri altına almak istedik 
lcri anlasıhyor. Alman kuvvet
lerinin YugoslR"~ arn ~imalden 
taarruz \"f' Zağr~bi homhardı
nıan etmemeleri ve bu suretle 
Hırvatistam harp fecaJ·iinden 
korumaları bu planlarının ta
hal.'rnkuna yardım edecek siya
si bir hareket olar:ık telakki c. 
dilebilir. 

Fakat l\fac;ck, Zağrehe gide
rek, rad.roda Hırvat millet ine 
he.l·ecanh bir hitabede hulun
muş ve felaketlerin en hiiviiğii 
olan harbin milletin iizerine 
('iikı üğiinii ve fıö.l·le hir :1.amlin
da bütün Hırvatlann evlerinde 
n orduda tam bir disiplin ile 
hareket etmeleri lazını geldiği
ni söylemiştir. 

Askeri Harekat : 

Balkanlardaki askeri hare
kat hakkırıda gelen ha

berler. Alman ordusunun Yu
goslav~ alı ortadan ikiye ayn. 
maya, Yugoslav ordulariyle Yu
nan orduları arasındaki irtibatı 
kesmevi \'e Arnavutluktaki İ
talyan -kuvvetleri:rle birleıııneyi 
istihdaf ettiği anlaşılıyor. Al
man ordusunun Oskiip, Perlepe. 
J5iş şehirlerini işgal etmeleri de 
giistcriyor ki, Tsvetkovitch hü· 
ktımeti. cenup ve cenubu şarki 
hudutlarında icap eden miidafaa 
tedhirlerini almayı ihmal e\miş
tir ve beş on günlük bir hayata 
malik olan Simovitch hükumeti 
ise, bunu yapacak zamanı bula
mamıştır. 

8•:. \'aziyete rai{ınen, askeri 
harekatın neticesi hakkında he
nüz kat'i hiikümf,.~ ··~~-1ek dog. 
ru olmıyacağını zannedb·oruz. 

Harp tebliğlerinde Yunanis
tanda bulunduğu \ 'C me\'zilerine 
,·erleştiği söylenen 200,000 kişi
İik İngiliz ordusundan hiç bah
sedilmemektedir. Her halde gü
nün birinde bu ordu da kendin
den bahsettirecektir ve belki de 
bir sürprizle karşılaşacağız. 

Mister Churchill de bugiinkü 
nutkunda, İngilizlerin çarpışma 
)ara heniiz iştirak etmediklerini 
bi!dirmiş 'e Da.kanlardaki ha
rekat hakkında bugün bir şey 
söyliycmiyeccğini beyan etmiş
tir. 

S. Rusya - J aponya : 

Bugiin l\fosko,·adan hareket 
etmesi beklenen Mösyö 

(Ue\·anu 4 uncudeı 

Fransız iaşe gemilerini İn
giliz kontrolünden kur 

tarmak kin icap ederse. bunla
rın Fransız filosu tarafından hi
maye edıleceği hakkında Ami
ral Darlan tarafından yapılan 
beyanat, dikkati. Fransız filo
sunun bu2ün ne vaziyette oldu
ğu meselesi üzerine çekmiştir. 
Bu beyanat. muhtelif tefsirlere 
yol acmıs. bilhassa İnı?iliz kay
nakları ve matbuatı bu bevana
tın, Almanların. Fransız harp 
.litemilerini İn~ilizlere karsı kul
lanmak istemesinden ileri geldi
ğini öne sürmüşlerdir. 

Son alınan haberler. bu ihti
malin buı?ün için cok zayıf oldu
ğu merkezinde ise de. Vichv hü
k(!meti Almanya ile bu sekilde 
bir isbirliğine muvafak~t ettiği 
takdirde bu yardım İnl!ilİZ ablo
kasını ne dereceve kadar müte
essir eder? Meselenin bu cephe
sini mütalea edebilmek icin her 
şeyden evvel Vichy hükumeti
nin elinde bueün ne kadar harp 
ji?emisi kaldığını ve bunların ne 
kıvmet ve kifayette oldu~unu 
bilmek lazımdır. 

** Fransa hükumeti İngilizlerle 
yanyana harbe girdi~i za-

' man, Akdenizi e kuvvetli bir 
donanmaya sahip ve uzak de
nizlerdeki menfaat lerini koru
yabilecek kadar ~eniş bir bahri
yeye malikti. Harbin başında 
Fransız bahriyesinde 163.945 
mecmu tonluk 7 hattı harp ge
misi vardı. 4 tane de inşa halin
de idi. 22.146 tonluk 40 tayyare 
tasıyan bir tayyare Ji?emisi ve 
yine 10.000 tonluk 26 deniz tay
yaresi tasıyan dığer bir tayyare 
gemisi vardı. 70.000 mecmu ton
hık 7 adet ağır kruvazör. 79.729 
mecmu tonluk 11 adet hafif 
kruvaz(,)r. 77 .848 mecmu tMıluk 
32 adet Iider destrover, 33 809 
mecmu tonluk 29 muhrip. 7.320 
mecmu tonluk 12 tropitobot, 
2.880 tonluk 1 adet denizaltı 
kruvazörü. 72 adet denizaltı lite
misi, 6 adet mavın denizaltı ge
misi, 16 adet mavın gemisi ve 
bir c:ok a".cı botları. taramıt lite
mileri vardı. Bu~ün ise Vichy 
hükumetinin elinde harbin ba
sında mevcut olan bu muazzam 
Fransız donanmasından sravet 
az mikdarda kalmış ve elde bu
lunanların bir kısmı da ya ta
mire muhtaç veyahut tamir e
dilemiyecek vazivete Jitelmiştir. · 

** Bugün Vichy hükumetinin 
emrinde bulunan ve A

miral Darlan'ın iaşe ~emilerini 
himaye icin kullanaca~ı Fransız 
filosu !;U vaziyettedir: 

Harbin basında Fransız do-

Ness Nehrindeki Ejderin 

Hikayesi 

L ondradan gelen son ha. 
herler arasında şöyle bir 

fıkra vardır: 

............................................ 
• • 
! Yazan : H • K O R U R ! • • : ........................................... : 
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t:asabla nca ıımanınaa Yra nsız narp cemuerı 

nanmasında bulunan 7 hattı 
harp gemisinden 22.189 tonluk 
ve 20 mil süratinde ı 2 adet 30.5 
santimetrelik. 22 adet 13.8 san
timetrelik ton tasıvan Paris ve 
Courbet zırhlılan İngilizlerin e
lindedir. 

1913 te denize indirilmis o
lan 22 183 tonluk. 23 mil süra
t inde 10 adet 34 santimetrtlfk. 
14 adet 13.8 santimetrelik top 
taşıyan Bretajlrte batmı~ır. Ay
ni sınıftan ve avni evsafta Pro
vence da Mer~elkebir'de batmıs
tır. ~ ;·ni sınıftan ve avni evsaf
ta olan T.orrains hattı harn Pe
misi de İskencieriverle İnj(ilizle
rin nezareti altındadır. 

26.500 tonluk 31.5 mil sür:ı
tinde. 8 adet 33 santimetrelik. 
16 adet 13 santimetrelik topla 
4 tavyare tnsıvan Dunkerque 
zırhlısı da Merselkebirdf" ai!:ırca 
yaralanmı5tır Avni sımftan ve 
avni evsafta Strasboru2 kacarak 
Toıılon'a 2elmistir. 

Daha harbin basınd:ıvken in
saları tamamlanmak üzere bu
lunan ve 1940 - 1941 senesinde 
vazifı>ve girmelPri mukarrer o
lan ~5 .000 to'lluk !H mil siiratiıı 
de 8 adet 38 santimetrelik, 15 

adet 15.2 santimetrelik tonla 4 
tayyare taşıyan iki zırhlıdan 
Jean Bart Kazablanka'ya ve 
Richlieu de Dakara l(itmiştir. 
Bu j?emilerin buralarda tamam. 
lanmasmı temin edecek ne tez
gah. ne tersane ve ne de deniz 
fabrikası vardır. 

Harbin başında plan halin
de bulunan 35.000 er tonluk 
La Gascoj(ne ve Clemenceau 
hattı harp ıcemileri de henüz ta
mamlanmaktan c:ok uzaktır. 

Bu hesaba ~öre. Fransız bah
riyesinde mevcut 7 a~ır ve l 1 
hafif kruvazörden 9 tanesi Ka
zablanka ve Dakardadır. 6 tane
si İnj(ilizlerin elinde - ve Hür 
Fransızların emrindedir. İkisi 
Antillerdeki Fransız müstemle
kelerinde. birisi de Hindiçinide
dir. İkisi de batmıştır. 

22.146 tonluk 21 mil süratin
de 40 tayyare tasıyan Bearn tav 
vare gemisi La Martenik'te mu_ 
hafaza altına alınmıstır. 

Bundan başka 32 adet lider 
destroyer'den ~ adet batmıstır. 
6 tanesi İskenderiyede İngiliz
lerin elindedir. Torpitobotların 
12 si Vichy hükumetinin elin
dedir. 

Denizaltılar hakkında kat'i ve 

"İskoçya~a~i Yazan : Sevim 
Ncss nehnnın 

Kaşınanlara Sa~hk ••• şimal sahilinde 
acaip bir cese- etti: 
din hurdahaş - Gayet yassı ve büyük bir 

Amerikada çı
kan Life rnec -
muası bu gü
rültülü esrara 
bir nihayet ver
mek istedi. Gö

Arada sırada kaşınmak ke~·ifli 
~ir şeydir. Mesela sabahları uya
hınca kan·olanın kenarma ilişe
rek biraz· kaşınmak, sonra gele
tek olan sigara keyfinin bir mu
kaddimesidir... Kaşınmak hazan 
insana umut verir: Sağ avuc; ka
lındığı \akit olduğu gibi... Ka
••nrnamn kaşınana kibar bir du
tuın ,·erdiği de olur: Mesela yazı 
~ 8J:an bir zat, bir aralık yazmak 
lan durarak bir elinin parmakla· 
tiyle -saçsız- ha mı kaşıdığı nıkit 
I> 2ahn zihninde bir ce,·ahir ha· 
tırladıj'.,rı anlaşılır ve kendisine 
hürmet edilir .•. 

Fakat ka anmak devamlı ohın· 
l'a <'an sıkar, 'iicudiin derisini a
ırıtır, kaşınanı öfkelendirir .. Doğ· 
.-u unu isterseniz devamlı kaşıntı 
ıonu tedn i ede<'ek olan hekim kin 
de can sıkacak bir şeydir. Cünkii 
!kaşıntı -bin değilse de- pek çok 
~ .. dü sebeplerden gelir ve o se
bep hu unup ta kök"inden yok e· 
4iılnıedikçe kaşıntı geçmez ..• 

Bununla beraber, kn anmak ne
l'eden gt lirse gelsin her türlüsü
ne iyi gelttek tedbirler vardı r. 
nir kere açık ha,·a: KöyJiik ~·er
lerde in .. an ., iicudiinde dan•t .. iz 
ltıisafirler hulunmıımak şartı) le· 
1ehir içindekinden daha az kaşın-

mr ... Yürümek kasınmayı azal
tır. Ata binmenin, kiirek çekme· 
nin, tenis oynamanın da kaşıntı· 
yı azalttığı meşhurdur. 

Ilık su banyosu. ılık su dökiin
mek, ılık suyla duş yapmak ka
şınanlara rahatlık verir. İno;amn 
kesesi bol, suyun taksitlerini ö
deyerek kadar geniş olunca bun
ları sabah "\'e ak am, giinde iki de
fa tekrar etmeye hi(' bir mani 
yoktur. 

Kaplıcaların çoğu açık ha\'alı, 
bahçelik yerlerde bulundukların
dan kaşınmaya iyi gelen iki ted
birin ikisini birden temin ederler: 
Mesela Yalova kaplıcalarının par
kında gezmek, sabah \'e akşam 
da han~oya girmek kaşınmanın 
-uyuz illetinden ba<:ıka- hemen 
her türlüsüne iyi gelir. 

Tabii, biraz da perhiz: Bazıla
rım filan yemek kaşındınr. O fi
lan yemeğin ne olduğuna dikkat 
edilirse onu yemekten mutlaka 
rekinıncli .. Bilinmezse dana etin· 
den , midyeden \e istirid,eden 
peynirlerden ve lahana ile karm
bahardan, bir de domatesten şiip
he ederek tecriibe etmeli. 

Kah\ el le c;av v~ alkollü ic;ki
Jer (şarap ta dahil <:ok kimselere 
kaşıntı ,·erirler. 

olmuş parçalan bulunmuştur. başı var. Vücudünün muhtelif 
Bu bakiyelerin Ness nehrinin yerlerinden ahtapot ayaklarını 
meşhur ejderine ait olduğu ve andıran, fakat daha uzun ve 
bu deniz canavarının bir mayi- büyük olan yedi ayak suyun 
ne çarparak parçalandığı sanıl- üstüne çıkmaktadır. Güneş ı.. 
maktadır.,, şığında suyun içinde bu acaip 

Bahsedilen ejderin şöyle bir cisim pırıl pırıl parlamaktadır. 
hikavesi vardır: Küçük kasabanın diğer sa-

1934 senesi yazında bir JitÜn kinleri ve hatta bazı seyyahlar 
Ness nehrinde ava giden bir da bu tasvirin doğru olduğun -
balıkçı Ji!eriye şöyle bir iddia da ittifak ettiler. Yalnız ejde
ile dondü : rin ayaklarının miktarında ve 

- Ben bugün yılan şeklinde hanj(i saatlerde goründüğii hu. 
müthiş bir canavar ~ördüm. susunda aralarında ihtilaf var
Suyun üzerine her cıkışında ar. dı. 
kasındaki suları birbirine katı. Yine bizim ihtiyar kaptan 
vor. bir vapur carkı dönüvor - bu deniz canavarının göldeki 
muş gibi, kopükler çıkarıyor- mevcudiyetini şöyle izah edi -
du. yordu: 

Bu havadis ortalığı canlan. - Muhakkak ki, buraya u. 
dırdı . O aralık matbuat yaza • zak olmıyan deniz ile bu bi -
cak mevzu arıyordu. Bu hadi- zim nehir arasında gayet derin
seyi büyüttüler. Az zamanda de bir geçit var. Bu yeraltı 
Ness sahillerine ra~bet arttı. yolu sayesinde mahut ejde.r is. 
Nehir boyundaki küçük kasa- tediği zaman buraya gelıyor; 
balar bu su canavarını ~örmiye sonra yine canı çekti mi deni
gelen meraklılar. 2azeteciler, ze dönüyordur. 
gemiciler, alimlerle doldu. Kü. Gazetelerde bu vaka o ka
c:ük kahvelerde toplanan halk, dar çok bahis mevzuu olmuştu 
gece. gündiiz hep bu mevzu ü. ki. değil yalnız İngilterenin, 
zerinde konuştu. Nehir üzerin- fakat bütün dünyanın alimlPri 
de işliyen yegane ııcmin!n fh - Ness nehri üzerindeki küçük 
tiyar kaptanı bu ejderi tarif kasabaya akın ettiler. • -

l ün muhtelif noktalarına bütıin 
sahil boyunca fotografçılarını 
yerleştirdi, haftalarca bekle. 
mekten sonra, nihayet bir j(Ün 
bunlardan bir tanesi birdenbi
re nehrin orta yerinde suların 
büyük bir şiddetle kopürdüğiı
nü, birhirine karıştığını ve son 
ra büyük kuvvetle havaya fış
kırdığını gördü. Bu su tufanı. 
nın arasında birara siyah bir ci
sim belirdi ve su sathına cıktı. 

Fotografç derhal makinenın 
tetiğini çekti ve resmi aldı. B.ir 
dakika sonra suların köpürme
si duruldu. Ve kopüklcr ara -
sındakı siyah cısim meydana 
çıktı. Bu büyük bir a~acın göv. 
desiydi. Nehrin içinde, suyun 
dibinden yukarıya do~u acaip 
bir cereyan vardı ve a~aç kü
tüğünü bu hallere o sokmuştu. 

Aradan haftalar, aylar geçti. 
"Fakat su canavnnrun ziyaret • 
leri gittikce azaldı ve görürrdü
ğü zamanlarda kimse kati ola. 
rak şunu veya bunu 2ordiim, 
divemedı. Ortadaki esrar per -
d~~i bir türlü kalkmamıştı. Se. 

sarih bir mallımat voksa da bun
lardan bir kısmı Fransız müs
temlekelerinde ve bir kısmı da 
Vichy hükumetinin elindedir 
Şu halde buJi?Ün Amiral Darlan'
ın kullanmak istedi~i ve Alman
ların da Vichy hükumetini taz
yik ederelc İnı?ilizlere karşı kul
landırmak istedikleri Fransız 
donanması 1 zırhlı, 9 kruvazör 
20 muhrip, 12 torpitobottan 
mürekkeptir. denebilir .. 

Harbin başında Akdeniz mu
vazenesinde mühim bir ro] oy
namış Fransız donanması bu2"Ür 
çok zayıf bir vazivettedir. Ve 
Fransanın harbe girmeden ev
velki donanmasının buızüne na
zaran üstünlüğü aşağıdaki cet
velde izaha kafidir: 
Şimdi Harbin 

1 
2 

20 
]8 
10 

1 

başında 

7 Hattı harp j(emisi 
18 Kruvazör 
32 Destroyer 
29 Muhrip 
12 Torpitobot 

2 Tayyare gemisi 

** Bu cetvelden de görülüyor ki, 
bugün Vichv hükumeti

nin elindeki harp gemileri adet 
itibariyle harbe girdi{!i andaki
ne nazaran yarıdır. Fakat bu ge
milerin da_ğınık sahalarda bulu 
nuşu harp kifayeti bakımından 
krymeti 4 te le indirmiştir. Bu 
sebeple Fransanın A1manya ile 
bir askeri işbirliği yapması ha
linde İn,nliz donanmasının Ak
deniz ve Atlas denizindeki haki
miyeti üzerinde hic bir tesir va
pamaz. Bu kuvvetlerin İtalya 
harp gemilerivle işbirliği yapa
cakları düsünülse. bu2ün müte 
madiven takvive edilmekte olar 
ve bir taraftan da Amerilc:a inra· 
fından jl(inderllen ve aönderile
cek olan haro ~emileriyle kuv· 
vetJenen fnıriliz donanmasının 
üstiınlıiWne hic bir zarar vere
mez. Yalnız burada bir nol{tay• 
ihmal etmemek lazımdır. Atlan 
tik limanlarmda hulunan Fran 
sız kruvazörleri Alman denizal· 
tılarına ve Alman kruvazö .. leri 
ne iltihak ettil!i takdirde İnei
liz ticaret ve nakliye l?enıilP.rine 
daha fazla zaviat verdirebilir 
Ve Fr,ansız limanları bu eemile
re iis olduğu takdirde tehlikr 
daha cok artar. 

Fakat. lneiliz1erin buna mu
kabil lüzumlu tedbirleri almak 
ta 2"ecikmiveceğini de hesap et
mek icap eder. 

Su halde. bir Fr:ınsız - Alman 
askeri işbirlii!i. f n2iltere icin. 
yukarda kaydettii?imizden bas
ka fevkatade hic bi:- mahzur te' 
lit etmez kanaatindeviz. 

neler geçti ve bu hikaye yavaş 
yavaş unutuldu. 

İşte şimdi, yeniden ve son 
defa olmak üzere bu ejder hi
kayesi meydana çıktı. Bir kı • 
sım, hala bulunan ceset parça
larının bu canavara ait olduğu
na inanmamaktadır. Diğer ba. 
zıları ise, iddilarının isbat edil
dığinden memnundurlar. 

** Fransanın Otomobil Kralı 

F ransanın bu kıtlık d4!'Vir
lerinde elde edilmesi im-

kansız madde
lerden birisi de 
benzindir. 

Bu açık zulme karşı hiç bir şe) 
yapılamadı. Kuşbazlar ne yapıp 
yapıp yine ağlarını kurmak ça. 
resini buldular. Çünkü insanlar 
,•ahşet halinde yaşıyan kuşları tu· 
tup kafeslere kapıyarak onlann 
kaybolan hürriyetleri için oku· 
dukları mersh·cleri bir terenniim 
gibi dinlemekten ze,·k ahyorlar. 
Bu, İstanbulda bir merak olmu · 
tur. Bu masum hayvanları daha 
fazla inletmek için mahbuslukla
rını daha ziyade şiddetlendirir· 
ler. Masum bir kalebende pranga 
takar gibi onlar da kafeslerin Ü· 
zerine bir torba geçirirler ,.e bu 
ı;uretle ebedi bir karanbta mah· 
kum edilen kuşlar herkesin hak
kı olan güneşten bile nasiplerini 
alamazlar. 

Dün evden çıktığım zaman bu 
Hızuli cellatlardan birini gördüm. 
Elindeki kafeste, tabiatın kuvvet. 
li renklerle mine gibi işlediği bir 
kaç saka kuşu ile, sarıya meyyal 
tatlı yeşil fuluria'lar vardı. Ben 
kafesin ne demek olduğunu bil
diğim için herhangi bir kuşu 
kafeste görmeye tahammül ede
mem. Sordum: 

- Kaça veriyorsun kuşları? •• 
- Yirmi beş kuruş, Sakaların 

hepsi çifte keneseilidir! Bir kere 
yılını aşarsa yanında bülbül kaç 
para eder? 

- Aşağı olmU)'Or mu? 
- Nasıl olsun? Ben bunları bin 

kuşun içinden ayırdım. 
llay,·ancıklar tevkifhaneden ha 

pishane~ e nakledilecek bir me\ -
kuf helecani~ le kendilerini kafe
sin tellerine çarparak kaçmak, 
çıkmak 'e artık ebediyyen kay
bettikleri hürri) ete ka\ UfJD8k is
tiyorlu-dı. 

- On kuruşa verirsen hepsini 
alırım. Sokak sokak gezmekten 
kurtulmuş olursun! Dedim. 

Ku baz düşUndü: 
- Vermezdim ama, senin me

raklı olduğunu anlıyorum. Böyle 
kuşlar ba~kasına gideceğine sana 
gitsin! 
Paı-aları verdim. O, benim yanla 
rında kafesi bulunmayan ku baz
lann ya-:tıkları gibi, mendilimi 
torba şekline sokarak hepsini i
dne dolduracağımı zannediyordu. 
Elinden kafesi aldımı kapağını 
açtım. Sakalar, fuluria'lar ekme
ye atılan açlar, kendilerini su~ a 
atan yangınlar gibi önlerinde fe
za kadar sonsuz a('ılan hürriyetin 
mavi derinliklerinde kayboldular. 
Kuşbaz, elinden işkence etmek 

üzere hazırladığı kurbanını kap
tır.nuş bir cellat gibi hoşnutsuz
lukla kaşlarını çattı. 

Fakat ne demeye hakkı vardı? 
Etrafımıza toplanan çocuklar

dan biri dayanamadı: 
- Amca! Ne olurdu bir tanesi

ni bana vereydin! 
J\h insanlar ..• 
Daha bacak kadarken bUe ken. 

dinden zayıfının esaretinden zevk 
alıyordu! 

TakDimcl 

Darüşşafakanın 68 inci 
Yıldönümü 

Darüuafaka Mezunlan Kurumun
dan: Memlekete maarif sahasında bü
yük hızmetler ifa etmiş kıymetli tr
fan milessesemlz Darüşşafakanm 68 
1nci yıldönilmu Pazar giınü zengın 
bir programla kutlanacaktır. Mera
sime saat 10 da başlanacak, ötle vaktı 
fasulye, pilfıv ve çoplil üzurn hoşa

fından ibaret ananevi yemek hep be
raber yenerek saat ırı de nıhayet \ e
·i!ecektir. Merasime bfiyfiklerimız, 
Matbuat müntesipleri ve bütün Da -
rü afakalılar davetlidirler. 

Bu sebepten 
dolayıdır \ti bü 
tün dii!er Paris

liler 2ibi, Fransada ilk otomo. 
bili istihsal eden adam olarak 
tanınan ve kr-.ndisine otomobil 
kralı adı verilen Marquis de 
Dion bile otomobilini garaja 
çekmiye mecbur olmuştur. TOPLANTILAR 

Fakat, mübareğin avakları 
hala yere denmemektedir. Sim- Fenerbahçe ~por Klübü Baıkanlı-

"' Oından: Pazar ,gunü saat 10.30 da U-
di de şu ihtiyarların tf>kerlekll mumı Heyet toplantısı yapılacatmd n 
hasır sandalyaları vardır ya: mezkur gunde müe " azanın kltip 
işte onlar1an bir tane yaptır - merkezine te:ırlficrını saygı ile rica c.
mıştır. Sadık şoförü Cinli Ze- h nur. 
nele arabayı arkasından iterek * 
gidilecek yere efendisini götür. GOlhane mOaamerelerl - G6lhane· 
mektedir. nln tıbbi müsamerelerinin 4 ncüsü 

Zenele esasen Pei Kin2'de ıo Nısan 1941 perşembe günil saat 
d k d ·•- ç · b 117.30 da Gillhane konferans salonun

e şu ar a an hıuıe ın .ara a- da yapılacakhr. Arzu eden meslek -
larını kullanmakta mahır 0~. - daşların tesrlfierı rica olunur 
du~u için, bu. işte h~c .2üc:lrk · * · 
~ekmemektedır. Sade ıkıde b r- Hukukluların baloıu - Hukuk Fa-
de. koca Fransada 1?_u .~arz ara. kulte i talebesin n her ,.ene tertip ct
bacıhk yapmanın j?t.ınu ~elecc- tığı balo, bu seone ı ı !l:isan ruma 
ği hiç akla ji?elir miydi, diye ba- ş mı Tokatlıyan salonlannda yapıl -
şını sallamaktadır. caktır 
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23 NİS.AN ÇOCUK BAYRAM! ~-l ~] \ ~·( ı] Bu buyuk BayramınI7.dn millet ' A 

yardım ve. şeCkaUn~ muhtoç çO:uk i • 
ları <evındırmek ıçın Çocuk Esırgc • - •- - - -
me Kurumu yardunlannızı saygı ile J 
be"ler. BUGUNKU l'.KUl.i.l~l 

ANNELER : 

BUYUK ADAMLAR 
Galerisine Kimlerin 
Resimleri Asılmalı? 

Süheyl Ünver, Üniversitede Tıp Tarihi Enstitü 

Ve Müzesi Vardır. Burada Tıp Fakültemizin 

Spor Bayramı 
İstanbul Erkek Lisesinin sene

lik spor bayramı cumartesi ı?iinü 
öğleden sonra Fenerbahce stadrn-ı 
da kutlulanacaktır. Gecen sene 
muntazam ve teknik esaslara da
vanan bir spor senliği vapmıs o
lan İstanbul lisesi talebesinin bu 
;;eneki bayramının da zevkli ~e
recegi ve atletizm sampivonası
nın cok heyecanlı ol~cağı inlaşıl. 
maktadır. 

(Başı 3 iinciidc) 

l\latsuokanm Sovvet hükumet 
merkezindeki ika;netini 13 Ni
sana kadar uzatması savanı dik
kattir. Mezkur nazırı~.' Birlesik 
Amerika büyük el(ic;i tarafınd~n 
ak~am :yemeğini birlikte vemel 
için ~·aptıih daveti kahuJ etmesi 
de manalı bir harekettir. 

~ hhat Vekaleti müfettişleri 
Bakırköy emrazı aklıye hastaha
nesinde vaptıkları kontroller ne
ticesinde 934 ten itibaren devre
dilen hesaplarda 40 bin liralık 
bir usulsüz sarfiyat görmüşler ve 
hastahane başhemşiresi ile ayni
yat ve idare memurlarına işten el 
cektirmişlerdir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Çocuk BULAMACl'nın top, top ol
maması için SOGUIC SÜTTE karııtı
rıldıktan sonra PİŞiRMEK lhım gel
diğini UNUTMAYINIZ! 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Muzlk (Pi.) 
8.45 Ev kadını 

19.10 Konuşma 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Saz heyeti 
20.15 Raelyo ga-

~····----·....- zetesı 

20.45 Muzık 

Büyük Adamlar Gaf erisinin Uf ak Bir 

Diyor 

Japon haricive nazırınrn. u
zak ~arkta İn~iİtf'rcve v~ A me
rikaya kar1'ı bi.i;vük bir uıarruz 
hareketi yapabiJmesi irin So\'
yetlerin hayırhah bitaraflı!bnı 
temine «alısmakla beraber. ı:ulh 
mutav-<ısıthib roliinii o,·namak
tan vazgeçmediği hissi · hasıl ol 
maktadır. 

HarF Okuluna Havacı Subayı Yetiştirilmek 
12.30 Program 
12.33 Saz e erleri 
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 

13.20 Milzik (Pl.) 

21.00 Dlnleylcl is
tekleri 

Örneği Kurulmuş Gibidir, 
Urnversite tıp tarihi profesörü 

Joktor Süheyl Unver anketird
ze verdiği cevapta demiştir ki: 

Universitenin böyle bir tasav
'\·urunu duyunca çok memnun 
<>ldum. Esasen bu tasavvuru ta 
hakkuk ettirecek vesikalara ına
lıktir. Her fakültede o fakülte
nin alakadar olduğu büyukleri -
mize ait resimler vardır. Mem
Jeketin her sahasında yükselmiş 
buyük insanların galerisini vu
cude getirmek tasavvuru bu 
suretle tahakkuk etmiş demek -
tir. 

Tıp üstatlarından bu galeriye 
girmeleri icap edenler sayılamı-
yacak derecede çoktur. Fakat bu _, 
gıbi zevatın XIX uncu asıra aıt •tı Dr. Süheyl Ünver 
olanları istisna olunursa resim
leri yoktur. Bunlara ait tasav
vuri resimler yaptırılmalıdır. Fa
kat bu resimler yaşadıkları za
manların dekorları ve kıyafet
leriyle ve yaşayış tarzlarını göz 
önünde tutarak yapılmalıdır. 
Yoksa bilgisiz yapılacak bu ~ibi 
resimlerin bir kıymeti olamaz. 
Bunlar sanat tarihine bihakkin 
vakıf san'atkarlara yaptırılmaiı -
dır. MeselA, Ibni Sinaya ait bir 
çok resimler vardır. Bunların hiç 
biri devrine ait değildir. En es
kisi vefatından 4 asır sonra yapıl 
mıştır. Bittabi hayalidir. Fakat 
4 asır san'at tarihinde kıyafet \.e 
yaşayış itibariyle Şarkta bü -
yük farklar göstermediği cihetle 
bu eski resimleri bir esas olarak 
alabilir ve diğerlerini de bu es
ki tarzlarda yaptırtabiliriz. Bi
naenaleyh, mütehassıs san'atkar-
1ar bu vadide çalışmalıdır. üni
versitemizin bir tıp tarihi ensti
ttisil ve mUzesi vardır. Burada 
tıp fakültemizin büyük adamlar 
galer.k.inin ufak bir örneği ku
rulmuş gibidir. Orada eski bü
yük hekimlerimizin ufak ve bü
yük resim ve minyatı.irlerini bu
lursunuz. Başta Ibni Sinanın 
miıteaddit resimleri ve heykeli, 
Semerkantlı Necibüddin, Ebu 
Reyhan Biruni ve Osmanlı ctib
basından çoğunun resimleri var
dır. Bunların bir kısmı, mesela: 
Hekimbaşı Gevrek zade Hafız 
Hasan efendi, Hekim başı Ab
dı.ilhak Molla ve mahdumu mü
verrih ve doktor Hayrullah efen

zaman zaman yaptırılacakhr. 

Bunlar o kada_r çoktur ki şımdi
den tam bir listenin tayini müş
küldür. Ibni Sinanın _937 de 
900 üncü yılı ihtifah dolayisiyle 
ayrıca müteaddit resimleri halır
lanmıştır. 1950 de bininci sene
sini kutlayacağımız büyük Turk 
hekim ve filozofu Farabiye ait 
resimler ve onun ihtiraı olan ut 
ile beraber minyatürü hazırlan
mak üzeredir. Işte böyle vesi
leler çıkınca diğerleri de yaptı
rılacaktır. 85 yaşında ölen ve Fa 
tihe 83 yaşında yazdığı Kitabül 
Cerrahiyeyi tersim edip takdim 
eden Amasyalı hekim Şerefed
din Sabuncuoğlunu keza bir ~ok 
tedaviler esnasında gösteren 
minyatürleri de son zamanlarda 
hazırlanmıştır. 

Bu galerinin tıp fakültesine 
ait olanı hemen tamamlanmış gi
bidir. Her enstitü de kendi ı::u
belerini alakadar edecek büyUk
lerin resimlerine duvarlarında 
yer vermektedir. 

Bu galeriye yaşayan tıp üst~t
larının resimlerinin konulması 
bence şimdi mevzuubahs olma -
malıdır. Bu yalnız tarihe mal ol
muş insanlara teşmil edilmeli -
dir. 

Adı Geçen Meşhurlar 
Profesör doktor Suheyl Unve

rin cevabında adı geçen meşhur
lar hakkında kısaca şu malümatı 
"·eriyoruz: 
Ebu Bekir Razi: 

dilerin bir kaç sene evvel yağ!• 854 de dognıu~ ıe 932 de olmü~tlır. 
boya resimleri yaptırılmıştır. Asıl adı Mehmettir. 
Mektebi tıbbiyenin değerli hoca- Kitaplarını arapçı yazmı;;tır. Çi
larından Feyzi paşa ve Şakir pa- çek hastalıgına dair yazdığı eser Garp 
şaların ve ölen Tıp fakültesi reis- dillerine çevrilmi§Ur. Çiçek ve kıza
lerinin keza büyük kıtada yağlı mık hastalıkları hakkında ilk tetkik
boya ve sepya resimleri vardır. leri yapan zattır.En mühim eseri (El
Güzel San'atlar akademisi min- havi) bimli 30 cıltlik bir tababet an
yatür talebesinden Mihriban ve siklopedisidir. 
Melahat ve ressam Seref Akdik Abdülhak JJI olla: 
bizim bu koleksiyon~muzu ta - 1786 da doğmuş, 1853 de ölmüştür. 
marnlamak için çalışmaktadırlar. Şair Abdiılhak Wlmid'Jn bab::ı~ıdtr. 
Sıra ile Ebu Bekir Razi, Ebu Devrlnın hekfmba~ısı idi. İstanbulda 
Reyhan Biruni. Farabinin tablo- doğmuştur. ~ 
ları hazırlanmaktadır. Selçuk 1 Şakir Paşa • 
ve Osmanlı hekimlerinden bir _._ 
çok müelliflerimizin resimleri de 1847 de doğmuş. 1908 de ölmüş-

İki senedenberi mekteo dahi· 
tindeki büyük atletizm faaliveti 
bu sene de sahava vüze vakın at
letin cıkma:>lnı temin ederek ve 
bu geneler sade {!Österis itil)ariv
le değil. fakat teknikleri ve kıy
metleri itibıı.rivle de bir varlık ol
duklarını isbat edeceklerdir. 

!Vlektenlerin erken tatil edil
mesi :viızJnden bu haftaya alın
mıs olan bu bavramın eecen se. 
neki ~ibi bütün tesisat ile muvaf
fak olması icin tedbi:" evv'Plden a
lrnmıs bulunmaktadır. Müsaba
kalara saat 10 da baslanıı~ak ve 
talebenin büyük bir istivakla bek 
ledi~i bu senliklerde bir de izci 
varışı yapılacaktır. 

İzciler kendi kıvafetlerinde. 
vürü:vüs. bisiklet. sıındal ve kosu 
sporlarını ı?Östererek varısacak
lardır. Memleketimizde ilk defa 
vapılacak olan ve hakiki bir izci
nin hareketlerini l(österen bu ya. 
rış büyiit. hir flı;ı.~ tnnlı:ımıshr. 

Güreş Takımı 
12 Nisanda Adanada vanılacak 

olan Türkiye serbest l?ÜrP~ birin
ciliklerine iştirak edecek İstanbul 
e-üreş takımı monitör Saim ve Se. 
dadın idarec;i altında Mersine ha
reket etmiştir. 

İstanbul takımı evvela Mersin 
takımı ile Greko - RumM müsa
bakası yapacak, sonra Adanav~ 
<:?ececektir. Giden J?Ürec:ciler su'n. 
lardır: Cakır Ahmet. Halil. BPkir 
Faik. Ahmet. Adnıın. Coban Meh
met ve Sıım:mnhı Ahmet. 

Evlenme, Boşanma 

işleri Hakkında 

Tetkikler Y apllıyor 
Ankara, 9 (TAN) - Adli)e 

Vekaleti vilayetlere gönderdiği 
bir tamimde son üç sene zarfın
da vuku bulan evlenme adedini 
sormuş ve yine bu seneler i
çindeki boşanma sebepleri üze
rinde tetkikler yapmıya başla -
mıştır. Bu tetkikler bir mücl
dettenberi usul kanununda ta -
dilat yapmak suretiyle bo~an
ma davalarını kolaylaştırmayı 
icap ettirecek hükümlere esas 
teşkil edecektir. 

tür. Askert tıbbiyede hocalık etmiş

tir. Meşhur bir fizyoloji mlitehas~ı
sıdır. (Durusu Hayatı Beşeriye) ve 
(AmeHyathanei Fızyoloji) isimli e
serleri vardır. 
Ebu Reyhan Biruni: 

İngilterenin ga lihiyeti kadar 
ınagJU.bi~·etinin de Japonya i~in 
bi.i~· iik hir tehlike teskil ettii?ini 
zannedi)·oruz. Ci.inkii. farzı mu
hal olara~ İngiltere adası isti
la edilip Ingiliz donanmac;ınır 
ııimal denizinrle \'e Atlantikte 
yapacak isi hlmadığı takdirde 
Amerika donanmasına iltihakı 
en tabii bir hareket olanktır. 
Esa!'len bııe-ün Jaoonva donRn · 
masından üstiin oian - Amerika 
donanmasının kendisinin kinden 
rok daha k11vvet.1i olan t .. ~ili7 
donanması ile takviye edilmesi. 
Japonyayı. mahvetmeye yahut 
ona Anıerıkanın ve Ingilterenin 
şartlarını kabul ettirmeye kUi 
gelecektir. 

M. ANTEN 
-----" 

Askeri Vaziyet 
Ba<;ı 1 : - · '<-

Bu hat, Metaksas hattm1 mü
dafaaya memur bulunan Yunanlıları 
müşkill bir vaziyete ıookmuştur. 

Hallkidik Yarımadasınm bir kJSmı
na çekilen Yunan kuvvetlerinin ken
dilerini kurU!rnıaları beklenebilir. F.
sa~~n asıl ordunun i!P-ri safını teşkil 
eden ve bugün bu miişkül duruma 
düşen Yunan askerlerinin iki fırk:ı 
kadar oldugu tahmin edilmektedir. 

Vardar'm hah~ı.ndn bulunan aRıl 
Yunan ve f nıiliz kuvvetleri heniiz 
Almanl:ırla temasa gelmemiştir. 

Ancak Yugoslavya arazisinde Var
dar'ın batı~ına geçen A imanlar. Per
lepe, Üsküp ve Niı; sehirlerini zap
tetml-tir. Henüz hiçbir hıırekPti an
l11~ılamıyarı Yugo~lav ordusunun Al
man ordularının yan ve gerilerine 
mukabil taarruz yapmaları ve Al -
mımları altfüt etmelPri de heklene
lJil ir. Çiinkii. Yugo•lav ordusu bu 
kabil hareketleri basıniblecek lrnv -
vettf'~lr. Ancak eski Yuı:!o~la · hUkô
metlerlnin cenup \'e Cl'rıuh11 ırarhtrlı> 
1\-lıfi derecedP tedbir almarlıt·lnrı Ye 
bu y(izrlen bugun Yunan ve Yuırns

lav orduları nrasmıhıki irtibatın ke
~ilriii!i anlııınlmaktadır 

Sirrıald~ f ş k o d .r ıı'nın Arna
vııtlu'c arazisine giren YU'!Mlav oı·
clusu. fı;kodra·rnn 40 kilomıotrf' cenu
bunda Drııç limanmın 61J kilometre 
•ıırkındıı "Leş,. kasabasını i:ıı?al et
mişlerdir. Bu da Yugo~lav orduı;u

ııun henüz kendi~inden beklenen va
.,ifevi yapmaktan timit kesilmediğini 

<?ö•terir. 
Dii?'er taraftan İnıtili7. kuwl'tleri 

Rııs\r;11mandanı Genel'al \\'aı:cll'in ka-
11 inci a:;rr başlarında ~öhret ka- rargilhını Yumınistanıı n:aklı>ttiğf ,.e 

7Anmış ve 1038 de ölmüş, biıyük bir bu nakilden sonra da f n"llİ7lf'~in Al
Türk hekimidir. Meşhur Tiirk heki- manlıırla tema~ıı gec;E'C'ei.!i hııkkında 
mı İbni Sina ile ayni asırda ya:ja - hir haber mevcut i•e de hl"niiz bu 

Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklan mezuniyet diplomalarıl\daki kıınııat notu iyi veyıı çok 

iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden Cazla muddet geçme-

mi;; bulunmak, 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine musait olmak, 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 
NOT: 

Bilahare ha\·a muayene heyeti tarafmdnn yapılacak muavenede 
şağlık duruıı:~arı pılotluk s.mıfına ımisail görulııııyenler isterlerse. H«rp 
Okulunun d:ger sınıılarına verilmek gibı hiçbır mecburiyete tabi tutul
mazlar. Tam serbesttirler. Kendllerın!n arzularına göre muameleye tfıbi 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlıyacağmdan talip olanlnrm, bu
lundukları ao;kerlik şubeleı-iııe müracaat edeceklerdir. A~kerlik şubeleri, 
yaptn-acakları sıhhi muayenede miisbet netice alanlar evrakları ile harp 
okuluna &evkedileceklerdir. (2822) 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeni 

Riyasetinden 

1 - Paralı köprüden Bayraklıya kadar (3602) metre uzunluğunda 
parke kaldırım inşaatı 4.4.1941 tarihinden itibaren 17 gıln müddetle v~ 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmini keşif bedeli (138058) lira 38 kuru~tur. 
3 - Keşif evrakı 690 kuruş mukabilinde Turistik yolları mıntaka 

mi.ıdiırlüf?iincleıı alınabilir 
4 - ~'Iuvakkat temi~at miktarı 8153 liradır. 
5 - istekliler ihale tarikinden en az 8 gün evvel Turistik yollar 

mıntak.- ıniıdürlüğünden ehliyet \·esikası alacaklardrr. 
. 6 - Eksiltme 21 Nisan 1941 pazartesi günü saat 11 de İzmir Vil~

yetı Daimi Eııcümeni Odasında yapılacaktır. 
7 - istekliler 2490 sayılı kanunun hi.lkünılcrlnc göre hazırlıyacald::ırı 

zarfları ihal• günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Vilayet maka-
mma \·ermeleri il~n olunur. (1287) (2739) 

Üniversite Rektörlüijünden 
Fen Fakültesinde astronomi Döçentllği acıktır. Namzetlerin yabancı 

dil ımtihanları 5 Haziran 941 tarlhiııde yapılacaktcr. İsteklilerin sıhhat 
raporu 5 fotograf nüfus tez.kereı;i orrıeği ve ilmi hüviyetini gösteren fiş

leriyle "fişler tedris işleri kaleminden istenecektir .. , 

2 Haziran 941 tarihi akşamına kadar Rektörlüğe mürııcııatlan 
(2652) 

Hukuk Fakültesi Dekanhğından 
Fakülteıni7.de 25 lira asli maaşlı kütüphane memurluğu münhaldir 

Yabancı dil bilen terdh edllcccktır. hteklilerJn 19 Nisana kadar Dekan~ 
lığa mLİl'acaatları laz.ınıdır. (2796) 

r __ _. Ilu Akşam: Bütün İstanbul Halkı 4 il\ 
Yıldızlar Yıldızı GRET A GARBO 'yu 

MELWİN DOUGLAS İle Beraber Çevirdiği Ve 
Dahi Rejisör ERNST LUBITSCH'in Şaheseri: 

GÜLMEYEN KADIN 
TURKÇE SOZLU 

F ilminde görmek ve takdirle alkışlamak üzere 

S A R A Y SİNEMASINA 
Koşacaktır: Bir zevk ve san'at abidesi... 

mıştır. Bu TLirk alimi (Kltabu~«ay- haberi tevit eden bir ma!Cımat alına- B"r r fet kt h .k 
d 1 F ·t ) · · ı· · d ~ ı za a ve nu e arı 9Sı .•• e e ı tıp ısım ı eserın e ''F:ğer i- madıgı cihf'tll' bıın:ı nııv.ımırak mn- n~ . t . FO J • N . .. . 
!imler türkçe telif edil~eydi terakki hılfıa yürütmek şimdilik mevsimsiz- &. aH~Sc~. J ~~.'UR . A~ ~o~ dt~nya ve harp haherlf'rı. 
hayreti mucip olurdu,, dıye yazmıştır .. dir. , ~.-Jıı uarc eı ıçın ~eıleıım:t.ı C\iVelden kapatınız 4 

, 
- Başaklar Jcoç kellesi gibi, dedi, Hacer teyze, 

burnuma burnuma uzattı da baktım. Bir kellede 
on beş, yirmi tane var. Yumruk gibi başaklar. 

Remzi gene gülümsedi: 
- Bu sene ekin yılı, yağmur zamanında yağdı. GOL iN$ANlJ.\ Rl Remzi, kalkıp bir yere gidecekmiş gibi ayakla

rını topladı: 

- Hakkın var. Bu akşam Haceri yeniden sıkış
tırmalı. Gayrı işi uzatmasın. Karıyı Sıtkıya kap
tırırsak, işin yoksa dolaş, gez. Herif, mapusta üç 
yıl "Karı,. diye gemını dışledı. Iman tahtasına 

Dolu da vurmadı. Bire on beş, bire on altı vcrır 
bu sene ... 

Bir çocuk viyaklaması işitilince sustu. 
Gölgesine oturdukları elma ağacına on adım me

safedeki ahlatın dalına salıncak kurulmuştu. Kara 
sinekler ,ağlıyan çocuğun yüzüne bulut gibi ko
nup kalkıyorlardı. 
Oğle vakti ırgatların yemeğini getiren merkeple 

sürüye katılamıyacak kadar hasta olan dört ko
yun, tarlanın biçilen tarafında otlamaktaydı. 

Bekir dalgın dalgın salıncağa baktı; 
l - Bebe kimin Remzi? 

- Bilmem ... Dur hele... Hidayetlerin olmalı .. 
Hidayet indir. 

- Oğlan mı? 
Remzi ce\·ap vermedi. 
Sultan. orakçıların sırasından çıkarak çotraların 

dibinde durduğu salıncaklı agacın gölgesine doğru 
yorgun argın fakat bol şalvarı, kırmızı sıkmasiyle 
kıvrak ve canlı yürumuştu. Delikanlıları görme
mezlikten gelerek çam ağacından yapılmış koca
man çotrayı kolayca aldı. Bakır tası doldurup ka
na kana su içti. 

Remzi dilini dudaklarında gezdirerek uzun za
man susuz kalmış gibi yutkundu, cıgara sarmak
la uğraşan Bekirin koluna dokundu: 

- Hele şuna bak ... Kınalı aslana bak ... Gittikçe 
yakıcı güzel oldu karı ... 

Bekir başını kaldırdı. 
Sultan, ekin biçmeğe gidiyordu, karm peştema-

lın altında gergın, kalçaları genişti. 
Bekir gözlerini tekrar cıgarasına indirdi: 
- Hakikat, gittikçe güzel oluyor. 
- Sorma amca oğlu! Sırf buna mahsus bir 

adet. Köpeğin kızı yoruldukça gelişiyor ne der
sm. O kadar bir başına iş tutuyor da, gene de as
lan gibi sallanıyor, hiç kötulemiyor. Şuna bak ... 
Ceylan gibi ... Yaratırken Allahın işi yokmuş. 

yazan: Cemalettin Mahır No: 30 bir çökerse tuketmeden bırakmaz, ne dersin? 

:_ Yokm.uş be~belli. özenmiş te özenmiş. Amcamla anan vallah seni eve Bekir cevap yerme yavaşca güldü. Demin: 

.. -Vallahı Bekır, sen görmezsen bilmezsı·n. Bı·r koymazlar. "Karı kısmına inan olmaz. gönlüm yok demesine 
- Git işine Bekir... Bunca kullanılmış mal bakın a ks demişti Bu s"'· ·· · ct· k ct· gorsen yanından ayrılmak istemezsin, şimdi yor- d ıy ca ın,, . ozune şım ı en ı-

gundur, yanakları da terlemiş, büsbu··tu"n ate" kıt·- a ama .karı olur mu? Kir:ıden kime... Çavu1un si de şaşıyordu. Karı işlerine hiç akıl ermezdi. 
"' Sıtkı bır, kocası Murat ikı. arada marangoz Ha- E ·· · d t k k l k ı· m_ ızısı olmuştu .. r .. ~una bak ... Zülüflerı· taramı.ş, fe- smer yuzun e ça ı aş arının, uvvet ı çencsı-

d lil rezili de var. Bizimkisi gönül eg-lendirmek. · h ·ad· b. ı 1. • d 14 d sı 7 kaşının ustune eğmiş... nın er zaman cı ı ır rn ı var 1. yaşın an-
Bır~z sustuğu halde Bekir cevap vermeyince Remzi, orak sallıyan Sultanı bir müddet sey· beri yetimdi. o zamandanberi anasını, bırgunden 

Remz1 kurnaz kurnaz güldü: etti: bir güne, amcası Reşit ağaya bile muhtaç etme-
-. ~a~ız Murı_ı:t ~.eyiği böyle karıyı bırakıp na- - Ama güzel karı ne olacaksa, diye içini çek- miş, tarlayı, bahçeyi çekmiş çevirmişti. Kimseyi 

sıl gıttı. I~~m soyluyordu. Olüsünün gözleri, nah ti, bal gibi... Hafız Murat bile marangoz Halil!e beğenmiyen Reşit ağa, köy delikanlılarının ko
yum~uk gıbı.' yumruk gibi dışarı fırlamış. Gözü a- tutulduğu halde yine çıkaramadı, defliyemc>di. puklarına Bekiri gösterir: "Vallah bizim kabile
çı_k gıtti herıf. Karıya doyamadı Hafız alçağı. La- Çıkaramamış kaç para~ Böyle ateş parçasına C.:yle den olduğu için söylemiyorum. Bunun gibi adam 
kın hele sen dur ... Buna da bir çare bulacağız el- s~ska hafız neylesin? Uç yıl iyi dayandı, ne der- olun eşekler,, diye bağırırdı. 
bet! Bir ölümün 98resi yok dünyada... sın? Remzi, yumruğunu dızine vurarak, gözlerıni 

D d 1 1. · ·· ·· ı - Vallaha bilmem. kısmış düşünen Bekire döndü: 
u ak arını e ının ustuy e sıvazladı. Tütün ta- - Demiri tavında dövmelı. Sen bu akşam bu-

bakasını hovardaca açtı. Dilini cıgara kağıdına sii- Çocuk salıncakta hala ağlıyordu. Bekir. ana- radasın Bekir. Aman iyi... Babam Istanbulda 
rerken, sözlerine dair bir işaret yapıyor gıbi ba- sı!1a Sultanın "Bebe ağlıyor., diyip demiyeceğine iken bu işi nizamına koyalım. Sen bah!,'eyi bek-
şını iki yana sallıyordu: nışan koymuştu. Demek haber vermedi. Bidaye- !ersin. ben Hacer teyzeye ugrar gelirim. 

- Hacer teyze olacak namerde, bu sebepten tin karısı dalmış çalışıyor. "Kısır karı insafsız Bekir, bir dirseğine yaslanıp uzandı. Remzi ile 
epey para yedirdik. Hesaplasam tiç lirayı aşar. olur.,, diye düşündü. konuşmuyormuş da kendi kendine söylüyormuş 
Dört pazardır, üzüm, incir kurusu, leblebi taşırız. j Remzi bir şeyler anlatıyordu: gibi:, 
Gidip geliyor, Hacer teyze bakalım. 

Bekir ateş uzattı: .. - Gcç~n ~ıl, _7ankırıd.a .. mahpusta Sıtkıyı gör- - Olur, dedi. Bahçeyi beklerim ... 
_ Hacer domuzdur mutlaka ola atırır me- dum .. Dedı kı: Sultan ıçın bana uç sene gun Biraz sustuktan sonra yavaş yavaş devam etti: 

raklanm ' Y y verdıler. Şart olsun razıyım. Karıda bir baldırlar - Karının oynağı, küçı..ikten oynaktır, evlen-
a... vardı. K~r yağ~ış gibı .. ,, Uğruna üç sene mahpus- se de akıllanmaz. Başına bel&dır. 

- Yatırmasıpa elbet yatıracak. Zaten de gönlü luk yeıaış de yıne aklından çıkmamış. Karı işte - Kimi diyorsun? Sultanı mı? 
var gibi: "Kocam Murat öleli bir ay oluyor. t..if öylesi... Hacer teyze söyledi. Sıtkı gününü tamam- - Yok ... Oyle söyledim. 
ederler ayıptır. Gelsin anamdan istesin ... diyor. ladı geldi ya ... Ertesi gün Hacer teyzeyi bulmuş. Hidayetin karısı demindenberi büsbütün hay-
muş. Hep naz. Asıl korkusu almam diye. Ne der- Sultana haber yollamış: "Işte kocası öldü. Ben · kıran çocuğun yanına gelmiş meme veriyordu. 
sin? şimdi de. razıyım. isterse evlenelim.,, demiş. L§- Sakat koyunlar yere çökmüşlerdi. 

Bekir biraz düşündü. Remzinin babası muhtar kin karının hiç gönlü yokmuş. Ormandan doğru, ağır ağır akşam oluyordu. 
Reşit ağa amcası olurdu. Barut gibi sert bir a- Bekir cigarasını ağzına götürmüştü. Elinin * 
damdı. içinden konuştu: I - Remzi, kız, Remzi! 

- Hem de almazsın, diye cevap verdi, sana kalsa -Karı kısmına inan olmaz. Gönlüm yok de- Bekir, biraz dalmıştı. Sıçrıyarak uyandı. 
"ala, güzel karı., diye almağa da kalkarsın .va ... I mcsine bakmıyacaksın. ı Arkası var) 

* 
21,30 Konuşma 
21.45 Radyo or -

kestrası 
18.00 Program 22.30 Haberler 

22.45 Dans müzi
ği CPL) 

18.03 Caz orkes
trası 

18.40 Solo eserler 23.25 Kepa!Uf 

Acı Bir Kayıp 
Tanınmış gazetecilerden Ah 

met Şukriı Esmer ile Nevzat Es 
mer, Seniha Günal, Nermin Es . 
merin babası Arif ismer, düı 
rahmeti Rahmana kavuşmuştur 

Cenazesı bugun öğleden sonrı 
Teşvikıyede Çınar sokağında Ih 
lamurpalastan kaldırılacak, Be· 
yazıt camiinde ikindi namazın. 
müteakip namazı kılındıktan sorı 
ra Topkapı mezarlığına defnedi· 
lecektir. 
Arkadaşımız Ahmet Şükrü Es 

mere ve merhumun diğer ailesı 
erkanına beyanı taziyet ederiz. 

Mevla rahmet eyliye. 

ö L Ü M 
Rahmetli üçüncü umumi mü -

fettiş Tahsin üzerin refikası ve 
mahkemeı temyız reisı merhum 
Bay Hulusinin kızı Mediha Ozer 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
Şişlideki hanesinden kaldırılarak 
öğle namazı Teşvikiye camiinde 
kılınacak ve !\iecidiyeköyündeki 
aile kabristanına defnedilecektir. 
Allah rahmet eyliye. 

Mesut Bir Nişanlanma 
Edırne gazetecılerınden arka

daşımız Kadri Oğuz Yayman'ın 
kız kardeşı Nihal Yayman'la 
genç mühendislerimizden Muh
sin Yavuzdoğan, Edirnede ni
şanlanmışlardır. 

Mes'ut olsunlar. 

Istanbul asliye mahkemesi J· 

kınci tıcaret daıresinden: 940 • 
223 - Yüngers Tayyare motoı 
fabrikası anonim şirketi vekili a 
vukat Isak Sagcs tarafından Ke 
mal Ohri, Yanko Veledi lstepar 
Kalafatoğlu, Yordan Veledi Prod 
romos ve boyacı Dıınitri Aras oğ 
lu Kosti aleyhlerine ıkame olu 
nan 11.450 liranın tahsıli talebin 
havi davanın cereyan eden mu· 
hakemesi sırasında: 

Müddaaleyhlerden Istanbuldr 
Fatihte Çarşanbada Fethiye cad 
desi 24 l\"o. da Yanko veledi Is 
tepan Kalafatoğlu ve Galatad< 
Fermenecilerde 91 No. lu mağaz< 
da boyacı Dimitri Arasoğh 
Kostinın ikametgahlarının meç 
huliyetine binaen dava arzuhal 
suretinin ve davetiyenın ilaner 
tebliğine ve muhakemenin de 5-5 
941 tarihine müsadif pazartes 
günü saat 14 de talikine karaJ 
veri1miştir. Keyfiyet tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ılan o 
lunur. 

KAYIP: - 939 - 940 yılınd. 
Edebiyat fakültesinden aldığırr 
hüviyet cüzdanımı kaybettım 
Yenisini alacağımdan eskisinıı 
hükmü kalmamıştır. 

1631 Münevver Erdöl 
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Yugoslavyada 
Baıı 1 incide 

Arnavutlu~a taarruzumuz. bü
tün cephelerde büyük bir şiddetle 
devam etmektedir. Kıtalarımız, 
Drina nehrinı aşmıştır, Arn._vut
lugun dahiline doğru ilerlemekte
dir. 

Şimal cephesinde, hudut mm_ 
takalarında mahalli mahiyette 
kı..içuk muharebeler olmuştur. 

7 ve 8 Nisanda, düşman, aske
ri unsurların harbin ilk gıinü tah
liye eylediği Belgradı yeniden 
bombardıman etmiştir. Belg;rat
tan başka, düşman, Kraguyevata, 
Üskiıp, Şabats ve Lazarevaç'ı da 
bombardıman etmiştir. Maddi ha
sar çok büyüktür. Sivil halk ara
sında telefat vardır. 

7 ve 8 Nisan hava muharebe. 
leri esnasında, düşman düzineler
le tayyare kaybetmiştir. 
~ Ağır zayiat verdirlldi 

Londra, 9 (A. A.) - Yugoslav 
başkumandanlığı Belgrat radyosu 
vasıtasiyle dün akşam aşağıdaki 
resmi. .;ebli~i neşretmiştir: 

Bütün cephelerde harekat le
hiqıize cereyan etmektedir. Düs 
man hücumları E'n büy\ık şiddetle 
tardedilmişlerdir. Esasen bir düş
man radyo istaşyonu da bunu ka
bul etmiştir. Düşmana ağır zayi
at verdirilmiştir. Dıişmanla yapı
lan çarpışmalarda bilhassa hava 
!kuvvetlerimiz temayüz etmişler
dir. 

'Alman tebliğine göre 
Berlin, 9 (A. A.) - "Tebliğ": 
Seri kıtalarımız ve Von Kleist 

grupunun zırhlı teşekkülleri. bu 
sabah saat 11 de Niş şehrini iş"'al 
etmişlerdir. 

Stirya'dan başlıyan ileri hare
ket esnasında, Maribor işgal edil
miş ve Drava'nın cenup kıyısı ü
zerinde bir köprü bası kurulmuş_ 
tur. 

* Berlin, 9 (A. A.) .= Alman or-
duları başkumandanl.ıkının teb
ligi: Üskübün ve Köprülünün a
lınmasını müteakip, Alman :kıta
Iarı, Vardarı şarki Arnavutluk 
hududu. istikametine doğru geç
mişler ve K&llkandelen ile Pirlepe 
vi almışlardır. 

Daha önceki tebliğ 
Berlın, 9 (A. A.) -Alman teb

liRı: Bulgaristandan hareket et
mış olan Mareşal Lı.st'ın kuman. 
dasın<1.., ki motörlü kıtalarla oiva· 
de fırkaları Yugoslav cephesinde
ki mudafaa hattını yararak arazi 
manialarına rağmen Üskiıp hav
zasına 100 kilometre derinliğine 
~irmişler ve Vardar nehrini geç
mışlerdir. Bu manevra neticesin
de Yu_goslav kuvvetleri ile Yu
nan - lnailiz kuvvetlerinin aynL 
ması bır emrivaki olmuştur. Da
ha cenupta di~er kıtalar Doyran 
,gölu cıvarında Yunan arazisine 
gırmiştir. Şımdiye kadar Alman 
kıtaları cenubi Sırbistanda 20 
binden fazla esir almışlarlır. Bun 
ların ıçinde generaller de vardır. 
'.lop ve her nevi harp malzeme~n 
~anaimi ehemmiyetlidir. 

Yunan cephesinde, Mareşal 
List'ın kumandasındaki piyade V('. 
dag fırkaları Stuka tayyareleri
nın ve tayyare dafi toplarının da 
muzaheretıyle ve şiddetlı muha
rebelerden sonra Metksas hattını 
Yarmışlardır. Bu hat, uzun sene
ler zarfında daglarda yapılmış 
modern istihkamlardan muteşek
kıl bır müdafaa hattıdır. 
. Roma, 9 (A. A.) - İtalyan teb

lıgı : Julyen Alpları hududunda 
ilerı mufrezelerımiz Sava vadi
sinde Kranjska - Gora'yı ışgal et
mişlerdir. 

Zarcida mühim harp 
malzemeai ele geçti 

Nevyork, 9 (A. A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Bern'den aldığı 
bır telgraf, şu malumatı vermek
tedir: 

"Bern'e l(elen haberlere 'lÖre. 
Alman esas kolundan cok ilerde 
olarak, YuJ(oslavyada Üskübün 
şarkında mıinakale hatlarına hü_ 
cum eden alev makinelerini ha
mil Alman paraşütçüleri, hiç bir 
netice almaya muvaffak olama
mışlardır. Bu paraşütçülerin hep
si, ya imha edilmış veya esir a
lınmıştır. YURoslav tayyareleri, 
Strumca mıntakasmda yürüyen 
bir Alman piyade kolu üzerine 
Yenıden tam isabetler kaydetmiş
lerdir. 

Gelen yeni haberlere ıöre 
Drina nehri boyunca İşkodranın 
sarki istikametinde ilerliyen Yu
Roslav da~ kıtaları cenuba ve ce
nubu garbiye doğru cekilen İtaL 
Yanları hırpalamakta devam et
mektedir. 

Daha cenupta. Ohri golünün şi
malınde hücum eden Yugoslav kı
taları şiddetli bir topçu bombar
dımanından sonra yeni mevzilç; 
ış2al etmişlerdir. Zara'nın Yu 
J(oslavlar tarafından zaptı esna
sında alınan ıanaim burada bu
lunacağı tahmın edilen mikdar
dar •olr ..,,iıhim t'ıkr.,,dn• 

/ngiUz tayyarelerinin 
faal.igeti 

Atina, 9 (A. A.) - Yunanistan· 
dakı İn,riliz hava kuvvetleri umu
mi kara""~iıhından bUJ!Ün bildiril· 
nu tır: Dün ~ayri müsait hava 
Mrtlarına rafmen İngiliz bombar 

"INGIL TERE Yunanistancla k•
1 

devam ederken bu bapta tafsi _ adaletin ve cezanın kılıcı olarP 1 

Churchlll Diyor lata •irifemiyeceAim Ribi, ne va- arkasından kovalıyacağız.,, 

K ki Batı l incide azanaca ır il leleri, düşmanın geçemedili bir 

Japon Ncmn 

Molotofla Görüıtü 
ziyeti, ne de ihtimalleri müna- Son Libb11a harekatı 

Baıı 1 incide kaşa edemem.,, Çhurclıil nutkunda Afrika 
ufak bir müdahaleden sakındık. harekituıı fU euretle izah etmiş-

baraj teşkil etmişlerdir. Bilhassa 
Amerika Reisicümhur Ripel ve Usita kaleleri, buJ(Ün 

üçüncü gün, düşman atesinin ve 

~'fı 1 incide 
Moskovadaki yabancı mahfiller 

Sovyet - Japon konusmaları hak
kında bir çok tahminler yürütu
vorlarsa da bilinen sey ancak ko
nufmaların şimdiye kadar devam 
etti~i, dostane oldu~u ve faydalı 
telakki edildiğidir. 

Ancak İtalyanlara karşı bizden Yugoslfıvyanın vaziyeti tir: 
yardım istedi~i zamandır ki, ya_ 1 . . "Alman miıdahalesiyle vaki 
pılması mümkün olan her türlü •. Şım~! .. Yugo.sl~vyaya geçece- olan Bingazi'nin '"'aı ve Libya-

Muavini 'N tank hücumlaNnın bütün şid _ 
' azizm detine hiç sarsılmadan dayan -

yardımı havalarda ve harp mal- ~ı~. B~~un tarihi asırlarca hayat -~ 
zemesi bakımından yaptık. Bü _ ıçın mucadele olan ve yaşayı- dan çekilişimiz bilhassa Bingazi 

Ezilmelidir., Diyor 
Nevyork, 9 (A.A.) - Birleşik 

Amerika Reis!cümhur Muavini 
Wallace diın akşam söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

"Birleşik Amerikanın önünde 
şimdi diınyayı demokrasi için e
min bir hale getirmek üzere i
kinci bir fırsat vardır. Nazi ide
olojisinin bir daha hiç kalkına
mıyacak şekilde ezilmesi lazım
dır. Amerika için barış halinde 
kalmanın en iyi çaresi muahe _ 
deleri bozan milletlere Amerika 
milletinin, hakları hayati bir su
rette haleldar edildiği takdirde 
harbe ginniye amade olduğunu 
anlatmaktır. Bir nazi zaferi, bir 
nazi sulhü tasavvur edilemez. 
Böyle bir musibetten içtinap i
çin İngiltereye harp müst~sna 
olmak üzere bütün usullerle yar 
dım etmek suretiyle kendi ken
dımize yardım etmiş olaca~ız. 
Büyük Brıtanya kazanacaktır. 
Bu neticeye mani olabilecek ye. 
.lliıne şey Birleşik Amerikada 
ruhi ve iktısadi cephede vuku. 
bulacak bir bozgunculuktur. Yar 
dımımız o şekilde olmalıdır ki, 
artık hicbir zaman deli bir adam 
veva deli bir millet milvonlarca 
insanı öldürmek ve milyarlarca 
kıymeti tahrip etmek fırsatını 
bulamasın.,. 

Erltre'de 

da 

Musavva 

Allndı 

mıslardır. 

Düşmanın mevzilerimizin l(e -
risine indirdiği paraşütçüler im. 
ha edilmiştir. Bunlardan yetmiş 
kadarı esir alınmıştır. 

Nevrokop yavlasında. yalnız 
kıtalarımız tarafından de~il. fa
kat ayni zamanda kalelerin dı
şında bulunan müfrezelerimiz 
tarafından şiddetli sava' yapıl -
mıştır. Kalelerimiz cok müessir 
bir surette mukavemet etmiştir. 
Bunlardan birisi, Dasavli kalesi. 
düşman tarafından işgal edilmiş, 
fakat bir mukabil hücumla der. 
hal geri alınntı.ıır. Lis kaleıi, 
buıün de, düşman a~r ~u
nun şiddetli ateşine sarsılmadan 
mukavemet etmiştir, Kaleleri -
miz dışındaki müfrezelerimiz, 
bir mukabil hücumla, mevziimi
zin düşmanın muvakkaten el at. 
mıya muvaffak oldu~ birka~ 
noktasını istirdat etmişlerdir. 

Mevzilerimizin sol cenahında, 
bir Alman motörlü fırkası. Yu -
eoslavya araziaine .U-erek dün 
akşam Yunan - Yugoslav hudu
du hizasına t(elmiye muvaffak ol
muş ve Doyran'ı işgal etmiştir. 
Bugün şafaktanberi bu fırka. 
Vardar nehrinin şarkında düz 
bir koridordan arazimizi iıtila 
etmektedir. Cok zayıf Elen hafif 
motörlü vasıtaları, keyfiyet ve 
kemiyet itibariyle kabili kıvas 
olmıyacak derecede yüksek düS-
man vasıtalarına kar~ı gayri mü

* Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet 
Komiserler Heyeti Reisi ve Ha. 
riciye Komiseri Molotof ile Ja
pon Hariciye Nazırı Matsuoks 
arasında yapılacağı bildirilen 
mülakat bugün saat 16 da vu
kubulmuştur. Japon Hariciye 
Nazırı yanında Moskova Büyük 
Elçisi olduğu halde Kremlin'e 
gitmiş ve bu mülAkat ta yine üç 
saat kadar sürmüştür. 

Berlindeki Sovget elçin 
Berlin, 9 <A. A.) - Yarı resmi 

bir membadan bildiriliyor: Berlin 
siyasi mahfillerinden bildirildiği
ne J(Öre, Sovyetler Birlitinin Ber
lin büyük elçisi Dekazanof harici
ye nezaretine ıitmiştir. Alman 
hariciye nezaretinden söylendiği
ne göre bu ziyaret m.utat temas
lann birinden ibarettir. 

Almanya ıark hudwlunda 
tedbirler alıyorntUf! 

Londra, 9 (A. A.) - Gothen
burg'da çıkan Gotterbors Posten 
gazetesinin Berlin muhabirine RÖ
re merkezi Polonvada Lidz. şarki 
Prusyada Koenisber" ve Leton
yada Lublin şehirlerinde ışıklan 
söndürme tedbirleri alınmakta
dır. Bu şehirler Sovyet hududu 
clvannda bulunmaktadıflar. 

Muhabirin bildirdiiine "'öre 
Almanya '8rkta bir hücum ihti
maline karşı bu tedbirleri almak
tadır. 

etrafındaki kıymetli ıayyaı e 
tün bu :ı;ceçen zamanda Almanlar şını dağlarına ve muharipliğine meydanları dolayisiyle saraı lı-
Yunanıstana dostluk vardımında borçlu olan bu kahraman ve yıl- dır. Bu meydanlar şimdi düşman 
bulunmıya devam t>ttiler ve ve- maz millet nazi canavarını tcs- ellerindedir. Bu miıhim cihet 
ni bir ticarE>t muahedesi fikrivle kin için bütün gayretlerini sar- haricinde, bidayettekı ıleri ha
ovnadılar. Gerek Atinadaki ge_ !etti. Eğer Yugoslavlar Yunan- reketimizi Tobruk'ta durdurmak 
rek Berlinc'h•ki yüksek Alman lılara mıistevli ltalyanları siı- la da memnun olacaktık. Cünku 
memurl:ırı ftalv::ın istilasını tak- rüp attıkları sarada iltihak et Balkanlarda tehlike artıyordu 
bih t>ttiler: flkkanundan itiba- miş olsalardı Almanlar harp Fa.kat Italyan hezimeti bize ko
ren Macarıstan ve Romanvadan sahnesine erişmeden çok evvel layca ve ucuzca büyiık toprak:
'{ecen kuvvetleri., BulParistan Arnavutluktaki Italyan ordu- lar .kazanmağı mümkün kılmış
icin oldu,i?u hPrkesçe a~kar bir Iarı sür'atle imha edilirdi. Hat- tır. Uzerimize yeniden dut"" meğc 
mahiyet aldı . İki avdan fazla o-
luyor ki. ı-ivil 2ivmic; Alman tay ~a sonkanunda ve şubatta da bu ~lıyan vecibeler dolayisiyle 
varecilerinin öncüleri Bulear fevkalade müsait askeri vaziyet Lıbyada kazandıklanmıza an -
kralının ve hükumetinin ihaneti vardı. Fakat bunca küçük mem cak nisbeten hafif kuvvetler 
ile Bulııtar tavvare mevdanhmna leketlerin Akıbetinden ibret al- tahsis edebilecek olmamıza rağ 
tedricen el kovmıya h::ıshıdılar. mayan Prens Paul'ün hükumeti men harekata dev.am -etmegı 
Binlerce ve binlerce Alman tav. yalnız kat'i bir bitaraflık takip muvafak bulduk. 
varecisi. askeri ve sivasi oolis etmekle ve hattl Yunanistan Alrikada Alman kıtal.arı 
mPrn"""" ..t:ıh:ı 'Rıı1P':ı .. ;c:t~ ...... ma.. veya Türkiye ve bizimle fiili ge- Biz daha Bingazi'yi zaptet 
ver ile birleşmesi açıkça ilan edil nelkurmay konUfJnalarıru red- meden evvet ltalyadan ve Sicıl 
meden evvel bu memleketin ki- detmekle kalmada, Hitlerle pakt yada Alman hava kuvvetlen vt 
lit mt>vzilerinP verlesmis hulu - yaparak istildAUnj koruyacağı zırhlı kıtalarmın Trablus'a hare
.,,uvorlardı. Bunun iizerinE> de hülyuına kapıldı. Alman zehiri- keti baflamqtır. Ve gerek tay 
ı\lman kıtaları pek rok miktar- nin menfur telmili bir kere da yarelerimiz gerek deniz altıları 
da BulJi[aristana akıp gitmiye ha kullanıldı. Maamafih bu va- IDIZ Alman kıtalanru ve tankla· 
ba.ıJadı. kada zehir memlekete değil da- rmı ~an v~purlardan miıte 

ha ziyade hükumete 8fllandt. madiyen vergı almışlardır. F~· 
Hedef Seldn.ik'li Acele edilmedi ve zehiri yavq ~t bu, ~~anl!lrın Afrıka sahı-

yavaş akıttılar. Niçin acele ede- li~de buyu~ bır ~rhlı ku~·ct 
ceklerdi? Mütemadiyen Alman vucude getırmelenne mlnı ol 
orduları ve tayyareleri Bulıa- manuştır ve olamazdı. işte bu 
ristana giriyor ve orada toplaru- kuvvetle Almanlar, ~omutanla

Bunların hedeflerinden biri 
de gavet sarih olarak Selanikti 
ve bu ·sabah saat 4 te de Seliniğe 
~irmiş olduklarını söyliyebili- . _ rımızın tahmin edebıleceklenn
rim. Harbin Balkan Yarımada- yordu. Kışm Bulgarıstanın . gu- den daha kısa bir zamanda ve 

zel manzaralarını seyreden bır a- daha büyük mevcutlarla seri sına götürülmesinde nıenfaati -
miz yoktu ve böyle bir siyaset te 
asla takip etmedik. Geçen şubat 
sonlarında Eden ile General 
Dill'i Orta $arka J(C)nderdik. Bal
kanlarda müttehit bir cephe kur 
mak için bir şeyler yapılıp ya
pılamıyaca~ı anlapıak istedik. 

savi şeraitte bir savas vermiş -
lerdir. Bu düşmanı tehir eavre. 
ti birçok saat sürmüs. fakat ni
havet hasım, tehlikeli surf'tte 
Selanik istikametine doii'ru, Sar
ki Makedonyadaki kuvvetlerimi

Başı 1 incide ıin memleketin geri kalan kısmı 
dar ve Dessie mıntakalarında ile irtibatını keserek ilerlemiye 
ictinabı kabil olmıyan akıbet- muvaffak olmustur. 
lerıni beklemektedirler. Italyan- 2 _ Arnavutluk cephesinde. 
ların elinde kalan yegane li- hir taarruz hareketi ile yeni 
man Asab'dır. Bu limanın ise düsman mevziini isJ?al ettik ve 
b.ahri bakımdan ~iç bır kıym_e- ı birisi vüzbası olmak üzere kırka 
tı yoktur. Habeşıstan muhaıe- va1'• ... <>c:ir ald1k. 

.. 
Alman Deniz· Üsleri 

Tekrar Bombalandı 

Atinaya ve Ankara)'a J{ittiler. 
Beljlt"ada da l(idebilirlerdi. Fa -
kat Prens Paulün hükfuneti mü
saade etmedi. Eğer tehdit edilen 

vuç seyyahtan Al.man kuvv~~- bir taarruz yapmışlar ve biz de 
lerı 7, 12, 20 ve nihayet .. 25 ~u- daha kuvvetli ve müdafaaya da
mene çıkarıldı. Bunun ~7.erıne ha elverişli mevzilere çekildik. 
zavallı ve betbaht Prens ıle na- Libyadaki muharebelerin ceı·e
zırları, kendilerinden evvel. di- yanı ne olacağı hakkında keha
ğerleri gibi Hitlere arza tlbliyet nette bulunmıya teşebbüs ede
etmek üzere davet olundular ve mem. Maamafih şu cihet aşi -
pakt imzalandı. Bu pakt Al - klrdır ki, generallerimize mun
manyaya yalnız Yugoslavyanın hasıran askeri mülahazalar hA
bedenini değil, ruhunun da tam kim olacaktır. itibar denilen kıy 
kontrolünü veriyordu. Nıhayet metler ve yahut ta efkarı umu
Yugoslav milleti tehlikeyi gördü. miye mülihazaları harekltı ka
Umumi bir isyan raşesiyle a- tiyyen güçleştirmemelidir. Al
yaklandı ve kendisini zelil bir manlar şimdi Libya'da madem 
tAbiiyete götürenleri süpürüp at- ki zırhlı kuvvetlerini kullanı -
tı. Ve son saatte de hayatı baha- yorlar, yalnız Libyanın müdafa
sına da olsa hürriyet ve ~u ası için değil Mısırın da müda
sunu korumaya karar verdı. A- faası için çetin ve şiddetli mu
vını zehirli tükiırükleriyle bu- harebelere intizar etmemiz ll
ladıktan sonra ağzından bu a zı~dır. İtalyanların Eritrede Ha
van kaçtığını gör~ boğa ?."~nı- bişistanda, Ingiliz ve lfalyan 
nın kızgınlığı Hıtlere, Gönnge somalilerinde inhidamınin Nil 
Ribbenropa ve nazt zümresinin ordumuzu takviye için esaslı 
diğer kısmına nazaran hiç ka- kuvvetlerimizi ve nakliye kütle
lır. Cenup silihları müthiş bir }erimizi tedricen serbest bırak
intikama mahküm edildiler. makta olması çok iyidir. Libya-

Bqı l incide bu üç devlet beraber olsalardı, 
ellerinde altmış il8 yetmiş tıi -
men bulunurdu. Bu kuvvetin 

besi nihayete ermiştir. Yalnız Alman re1tmi tebliğine 
yapılacak bazı tathir ameliye-

Bu sabah İngiliz tayyareleri, 
Gal eyaleti sahili açıklarında de. 
niz üzerinde iki düşman bombar
dıman tayyaresi düşürmüştür. 

müşterek bir p1'n dairesinde 
seri ve müthehit hareketi Al -
manllU"ln karşısına bir mukave -
met yübeltebilir ve bu Alman
lan tamamiyle niyetlerinden de 
v~irebilirdt. Her halde mem. 

leri vardır ki, bunlar cenubi Af
rika kuvvetlerı ıle Habeş vatan
perlerine ·tevdi edilebilir. 
Musavva'nın zaptından sonra 

Amerikalılar artık Birleşik A
merika ile Kızıldeniz arasında 
münakalat yapılmasına bir gü
na itirazda bulunmıyacaklardır. 

/.ngiliz resmi tebliği 
Kahire 9 (A.A.) -lngiliz u

mumi karargAhının tebliği: 
Trablusgarpta, vazifeleri başlı

ca kuvvetlerimiz tahaşşütlerini 
ikmal edinciye kadar düşman i
leri hareketini yavaşlatmak olan 
geri kıtalarımız dün aqetçe us
tun kuvvetlerin şiddetli hücu
muna uğramışlardır. 

Eritrede dun öğleden sonra 
teslim olan Musavva bugün kıta
larımız tarafından işgal edli
ll}iştır. Bu arada müteharrik 
kollarımız cenuba ve cenubu ~r
kiye doğru Pdessie'den Gondor'a 
giden yol boyunca ileri ~are -
ketlerine devam etmektedırler. 

Habeşistanda ricat halinde bu
lunan ltalyan kıtalarının tak!bi
ne devam edilmektedir. 

Tobruk'un vaziyeti 
Nevyork 9 (A.A.) - "Ofi,, 

Londradan bildirildigine göre 
Derne'nin 160 kilometre şarkın
da ve Mısır hududunun 120 ki
lometre garbinde Tobruk'un düş
mesinin pek yakın gibi göziik
tüğü, sak gecesi, gayri resmi bir 
menbadan öll'enilmiştir. 

Ingiliz H_ari~iye .. Ne~~~ti ~ks
perlerinin ılerı surduğu fıkre 
göre General Wavell garbi Lib
yayı' terketmeği, bütün gayretle
rini Balkaı l ıra teksif eylemeyi 
ve Alman - Italyan kuvvetlerinin 
derin surette Mısır'ın dahiline gir 
mesine mani olmak için büyük 
sıcağa çöle ve Mısır hududunda 
bulun~n kıtaların harekatına gü
venmeyi kararlaştırmıştır. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma 9 (A.A.) - "Tebliğ., 

Sirenaik'te parlak bir manev~a i~ 
le düşmarun mühim makınelı 
müfr&elerinin mukavemeti 
Mıus ve Mechili'de kırıldıktan 
sonra ltalyan - Alınan kuvvetleıi 
Derne'ye varmışlar ve düşma
nı takip ederek işgal edilmiş o
lan sahayı taramağa başlamış
lardır. 

dıman tayyareleri, bütün ji!Ün ce
nubi Yugoslavyaya kain Strumca 
mıntakasında tnotörlü Alın.an nak 
liye vesaiti ile tanklarına muvaf 
f akıyetle hücum etmislerdır 
Diı'11\an araziainde Detin kesif ha 
reketlerı ıcra edilmıştir. Bütün 
tayyarelerimiz. üslerine dönmüF 
lerd;r. 

/talyanların iddiaları 
Roma. 9 <A. A.) - Salihivetl 

İtalyan mahfillerinde, Fiume. Za
ra ve İşkodranın SırJ) kuvvetleri 
tarafından is~al edildi~ine dair 
Bt>lgrattan ~ıkarılan haberler ka
tiyyen tekzip edilmektedir. 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman or. 
duları Baskumandanlılmın teb-
1i~i: Yuqoslavyadan cenuba iaen 
kuvvetli Alman zırhlı cüzütam
lım SelAniti işeal etmislerdir. 
Alman kıtalan, E~e sahiline va
rarak Vardar ile Türk hududu 
arasında Trakvada bulunan YU
Dall te.uküllerinin irtibatını 

KW'e 100 ton lnllUk 
bomba& atıltlı 

Londra, 9 (A. A.) - ln~liz ha- lekettn da~bk ve ln211lı oluşu, 
va nezareti istihbarat bürosu bil- münakale yollarının mahdut bu
diriyor: lunuşu hesap edilirse, Almanla

Salı akşamı Kiel Ü7.erine yapı-
lan hücum esnasında bombardı- rı hiç değilse uzun müddet ge -

kesmiştir. 

man tayyarelerimiz şimdiye Şa- dktirirdl Balkanlarda sulhün 
der Aım.nyaya ~ ,..pı1an •- konumıası .içiJı yePzıe çar• olan 
lwı1arda bir aece içinde tafldık böyle bir müdafaa ceplieStW pek * !arından çok fazla bir bomba ha- ziyade arzu ""diyorduksa da esa. 

Ber'Mn, 9 (A.A.) - Alman or- mulehi nakletmişlerdir. Kiele 100 sen İtalyanlarla savaş hahnde 
duları Başkumandanlı~ının teb- ton kadar yüksek infilak bomba- bulunan Yunanlılara kendi is -
li~i: Alman kuvvetleri, Metak- siyle 30 binden fazla yanjlın bom tekleri haricinde bir hattı hare
sas müstahkem hattını yardık - bası atılmıştır. Doklar ve deniz ket tavsiye etmemiye azmeyle
tan sonra İskcçe'yi işl(al etmiş - teZl(ihlan tamamiyle kızıl bir a- miştik. Balkanlarda ve Türkiye_ 
ter ve E.lle denizi sahiline var - lev halini almıştır, Şehrin merke- de hürriyetleri ıçın harbeden 
mışlardır. İleri hareket devam zini her köşesi bir kilometre u- veya harp etmiye amade bulu -
etmekt-Pdir. zunluiUnda bir alev tabakası nan milletlere yapabilec~miz 

Vardar'ın f'D'kında kaplamıştır. Hücuma u.trıyan müzaheret şimdi bizzarure mah.. 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman or- mıntakaların bir çoiunda pilotla- duttur ve YunanWan hudutla -

dulan Baskumandanlıl'ınm teb. nmız tekrar bomba atacak alav. nnda tahşidatta bulunan mü.thiş 
l ·ıc.· y k talan ta f nd siz saha bu~tır. Akının so-ı,;ı: unan ı ra ı an yeni bir muhasımla harbe giriş_ 
anudane bir ~ıırette müdafaa e- nunda yanj(lnların mahalli itfai- miye teşvik etmek mesuliyetini 
dilen Rupel ıeçidinin yanlma • veyi aciz bırakacak derecede bü- iizerimize almak istemiyorduk. 
sından ve Seliniğir} alınmasın- yüdüğü RÖrülmüştür. Bu yanım- Fakat ilk fırsatta Eden ve Dill 

V rd • k d lann itfaiye tarafından hakim o-dan sonra, a arın şar ın a · Yunan Kralı ile Banrekiline mü-
d lunaıruyarak kendiliklerinden sö- "#· muharebe eden Yunan or usu, laki oldular. Yunan B8$Veklli 

vaziyetin ümitsiz bulundu~u nünceye kadar yandıklan muhak kendili~inden hükiımeti namına 
kabul ederek, bu sabah teslim ol.. kaktır. Bombardıman tayyarele- beyan etti ki, Yunanistan, hür
mayı teklif etmiş ve ıilAblannı rimiz birbirini takibeden dalRalar riyetini ve topraklarını her mü
bırakmıştır. halinde be• ıaat Kiel liıerinde uç tecavize karşı her ne bahasına 
Yüzleru aaker imha edUtll mu,lardır. Bir denizaltı tez.11tihı- olursa olsun müdafaaya azmet-

nın büyük zarara uiradıiı &şikar · B"" B 
Atina, 9 (A.A.) - Müstakil olarak ~rülmü.ıür. miştır ve uvük ritanya ve 

Fransız ajansının Atinadaki mu. Deutsch werke tezglhlannda Türkiye ve Yugoslavya taraf:uı.. 
habır. ı"ne g0··re, ka•u-uk ., .. ndal • b"" . ld dan tamamivle yardımsız bıra--... - uyük bir binanın yıkı ığı ve ~ t 
larla Mestos nehrı.nden inmiye h kılsa bile talyan istilasmın bi. irde VUkua gelen hasarın dokla- İ 
te-bbu·· s eden yu·· zlerce Alman davetinde merivete Jliren neiliz ..-. nn uiradı~ zarar kadar büyük d 
askeri Yunan kıtalannm eapraz oldu~ J(C)rülmüştür. ittifakına sa ık kalacak ve hem 
ateşi altına alınarak tamamen ftalyaya. hem de Almanyaya 
imhıt edilmislerdir. karsı ölünceye kadar harbede-

Yunan aakerinin ,ecaall ruzlar yapılmıştır. Strumca ile cektir. Bu şerait altında vazife
Doyran arumdaki yolda tankla- miz asirkardı. Yunanlılar Hun-

Berlin, 9 <A.A.) - Aekerl rm ve motörlü vuıtalann ara- lann kudret ve gazabına karşı 
mahfiller Yunan kıtalannın bil- smda bombalann patladı~ gö - durmıya karar verdikten sonra 
yük bir cesaretle dövüştüklerini rülmüştür. Develice şimendifer elimizden ,relen her türlü yardı_ 
itiraf ve teslim ediyorlar. Make. köprüsü tam isabetlerle hasara mı onlara yanmak bizim kin bir 
donyadaki Alman Heri hareketi- ujratılmqtır. şeref borcu idi. Yunanlıların ı<e-
nin · İtalyan kuvvetleriyle teması cirecekleri imtihana iştirak et • 
istihdaf PylPdiği bildirilmeklPdtr. Arnavutlulc cepM.i.nde memiz ve Büyük Britanya İm -

lnglllz kuvvetini 1ıenlb Yunan llUIDtdlakılJetl paratorluJu kuvvetlerinin onla. 
temtUIO ge,mftl · nn yanında yer alması lAzım 

Atina, 9 CA:A.) - Atına rad- S?eldiline sünhe edemezd~. Ma -
Atina, 9 <A.A.) - Reuter •· yoeu dün ak.-mkt neıziyatında, hallinde bulunan General Dili, 

ianaından: İn.riliz ukert maka· pazartesi -1inil Arnavutluk cep- Wavell ve PapaJ(os - bu son i
matı namına söz söylemiye aall. besinde Yunan kıtalan tarafın. kisi muzaffer kumandanlardır -
hiyettar olan bir zat, bugün şu dan başlıyan taarruz harekltı bize bildirdiler ki. muvaffakıyet 
bev:ınatta bulunmuştur: hakkında şu malUınatı vermiştir: lemin edebilecek bir askeri plin 

"İngiliz kıtaatmın düsmanla Cepheden alınan son haberle.. tanzimi mümkündür. Tabiatiyle 
temasa girmis olduiuna dair he. re göre, taarruz harekatı fevku- biitün bu .Jı.ibi şeylerde tesnnü -
nüz hiçbir haber almadık. Böy1e lide bir muvaffakıyetle devam dün de payı vardır. Fakat yersiz 
bir temasın ne vakit vukua Ae- etmektedir. bir hususiyet "özetmiyen herkes 
leceiine dair malumatımız da •-

Pazartesi sabahı erkenden top- te teslim eder ki. bu iste buim voktur. Alrrtanva. bermutat inis- b" · 
vativ'i ele almak ve zamanını in. çu ate•ini müteakıp kuvvetleri- için iki tesadüf vardı. Bir ırıne 

mız· şiddetli bir hücum yapmış_ zıt tehlike ve vazifelerin ne de. tihan Ptmf'k fırsatını Plrlt> PtmiS-
H.. lardır. Harekatımız o kadar şid- receye kadar i:vi muhakeme e-
ş:.ı.ı-tu L-...,. L.::---•- detli olınuttur ki, düşman müs- dilmif; oldu~unu bilmek lazım -
ıucıe na..,.. IHK,.,,...n tahkem mevsileri. telörıitsü hat. dır. Fakat eminim ki. "'evvelA 

Kahire, 9 CA.A.) - Orta Sark lan ve mivalyöa Y11Valan eler. !mni<m .. dfistuPana lr&'ükörüne 
İnAiliz hava lcuwetleri brarı'- hal imha edilmittir. "'•ilanıe kalmak 'bl!' llar'hi ka • 
hının bu ak .. mld te'blili: İnli• Mevzilerinden tardedilen d\1.. ıanmalrta @ft nyıf .,.,ıctur. Bina. 
liz bombardıman taY"YaNleri Yu. man insanca w Malzeme ttiha • ~12aleyh Mart bumda Yunanb
nanistan ve Yuıoslavyayı tstn• riyle bakild bir fe1'kete utra • hırla aakerl bir anlatma akdet
etmekte olan dil'1ftan lcıtalanna m~~- Muharebe bütün aün sür- tik ve bunu üzerin~ de büyük 
şiddetle karşı kovmıya dün de mustur. İtalyanlar muharebe . n. . f · 
devam etmiştir. Doyran gölü ci- meydanında ölü, yaralı ve h~rp mıkyasta İnıılız ve mparator .. 
varında tarı.klara ve motörlü na- malzemesi bırakmışlardır. Bir Juk kıtalarının ve harp malze. 
kil kollarına karşı şiddetli taar- miktar da esir alınmıstır. mesinic hareketi başladı. Harp 

Almaa -k)lvvFt~Jj ,ve c;ijploma- da harp sahnesinin birdenbire 
sısr "8Grat1e ve belki de Uticalle kirarmdl, Şfmall şarki Afrika
yeni tedbırler aldı. Macaristana, sandaki ltalyan lmpa~atorluğu 
daha bir müddet evvel dostluk nu yıkan parlak seferın kıyme
ve ademı tecavüz paktı imzala tini asla düşüremez. Keza as
dığı dost komşusuna karşı ta- ıke_rlerimize ve -onların ~!11da 
arruzda cürüm ortağı olması i- -kı komutanlarımıza olan ıtıma
çin büyük toprak menfaatları dırnızı ve minne~tar~ığımızı da 
teklif etti. Kont Teleki böyle çir asl~ az~ltamaz. BılAkıs, muvaf
kin bir harekete iştirak etmek· fakiyet~n. kol~y cereyanına ka
tense kendini öldürmeyi tercih pılıp gıtt~lerı zamandan .dah~ 
etti. Avusturyada tahşit edil- ziyade çetıı;ı harpler. ~e~dıklerı 
miş olan Alman ordularının ağır zamandır kı, kalplerımızın da~a 
ileri hareketi Macaristandan Yu sıcak olarak or~ularımız~a beıa
goşlavyanın şimal hududu isti- ber olduğunu gostereceğız. • 
kametinde Ulcil edildi. Ve bat Churcill bunda!1 sonra . prkı 
imaDlızm attığı vahşi ve kindar Af~a harekatını ızah etmış, Ke
nlra ile de bizzat istill başladı. renın alındığını ve Ha~ sefe
Açık Belgrat şehri kül haline ri.nln. m~vaff~etle neticelen • 
getirildi. Bulgaristandaki Alman d~ğinı .soyl~ikten sonra. ~de
zırhlı kuvvetleri cenubi Sırblır. nızdekı de~ız muhare~esmm ~
tana doğru saldırıldı ve artık Yu talyan denız ~~et~~ tamamıy 
nanistana karşı muhabbet göe- le kırdığını bildırmıştır. 
termiye lüzum kalmadığı için Avam Kamartı8UUll kabul 
büyük kuvvetler de Yunanista- ettiği karar aureti 
na aktı. Fakat bu kuvvetleri Ingiliz Başvekili bu nutka baş 
derhal kahraman Yunan orduları lamadan evvel Avam kamara -
hiç sarsılmadan karşıladılar ve jıdak· kararın kabulünü 
kanh mailO.biyetlere uil'attılar. ::Hı 8:mtşt•;· 
in~. ve. imparatorluk kuvvet- "Şimali Afrikada, Yunanis
len .şımdiye kadar har~ gir· tanda ve Akdenizde, deniz, kara 
memiştir. Hiklyeyi bundan teye ve havalarda elde edilen aon za. 
götürem~. Binae~erı biran ferler münasebetiyle Avam Ka
iç~ har~m daha büyük veçhe- marası, bu parlak harek&ta işti -
lerıne döneceğim. rak eden her sınıftan Ingili:z 

y enf /ıel,d'llr kuvvetlerine ve keza anavatanda 
da mesai ve gayretleriyle bu mu· 

Churchlll, J'ramadan, deniz vaffakayetleri mümkün kılan va
ve hava muharebelerinden ve A- aataları temin edenlere, bu hiz 
merika yardımından ~- metlerinden dolayı yüklek tak 
ten aonra nutkunu §Öyle bıtir- dirlerini ıükranla kaydeder.,, 
miftlr: 

"Blıtabl Bitlerin askeri ma
kinelbıi hanci istikamette veya 
istllwnetlerde harekete ptire -
celtni derpif etmek çok tesa
düft bir py olur. Her hangi hir 
anda adamızın lstllisına teşebbüs 
edebilir. Bu, önünde gerilemi -
yecejimiz bir imtihandır. Şimdi 
Balkanlarda süratle ilerliyor. 
Türkiyeye karşı dönebilir. Fa
kat Ukranya hububat anbarını 
ve Kafkasya petrollerini ele ge
çirmiye teşebbüs edeceğini gös 
teren bir çok allmetler vardır. 
Ingilizce konuşan llemi yıprat
malt için Almanlar bir vaata 
olarak bu kaynakları ele ıeçtr -
mek emelinde olsalar gerektir. 
Bunlar birer faraziyedir. Fakat 
bir f9Y daha .ayli~ Bir 
kere Atlantik muharebesini ka 
ıandıktan ve bizim için hazırla
nan Amerika malzemesinin de -
vamlı olarak akmuım temin et· 
tikten sonra, Hitler nereye gi 
derse gitsin, yeniden ne kad~r 
milvonlarca insanı sefalete su
ruklcrse sürOklesin, biz, elimizde 

Almanya Yine 
Amerikayı 

Protesto Effi 
VaşinJ(ton, 9 (A.A.) - Hari -

ciye Nazın Cordell Hull, DirlP· 
.lik Aıtıerika limanlannda Alrnaı 
llemilerinin müsaderesini dah 
şiddetli bir surette protesto eden 
bir notayı Almanyanın Btrleşi'k 
Amerika hükumetine tevdi etti. 
~t bildirmiştir. 

Mr. Anthony Ede" 
Lonclra Yolunda 

Stekholm, 9 CA.A.) - "'D N 
B . ., ajansı bildiriyor: 

"Nya D&«blat Allehanda,. ıa· 
zetesinin United Press'e a,~ 
verdiii bir habere göre, fn 
Hariciye Nazırı Eden dün t. 
yare ile Lizbona gelmiş ve d 
hal İnı?ilterye hareket eıtmi tir. 
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Türk Çocuğunu Besler. Tosunlatır 

Pirinç, l\fercimek, Yulaf, Kornflaor, İrmik, Patates 
Arpa, Pirinç Nişastası , Buğday Nişastası 

Vesair Hububat Unları ... 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDiR 
Çapamarka l\füstahzeratı. Tarih i tesisi: 1915 

Kapah Zarf Usuliyle Parke Yol lnşaati ilanı 

Konya Valiliğinden 
1 - Karo.pınar ... Ereğli - Ulukışla yolunun, İstasyon - Ereğli ara

sma tesadü! eden 1000 metrelik kısmının parke ile tefrişi işinin bedeli 
29424 lira olup bundan 15000 liralık j' kapalı zarf usulü ile ve 20 tün 
müddetle eksiltmeye konulmu~'lur. 

2 - Bu i~ için muvakkat teminat (1125) liradır, 

3 - Eksiltme 28/4/941 pazartesi günü saat 15 de VHAyet Daimi 
Encümeninde yapılacaktrr. 

4 - Bu işe ait keşif name, şartname ve!'air evrak her gün Nafia 
~füdürlüğünde görülebilir. Ve istiyenlere (3) lira mukabilinde gönde
ril:r. 

S - İstekliler teklif evrakları meyanında inşaatın fenni cihetlerini 
deruhte eylediğine dair bir fen memurunun taahhütnamesini bulundura
caklardrr~ 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukları Ticaret Odası vesikası ve şim
diye kadar yapmış oldukları işleri ve bunların bedellerini gösterir ev
rakları ile birlikte {tatil günleri hariç) ihale gününden en az Uç gün 
evvel Vilayet makamına müracaatla alacakları ehliyet vesikasını, 2490 sa
yılı kanunun tarif ettiği ~ekilde haı.ırbyacakları teklif mektupları içi
ne koymaları lAzımdır. 

7 - İstekliler bu şekilde hazrrhyacakları zarflarını (28/4/941) pa
:artes.1 günü saat 14 e kadar VilAyet Daiml Encümenine makbuz muka-
>ilinde vermeli veya vaktinde posta ile ıöndermelldirler. (2653) 

Tünel Saatleri 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
Tünel seferlerinin Cumartesi \.'e Pazar günleri a$ağıda gösterilen 

tatler zarfında yapılacağı sayın yolculara nan olunur, 
Cumırteıl gUnleri : 

~at 8 den 10 a kadar 
" 12.30 dan 14,30 a kadar 
11 17,30 dan 21 e kadar 

TAN 

B I• R HAK·· KAT .1 Sayın müşterilerimizin 
, ... __ nazarı dikkatine: ---

~~ 
K'palı v=~· ·. M vazıy. p//f . -«41(._.JIJlll)a-

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakikt evs'3t1 meşhuru Alem olan S t N G E R saatlerinde toplan· 
mıştır, Bunun için: Saat alacl'!ğınıı zaman, tereddütsüz S 1 N G E R ~aati aıınalısınız ve saatin llzerlndeld 
S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmenız 18zımdır. 
~1:odayı takip eden her asrı kadın için kıynletli taşlarile ve nefis tştemesile hflkikaten nazarı dikkaU celbe-
r!eı. böylt" bir barikulAde S 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATİ Hoşa gidecek~~ makbul HEDİYELiKTiR 
ve en guzel 

1 No. 82 - A 20-0 elmas ve il pırlantalı 500 lira EM SALLERl GtBt 15 SENE GARANTİLiDİR. 
O•kk•t : Singer saaUerl İstanbulda yalnız EmlnönU merkeı..indekl mataz.emız.dli satılır - fstanbulda subem17 

'\ııı voktur. Adreı: S1NGER SAAT Mağıızaları İstanbul. Eminönü No 8 , 

r;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiıiiiiiiiiıiiiiiiıiiiiıiiiiıiiiiıiiiiıim•.-.----...-....,.-..~ ... ıııiiiiıılıolıiiOlllll ... 

ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

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

Çünkü: 

Çünkü: 

Çocuk Ar.s;kJopcdisi "' Çünkü: 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh-
taç ol luğu en kıy- ı 
metli eserdir. 

Her hediye kırılıp kay- 1 Çünkü: 
bolabilir veyahut u.. 
nutulabilir. Fakat Co-
cuk Ansiklopedisi, Ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. ~ 

Çocuk Ansikloı;edisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çoc•ık A.ls;klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriyat 'Evi 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. Ista n b u I · , · -,_ 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

~'\\ PARA ~ \ RAY &T YARIŞ I NIN 
DİREKSİYONUDUR 

--

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) lirafla verilir. 

P aza r günle ri : Yalnız aaıt 17,30 dan 21 e ktııdır. 1 

;-rn i;;-~--ü-;~-u-ıii~-E-; ı il ~~ 
r T. iş Bankası "' 

~. <; ..,. •• • 

iDARESiNi BiLEN IS BANKASINDA 
i KRAMİYELl !;!ESA~ ~T.,AR 

, 

ZİRAAT BANKA S l · 
Kuruluş Tarihi : 1888 

8ermayesi: 100,000, 000 Türk 
Şube \'e Ajans adedi : 265 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

' 

, .. 
Pcı;ra Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 

.. 

Ziraa t Ba.ıka•tn da kurrbarah ve ltıbarııı ta aırru f tı eaı p ları n da e n i Z 50 
11ir1111 bulunanlaril senede 4 defa çekilecek kur'a ile aı•O ı dıkl p llnı QÖ• 

r e ikra m iye daQıhlıcık t ı r. , 
4 Adet l.OOu Liralık 4.000 Lira 
4 il 500 H 2,001' 
4 - 250 • 1.000 • 

40 • tOO • 4.000 • 
100 • 50 • S.000 " 
120 • 40 • 4.800 • 
160 ,, 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarmdakl pcıralar bir sene fı;1nde- 50 liradan aşatı düşmt
yenlere ikramiye çı :tığı takdırde % 20 fazJasıyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOl. 11 BlrıncikAnuo, 11 Mart ve 11 Haz.iran 

tarihlerinde çekiJecekUr. 

::iaJı ıp ve Neşrıyat mıidürü: E m in Uzman. Gazetecilıl< ve .Neşrıya ı 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

i Kü.-ülc Tasarruf i • :r 1 
i Hesapları 1941 
! iKRAMiYE PLANI 
! Keıideler 4 Subat, 2 M~yı ı, 1 Aj us
E tos, 3 İkinc ite1rin tarihlerinde ya
: pıhr. 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

1941 
adet 2000 

• 1000 
.. 750 
.. 500 
.. 250 
" 100 

• 
so 
20 

ikramiyeleri 
Li ralık 

• 
• 
• 

= 2000.-Llra 
= 3000.- .. 
= 1500.- • 
= 2000.- • 
=2000. .. 
= 3500.- • 
= 4000.- .. 
= 6000.- • ...........................................•..... : 

Istanbul ikinci iflas Memurlu
ğundan: 

Müflis Ibrahim Fazılın işleri 
hakkında If!as Idaresince alacak
lılara izahat verileceğinden ala -
caklıların 15-4-941 Salı günü sa

J at 11 ,30 da dairede hazır bulun
maları Idare karariyle Ilan olu-
nur. (4319) 

Istanbul ikinci Ulas Memurlu
ğundan: 

Müflis Rella Şirketinin• Alaka
dar bulunduğu dava işi hakkında 
Iflas idaresince izahat verilerek 
icap eden kararlar ittihaz edil -
mek üzere alacaklıların 24-4-941 
perşembe günü saat 14 te daire
de hazır bulunmaları Idare kara-
r iyle i.l.ô.n olunur . (4318) 

KAYIP: 338 senesinde Çam
lıca lisesinden alınış olduğum şa
hadetnameyi zayi ettim, yenisini 
çıkaracağımdan eskisin in hükmü 
yoktur . Zeytinburnu askeri ne- • 
kahathanesi baştabibi Binbaşı \ 
doktor Ata Börüteçene karı sı . 
Melahat Osman. 

Aiurkapıda Cankurtaran mahallesinde Yeni Saraçhane çıkmazında 
yaptırılacak kanalizasyon inŞAatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 649 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 48 lira 68 kuruştur. Keşif ve 
:sartname Zabıt ve Muamelfı.t :yt:üdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 
25/4/941 Cuma günü saat 1-l de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz \'eya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 
ev\"el Belediye Fen işleri ~'Iüdürlüğüne müracaatla alacakları fennt eh
liyet ve 941 yılına ait Ticaı·et Odası vesikalariyle ihale günü muayyen 
saatte Daimt Encümende bulunmaları. (2835) 

lstanbul 
Satı§ 

Merkezi: 
Galata Rıhtım 

Boyu 33-2 
Telefon :40493 

Ankara 
Merkezi: 

GençağaApart 

No. 5 

Bir Memur Ahnacak Kaç 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
İşletmelerimiz dnire ve şubelerinden t::ılim ve manevra için siHlıh 

altına gidenlerin yerlerine müsabaka ile birkaç muvakkat memur alına
caktır. Müsabakada ayni dereceyi alan memurlar arasında lise ve yük
sek mektep mezunları tercih edilecektir. Hesap ve yazı işlerine bihak
kın vakıf bulunanların 11.4.941 cuma günü saat tam 15 de müsabakaya 
&f.rmek üzere Metro hanında Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatları . (2799) 

Zonguldak Abidesi 
Zonguldak Valiliğinden 

100.000 lira bedelli Zonguldak 3bidcsine ait müddet eski şartlar da
hilinde ikinci dera olaraK 5 Haziran 1941 akşamına kadar uzatılmıştrr. 

Alakadarlara iliın olunur, (2803) 

1 • • 

NEVROZiN 
• t'~ 

Daf, Dif. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, llınk lık • e Bil tüo A~rı ları nızt Derhal Keseı 
lca bın<h ırü ooe 3 kaşe alınabili r . TAKLiTLERiNDEN SAKININl7~ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

l\.1uhsin tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23800 ikraz numara
siyle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafından {1000) lira (00) kuruş kıymet takdir 
edilmiş olan Kasımpşada Sirkeci MuslAhattin maha1lesinin Zlncirlikuyu 
sokağında eski 107 yeni 123 sayılı bir tarafı Hüsniye Hanını menzili ve 
bahçesinin duvarı ve bir taraftan ölü ibrahim kaptan veresesine ait men
z.il bahçesi duvarı ve bir taraftan tariki has ve tarafı rabii yol ile mah .. 
dut kArgir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

123 taj No. lı mozaik merdivenle çıkılır kapıdan içeriye girlldikte 
zemini karesiman döşeU bir papuçluk ve bir antre ve antrenin :sat tara
fında bir oda sol tarafında yüklU bir oda sol tarafında yüklü bir oda ze
mini karesiman döşeli blr taşlık ve onun yanında aynl döşemeli bir mut
bak ve bir tulumba vardır. Taşlıkta sabit büyük bir dolap ve alaturka 
bir heli vardır, 

Antrenin üzerindeki odalarla altında kömürlük olarak kullanılan ve 
sokağa ufak bir kapısı olan bir bodrum vardır, Taşlıktan bir kapı i1e 
bahçeye çıkılır, bahçede harap bir kömürlük bir gömülü küp bir asma 
ve yan sokağa aç1lır bir kapı vardır. Binanın üzeri alaturka kiremitli
dir. Bina kılrgir olup tavanları ahşap ve boyalıdır. Elektrik tesisatı var
dır. Pencereleri ka!eslidir. 

Sahası : Umumu 162 metre murabbaı olup 85 metre murabbaı bina 
mütebakisi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuştur, 

1 - İşbu gayrimenkulUn arttırma şartnamesi 17/4/1941 tarihinden 
itibaren 938/1347 No. ile Dördüncü icra Dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için açıktır, il~nda yazılı olanlardan fazla 
malümat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938/1347 dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştlrak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diler alAkadarlarm ve irtifak hak .. 
kı sahiplerinin gayrimeukµl üzerindeki haklarını, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu HAn tarihinde nitibaren on bea gün için
de evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça ~tış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini okumu& ve lüzumlu malUmat almış ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 2./5/1941 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar Dördüncü icra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttrrma bedeli muhammen kıymetin yüz
de 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı o1an diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin edilmi.Ş 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttrrarun taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 12/5/1941 ta
rihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Dördüncü İcra Mıemur
luğu Odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan di
j:er alacaklıların bu gayrimenkul ı!e temin edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin o/o 75 şini tutmak prtiyle 
en çok artt rrana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmez.se ihale ya
pılmaz. Ve satı 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermez.se ihale kararı resholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kim~e arzetmiş olduğu bedelle almıya 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heınen yedi gün müddetle 
arttırmaya çık.arıl.ıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki' 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den h:- .'<ap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaks ızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı
nı, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını \.·cımlye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve de11Aliye resminden mU
tevelit belediye rüsumu ve müterakim vakıf ic:aresi alıcıya ait olmayıp 
arttırma bedelinden tenzi1 olunur. 

İşbu eayr:menkul yukarıda t"österil~n tarihte Dördüncü İcra mf!mur
Iutu od.asmada işbu iltın ve gösterilen arttırma şartn::ımesi dairesinde 
sawacağı ilan olunur. (2810) 

.Stmdi 
laha iştahlı ı 

K•nıııhlc ltt•h•rıııO ı ve ıonunda ııer 1 O rl D .. 
ııaıt•l ıklan 91oOurur 1 
DEŞYEN ,,, kan kuvvet turubu ; kını kuvvet· 
l• ndırd l kc• ııtah artar. vücut be ı l • n ır, ıılırıı ı 
r•ngl y•rın e gellr, ve her hııt•lıi• kar,, mu· 
kavemet er tar • , •• . 

ltt•hııı çocuklara D ! $VEN 'ırı. 
kan kuvvet turubu 

. . . ·- . ·.- ,· -· . ·.' . ~ .. "',: ."': 
· stanbul Vakıflar ~ ~ir'~~irtüği . :·ilanlar 

: . . . .. . . . . ' . ... ~ . . 
Valde 
tari-
kon-

Meydancık'd,a Yeni Postahane caddesınde vakıf akardan yeni 
hanının 6 cı katında yaptrrılacak inşaat ve tadil.At vesaire 1/4/941 
hinden 16/ 4/941 tarıhine kadar kapalı zarf usu!iyle münakasaya 
muştur. 

Yapılacak işin bedeli keşti 9902 lira 8 kuruştur. Teminatı m uvak
kate 749 lira 41 kuruştur. Talip olan Mimar ve Mühendisler bu gibı in
pat ve tamirattan lAakal on beş bin liralık bir işi '6aşardıklarma dair 
Nafia Müdürlüğünün 941 vesikasını hAmilen şartname, münakasa şart
namesi, mukavele pl~nlarmı almak üzere her gün öğlede!l sonra İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarhğına milraraat etmeleri ve kapalı 
zarfını· da 16/4/941 tarihinde İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde mü
teşekkil münaka!'a ve müzayede Komi~yonuna öğleden sonra saat 14 
de tevdi etmeleri. (2576' 
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