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islanbuldan 
Aırılacal<ların · 
Hazırlıkları 

Groenland'da 

Amerika 
·Usler 

Kuruyor 
Örfi İdare Komutanlığ ı Bir Tebliğ Neşrederek 
Nakil işinin intizamla Yapılması İ~in Alınacak 

.. Tedbirlerin Ayrıca ilan Edileceğini Bildirdi 

Roosevelt Kongreden 

Salahiyetler İstedi 

Arzulariyrıe Gitmek 
Edenler Derhal 

için Müracaat 
SevkedUmiyecektir 

Limanlardaki Bütün 
Ecnebi Vapurlara 

Hükumet Elkoyacak 

Orft İdare Komutanı ıtorgeneral 
A . R. Artunkal ,, 1 

Hükumetin 
Teyakkuzu 
Ve ihtiyat 
Tedbirleri 

Simdiye kadar daima hAdiselere 
ıtakaddilm eden ve memleketin 
ml.ıdafaası hususunda isabeUi ve 
yerinde tedbirleri ihmal etmlyen 
bükfunet.imiz, bu defa da !stan -
buldaki nüfus kesafcilnl azaltmak 
için bazı tedbirler olmak llıtiyacı
nı duymuştur. Bu tedbirler, TOr
kiycnin harp tehlikesi ile karşı 
ltar&rya bulunduğunu göstermez. 
Sadece bir ihllyaU hareketten bali
ka bir ~ey değildir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Bu harbin en büyük hususi
yetlecinden biri de cephe 

arkasındaki vatandaşların da ceP
hedeki asker kadar harp tehli
kesine maruz bulunmasıdır. 
Düşman cephe ve ce;>he arkası 

tanımıyor. Bu harpte masum ve 
müdafaasız insanlar da, cephe
deki vatandaş kadar bilfiil harbin 
içindedir. Hatta düşmanın en bü
yük hedeflerinden biri cephe ar
kasındaki sivil vatandaşlar ara
sında panik husule getirmek, ve 
ibu panikten istifade ederek mü
nakale vasıtalannı işgal etmek, 
yollan geçilemez hale getirmek 
va halkın maneviyatını mahvet;.. 
mektir. Fransa harbinde yollara 
dökülen paniğe uğramı.s halk, or
dunun ricat hattmı kapamış, ce;>
beye yardım gönderilmesine ma
ni olmuştur. 

Türkiye doğrudan do~y~ ~ir 
h arp tehlikesine maruz değıldır. 
Alman radyo ve matbu~tı .. Bal
kanları istila ederken, Turk~yeye 
emniyet vermek hususunda adeta 
yarış halindedir. Fakat ne de 0_1· 
sa komşumuzda yangın cıktıgı 
zaman biz de evimizde korunma 
ıtedbırleri almaya mecburuz. 
Harp hudutlarımızda cereyan ~t 
ıne.ktedir. Balkanlan saran alew\:ı~ 
nerelere kadar yayılabilec~~ıı:ı 
tahmin mümkün değildir. Turkı
ye de hudutları civarında cere-
yan ~den harp karşısında, kendi 
evini korumak için ihtiyatlı bu
lunmaya mecburdur. 

** 

Örfi İdnre Komutanlığından 
tebliğ edilmişti:-: 
Sayın ,·ntandaşlanma; 
1 - Ör(i idare altına ·alınmuı 

olan mıntakada İstanbul, Kır~ 
l areti, Edirne, Tekirdağ ve Ça
n akkole vlla,•etleri muhterem 
halkından 1?er~k simeodiferle ve 
gerek se deniz , ·olh·le ' 'e nüfus 
haşına mecrıme"n t ; <>macak 50 ki
lo eşyalari~·le birlikte Anıufolu. 
ya ı?eçmf'k istivenler hRkkında 
hüktımetimizin kararı ' ·ilayetleri 
tarafından t!a7etclf'"le ' '"''a mii_ 
11asip \'asıtalarla ilan edilmekte
dir. 

2 - İşbu nıtkil ic;lerini munta
zam bir şekilde haşarahilmek i_ 
(İn alınacak tedhirleT de ayni su
r etle ilan edilr.cektiT. 

3 - MntlUp intİ7am ve inzi ba
tı temin nmnında muhtel'P.m 
hıukımızm i~hu ilanlarda bildi. 
riler«-k e!ll!llalara tamamen riavet 
etmelerini hilhnssa rica .-derim. 

Örfi İdare Komutanı 
K or General 

A. R. Arhınkal 
Dün beyanname 

dolduranlar 
fstanbulda oturan ve seferde 

bir hizmet deruhte etmivecek o. 
lan askeri \•e mülki mütekaitıer
le evtam V e t!'!l'Smflln anelPrJyle 
beraber T rakva, İstanbul. İzmir, 
Erzurum ve A nk ara h ariç ol -
mak üzere ı?ideceklni verlere 
nakilleri h~kkmd:ı viUıyetimizin 
nesrettil!i tebliğ Üi".Prine. müte
kait, eytam. C'ramil ile ailelerini 

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 
- ---u 

Vaşington. 10 (A. A.) - Birle
sik Amerikanın, bi r Amerika -
Danimarka anlaşması mucibince, 
Groenland'ın ve batı yan küresi
nin himayesi için Groenland'da 
üsler tesis etmekte oldu~u bugün 
bildirilmiştir. Anlaşma dün ı?e~ 
vakit hariciye nazırı Hull ile Da
nimarka elçisi Dekauffman tara
fından imza edilmiştir. Dekauff
mım, Danimarkanın Alman işga
linde bulunmasına rağmen, en 
büyük Danimarka m emuru sıfa
t iyle imzasını kovmuştur. 

Bütiin ecnebi ııapurlar 
müsadere edilecek 

Vaşington, 10 (A. A.) - Roose
velt kongreden Amerikan liman
larında faalivetsiz bir h alde bulu
nan herhangı b ir ecnebi vaoııra el 
kovması icin kendiı:ine ., ... l<thhret 
verilmesini istemiştir. Elkonula-
cak va;m run bedeli hakkaniyetU 
bir şekilde ödenecektir. 

Reisicümhur salı ı?Ünü kon ırre
den yalnız Danimarka vapurları
nın satın alınması icin mezuniyet 
istemis olmasına ral!men bueün
kii talebi umumi ~Pkildedir. 
Yeni bir Ame,-ikan zırhlısı 

Nevyork, 10 (A . A .) - Amer i
k a Bir1e~ik d evletleri bah riye na
zırı Albay Knox. Brooklyn d eniz 
tezgahlarında 35 bin tonilatoluk 
yeni North - Carolina zırhlısının 
servise ı?irmesi merasiminde, 
"bu gemi dünyamn şimdiye ka-

( Sonu: Sa 5; Sü 4 ) 

Müstakil Bir INGIL TERE 
Makedonya İspanya'ya 

Kurulacakmış! Borç Yeriyor 
Ankara, 10 CRadyo Gazetesi) - Madrit, 10 (A.A. ) - lngiltere 

Bul,gar radyosunu~ haber verdi- ile Ispanya arasında bir anlaşma 
ğine ,göre, Yunan ve Y u goslav imza edilmiştir. Bu anlaşma mu 
Makedonyasında ~·aşıvan Bul~ar- cibince yiyecek maddeleriyle 
lann bütün kuvvetleriyle Alman- ham maddeler satın alabilmesi i
lara y~rdım edece_ğine dair Sof-! çin Ingiltere ispanyaya iki bu -
yadakı Mnkedonyalılar tarafın- çuk milyon Ingiliz lirası ödiinç 
dan Mareşal Goering'e bir telgraf verecektir. Anlaşmaya göre Is -
çekilmiştir. Goerin.1? verdiği ce- panya, mübayaatını Ingiltereden 
vapta. her iki yerdeki Makedon- ve Ingiliz lirasının cari olduğu 
yanın hareknt biter bitmez müs- memleketlerden yapacaktır. 
ta~il b~r hale getirileceğin i bil- Anlaşma pazartesi günü Ingil 
dirmiştır. tere namına Ingiliz büyük elçisi 

Bir Bulgar ,gazetesinin nesri- Sir Samuel Hoare Ispanya namı
yatından, zaptedilen yerlerdeki n a da Har iciye Nazırı Suner 
Bulgarların Almanları sevinçle tarafından bugün imza edilmistir. 
karşıladıkları ve halaskar saydık Ispanyol makamlan anlaşmayı 
ları anlaşılmaktadı r. bir tebliğle bildirmişlerdir. ,--.-..--.... -- . 
1 Hava 

r 
Çocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 

Y AL N IZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
·Olabilir. Çfinkfi bflt iln hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatın

da izini bırakır. 

SiYASi HALK GAZETESi FJV A 'M on f .rn A nm. 

Balkan cephelerindeki en son askeri harekatı gösterir harita 

Yunanis!anda \ 

Britanya 
Ordusu da 
Mevzi Aldı 

Yunant.lar Kati 

-Muharebeyi Verme1c 

için Hazırlanıyor 

Yunanistana Yeni 

Kıtaat Çıkarıldı 

Elenlerin Almanlara 

Çok Ağır Zayiat 

Verdirdiği Bildiriliyor 
Atina, 10 (A. A.) - Yunan 

kuvvetleri AlmnnJara karşı mu
kavemetlerine devam ediyorlar . 
Yunanlılar düşmana fevkalade a
ğır zaviat verdirmektedirler. 

1' unan resmi tebliği 
Atina, 10 (A.A.) - Yunan 

tebliği: 
1 - Varclar vadisinden sızmış 

ve dün ,geceye kadar Kıl.kış mın
takasında tutulmuş olnn Alman 
zırhlı kuvvetleri, Selıiniğe do~. 
ru hücumlarına devam etmiş ve 
şehre ,girmiştir. Şarki Makedon
yadaki kıtalarıınız, bunun üze-

( Sonu: Sa 5; Sü 6 J 

~ Yugostawa'da 

Za9rep te 
Dün Akşam 

Düştü 

Alman Tebliği Şimalde 

Maribor 

Alındığım 

Şehrinin 

Bildiriyor 

Yugoslav Ordusu 

Şiddetle Dayanıyor 

Hava Hücumlarında 

Belgrat'ın Büyük Hasar 

Gördüğü Anlaşılıyor 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman 

başkumandanlığından tebliğ edil 
miştir: Alman zırhlı kıtalan bu 
akşam Hırvatistanın merkezi o
lan Zağreb'e gırmişlcrdir 

Şiddetli darbele. 
-::: Atina, 10 (A.A.) - Ingiliz ha-

. va kuvvetleriyle işbirliği yapan 
İngiltere, gemi kayıplannı telafi için hiimmah bir faaliyet sarfe- ı Yugoslav hava kuvvetleri Yugos 

diyor. Bu resimde, inşaat tez gahlamdan birini görü:yoruz lavyaya karşı harekatta bu lunan 
Alman kıtaatına ve bilhassa Niş 

B I• 1 ] S t Ch h•ıı "H in batı-şimal ve batı-cenup böl -er ın e aa urc 1 1 er gelerindeki kıtaata çok şiddetli 

S •• ş•dd tı• Ş Ati ;ı. t•k darbeler indirmişlerdir. uren 1 e 1 ey an 1 l §kodra taarruzu 

B• H Ak M h b • Nevyork. 10 (A. A.) - "Nev lr ava ini U are eSlfte york Times" gazetesinin bildir 
• diğine göre, Yugoslav kıtalan İş 

Daha y aplldı Bağh.. Dıyor ( Sonu: Sa 5; Sil 3 ) 

' 

Şehrin Tam Ortasında 

Yangınlar Çıkarıldı . --
"Gemi Zayiatımız 

Çok Ağırdır11 

Hasarın Çok Mühim "Amerikada Mühim 
Olduğunu Almanlar Miktarda Ticaret 

da itiraf Ediyorl~r Gemisi Y apllmalıdır .. 
Londra, 10 (A. A.) - "Tebliğ" : 

Bombardıman servisine mensup 
tayyareler bu ,(?ece Berline hü
cum etmişlerdir. Bu hücum üc 
saat kadar devam etmiştir. Seh
rin ortasında büyük capta bom
baların patladııı ve b üyük yan
{!lnlar çıktı~ görülmüştür. 

Emdene ve Almanyamn şimali 
~arbisindeki hedeflere de hücum 
edilmiştir. Çarşamba .!{Ünü ayni 
bombardıman servisine mensup 
tayyareler Danimarkada demir
volları münakalatına -ve telsiz 
istasyonuna hücum etmişlerdir. 

( Sonu: Sa 5; SU 7 J 

• 
Londra, 10 <A.A.) - İngiliz 

Başvekil Avam Kamarasında 
söyediği nutukta Fransız - In
giliz münasebatından bahsetmiş 
ve İn2iliz hava kuvvetlerinin AL 
man hava kuvvetlerine nisbetle 
devamlı bir saliıh eseri gösterdi-
i?ini söyledikten sonra nutkuna 
şöyle devam etmiştir: 

"Ancak ve ancak her şey AL 
lantik muharebesine ba~lıdır. 
Atlantik rouh~rcbesi her iki ta_ 
raf icin rle artan bir siddetle in
kişaf etmektedir. Gemi ve t()ni
lato itibariyle zaviatımız cok n
.ihrdır. Ve idare etti~lmiz demiz 

( Sonu: Sa 5; Sü 5) 

Askeri Vaziyet 

ALMANLAR, YENi 

MUKAVEMETLERLE 

KARŞILAŞABILIR 
(A-.keri Muharririmiz ~·at'lyor) 

Balkanlarda vukua gelmekte 
olan har<?ktıt hnkkında bl7.e har
bin mil~takbel lnkışnfları üzerin
de esaslı bir mııtalAn yQMltebil<'
"ek veni ma10mııt ~elmemlstlr 
Yani bir kfSlm Alman kuvvetle
rinin t>vvelki akşama kadar var
dıkları Niş, 'Osküp, K alkandelen 
ve Perlepe me\•kller!nden daha 
batıya doğnı hareket ettiklerine 
dair haber alınamamıştır. Bunun 
başlıca sebebi tu olabilir: Hare
kAt yapan ve lln pl!nda llerlemt
ye muvaffak olan Alman motörl 
ze krtaları . Yugoslav ordusunun 
hatalarından iııtlfııde ederek bu 
mrntakalan elde etmiştir. Fakat ı 

(Sonu: SA. 4, Sü. 5) '--- __ ,) 
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Ticaret 
Vekilinin 
Tetkikleri 

r .. ·~ Ü N ·u-~-·-R E S l M-L-E -;··ı Üniversitede 
İmtihan I

SP.OR: 

Haftaki 
Maçlar 

Yazan: ULUNAI 

- Bu aksam, saat sekizde eve 
telefon et. Şa et beni bulamaz-= derhal polise müracaat et. 
Çünkü mutlaka bir sui kasda kur 
ban edilm!şimdir. 

Şayet etrafında kimseyi bula
:nazsa o zaman bir kahveye girer 
telefona koşar, tanıdıklarından 
Jirine telefonla arabanın numa
rasını verir. 

Bunu herkes bildij:\i için kimse 
işin ardını aramaz. 

Mernonun zaafını öğrenen şo
•örlerden bazıları delinin hoşuna 
•ıtmek için bu cinneti istismar e
diyorlardı. Evvela mesafeyi ala
ilildiklerine uzatıyorlar, ondan 
sonra varılacak yere gelindiği za
man: 

- Kısa yoldan gitmedim. Çün
kü sokağın başında şüpheli iki a
clam dikkatle size bakıyorlardı. 
Zannederim tanıdıklarınızden o
"acak! 

Memo bunu işittiği zaman: 
- Bravo! Diyordu. Hakikaten 

öyle. idi... Ben de anlamı~tıml Fa
,cat sesimi çıkarmadım. Dikkat 
ettiniz ya. Deniz kenarındaki bul. 
varı ihtiyar eyledi~iniz zaman 
hiç itiraz etmedim ... 

Onca bütün şehir hafiye idi. O
turduğu apartımanın kapıçısı, e
vindeki hizmetçi, hatt! alt ve üst 
!<attaki kiracılar bile onun için 
o binaya taşınmışlardı. Kar~ıla
nndaki kahve dükkanının s~hibi 
ancak evine gelip gidenleri tetkik 
.~in o dükkanı tutmuştu. 

Hattl ev sahibi bile onunla 
uğraşan adamların hafiyesi idi. 

Kendisi evde bulunmadığı za• 
;nanlar mutlaka apartımanına gi
ri.yorlar, odasındaki yazıhanes!
'1.in gl!zlerinl acarak evrakını ka
~ıştmyorlardı. Bunun için odnda
.ıd eşyayı yalnız kendisinin dikkat 
cdctrll~eği ~killerde tanzim edi
vor. Bazı sandalyalarm arkalarını 
.ebeşlrle beyazlatıyordu. Eve ııe
ir ıı;elmez ilk işi tebesirlerin sl
inip sllinnıedijtini tetkik etmek, 
rwanın verlerinden oynatılın oy-
natılmadığıAı ahlamak için duvar 
larla ve diğer e$Ya ile olan mesa-
elerini ölçmekti. 
Yazıhanesinin gözlerine doku

nuldul{unu kontrol ;cin her gözü 
kadın saçiyle bağlıyordu. Kendi

ine bu endişelerin lüzumsuz ol
duğu ihtar edilecek olursa: 

Tefrika No. 38 

nuna girip gazeteyi açarım için
den bir "çek" düşer. Ayni za
manda gazetenin iç sa~asında yi
ne ;:ıembe boya ile butün talimat 
vazılmıştır. 

- Amma yıtptınız ha ... 

- Amma yaptınızı var mı• 
Sen hafi cemiyet idare etmeyi ko
lay mı sanıyorsun? 

- Peki reisinizin merkezi ne. 
residir? 

- Kimse bilmez. O her yerdr 
bizimle temasta bulunur. Meseliı 
cemiyetin azasından biri İtalvada 
diğeri Hindistanda bulunsa, avn 
!(ünde ikisine de tallmat verilir 
Sana acıl< söyliyeyim mi? Su an
da senin bile cemiyete mensup ol
madığından emin değilim. Kimbi 
lir? Belki sen de reisten talima• 
almışsındır. Beni iskandil ediyor
sun ... Bizim her tarafta ellerimi1 
vardır. İşte demin gözünle !(Ör· 
dün. Kahvecive isareti caktım 
Ne dedim bilivor musun? "Teh· 
like var?" Dedim. O da bana ka
dehimi uzatırken i.$aret verdi '. 
"Uyumuyoruz! Merak etmel" De
di. Şimdi müsterihim. Artık düs· 
manlarımız bir sey yapamazlar 
Etrafımda muhafızlar mevcut. 

- Ben kimseyi görmüyorum. 

- Çok safsın. Sizce muhafız 
rlemek arkanıza bir adamın ta
kılması demektir. Bu planları 
:.rtık çocuklar bile yutmuvorlar 
Şu karşıdan gelen siyah ııözlüklü 
adamı görüvor musun• İste o biz
dendir... Gördün mü? Sokağa 
•aptı. Düşmanlara beni muhafaza 
ettiğini cructırmaması !Azım. Hah 
iste vazifeyi baskasına devredi· 
vor, bak, şlmdi ufak adımlarla 
yürüyen bir kadın ııeliyor. Sen o
nu kadın zannı>dersin delm mi" 
Kıyafetini cidden ııüzel dei!istir· 
miş ... Biraz sonra• o da vazifeyi 
başkasına verecek ... 

Bu suretle hasta beyninin ya
rattılı esrarenııiz hadiselerin ro
manım yaşıyarak her ııün biraz 
daha mustati-;> bir ömür stirüvor
du. Memo'nun bu "muhayyeliit" 
filimlerlni cilalayan en büyül- li
mil içki idi 

(Arkası var} 

* NOT: 

1 aş e Teşkilatı 

Esaslı Surette 

Gözden Gec;irildi 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen. 

dün Ankaradan şehrimize gelmiş- t 
tir. Vekil, öğleden sonra mıntaka 
ticaret müdürlüğünde İstanbulda 1 

kurulacak iaşe teşkilatını tetkik 
Ptmistir. Bu münasebetle va-;>ılan 
bir toplantıya petrol ofis umum ı 
müdürü Talha Sabuncu. ticaret 

1 '>fisi umum müdürü Ahmet Ce-
1 

mil Conıı. Ticaret Vekaleti teşki
lıitlandırma umum müdür mua
vini Savda. Vekalet hukuk müsa
viri Ferit. fiyatları mürakabe bü
rosu amiri Muhsin Bac iştirak et
mislerdir. Vekil bir kaç gün bura
<la kalacaktır. 

Petrol ofis'e ait teskilat ikma 1 
•dilmiştir. Ofis, bu ayın on be
•inden itibaren Galatada .,.eni ta
•ındııiı Kozlu hanındaki daireler
de faaliyete baslryacaktır. 

Ticaret ofisinin memurin kad
rosu henüz ikmal edilmemistir. 
Ticaret Vekaleti. ofisin asgari bir 
kadro ile işe baslamasını, ihtiyar 
nisbetinde kadronun genisletil
mesini muvafık görmektedir. Siır 
dilik ofis için Kutlu hanında iki 
daire tutulmustur. Ofis umul'!' 
müdürü ve muavinleri, muvakkat 
olarak mıntaka ticaret müdürlü
ğünde, kendilerine tahsis edilen 
odalarda çalısmaktadırlar. 

POLİSTE: 

Haliçte Batan Motör 

Hakkında Tahkikat 
Evvelki gün Halicte demirli ol

du((u noktada birdenh!re batan 
romorkörün niçin t.ıttıitı hak
kıdaki tahkikata dün de devam e
dilmiş, fakat henüz hiç blr netice 
alınamamıştır. Müddeiumumilik 
dün liman rivasetine bir tezkere 
yazarak bata;. romorkörün cıka
rılmasını istemiştir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Denize Dü tü - Beyoiılunda 
Necati sokağında oturan 65 ya
sında Andan, Atatürk kö;:ıriisü 
üzerinden denize bakarken mu
vazenesinlkaybederek düsmüş ve 
boA"ulmu$tur. Andonun cesedi bi
raz sonra çıkarılmıştır. 

1 Hazırhkları 

Diin sehrimize gelen Ticaret Vekili l\fiiıntaz Ökmen, Ticaret mu
di.irlüf"ündc yapılan bir toplantıya riyaset ctıniştir. Bu resinı, top

lantıdan bir intibaı tc,bit ediyor. 

:\JUTEFERRİK: 

Pasif Korunma 

Denemesi Günleri 
Kazalarda yapılacak pasif ko

runma tecrübelerinin günleri ve 
şekilleri dün viluet seferberlik 
müdürlüğü tarafından tesbit edil
miştir. Evvelce de yazdığımız gi· 
bi önümüzdeki Pazar günü sabah
leyin saat 11 de Üsküdarda, öğ
leden sonra saat 15,30 da Eminö· 
nünde tecrübeler yapılacaktır. E 
minönünde yalnız ;:ıasif korunma 
tecrübesi vapılacak ve hususi el 
düdükleri ile aliirm i5ıı.reti veri
lecektir. Üsküdarda ise hem pasif 
korunma. hem de parasütcü ekip
lerin faaliyeti tecrübesi yapıla
caktır. 14 Nisanda Bevkozda. 26 
Nisanda Bakırköyünde. 22 Nisan 
Salı günü de Kadıköyünde para
sütcü ve ;:ıasif korunma ekipleri
nin faaliyeti gözden ııecirilmek i-
çin denemeler yapılacaktır. . 

Kaymakamlara gönderilen b.ır 
tamimde yapılacak denemelerın 
sekli bildirilmiştir. 

Vilayette Bugiinkii ToplnntT
Bugün sabahleyin saat 11 de Va
li muavini Ahmet Kınık'ın riya
setinde bir toplantı yapılacak ve 
19 Mayıs bayramı etrafındn gö
rüsmeler olacaktır. Toplantıda 
beden terbivesi ııene\ direktörü 
maarif müdürü. Beyoğlu ve Ka
dı.köy kaymakamla ı le lise mü• 
dürleri hazır bulunacaktır. 

" . 

BELEDİYEDE 
- . 

Gıda Maddeleri için 

Grafik Yapılıyor 
Belediye İktisat müdürlüğü 

bütün gıda maddelerinin üç se
nelik fiyat grafiğini hazırlamaya 
ve gıda maddelerinin istihsal mın 
takalarındaki vaziyetini, nakliye 
sekillerini tesbite karar vermiş, 
faaliyete geçmiştir. İlk olarak pa
tates, nohut. pirin~ vaziyeti tet
kik edilecektir. 
Yapılan tahlillerde ekmeklerin 

hamur çıktığı görülmü!f ve bele
diye iktisat müdürlüğü bunu ön
lemek için hazırlıklara başlamış
tır. Pazartesi ııünil glüten mikda
rının arttırılmasını temin edecek 
yeni bir ekmek çeşnisi tecrübesi 
yapılacaktır. 

Çoçuklar İçin Sinema - Yaşla
rı 12 den aşağı olan çocukların ge 
celeri sinemalara almmaınası için 
sehir meclisi tarafından verilen 
karar üzerine belediye hazırlıl<
lara başlamış ve sinemacılarla 
görüşmeler yapılmıştır. 

Yasları 12 den asağı olan ço
cuklar için cumartesi ve ;:ıazar 
günleri hususi matineler tertip 
ve hususi bir tarife tatbik edile
cektir. Bu tarife çocuk tiyatrisu 
fiyat tarife~inin ayni olacaktır. 

Yeni Bir Yol - Beledlve Bey
koz - Akb:tba - Anadolu feneri a~ 
rasında bir •ol insasına karar 
vermiştir:, . ~ 

--o--

inkılap ve Dil 

İmtihanları 

Salıya Başlıyor 
Üniversiterie imtihan hazırlık

larına devam edilmektedir. Ser
t ifik~ usulüne tabi talebe varın 
saat 13 e kadar imtihan !islerini 
dolduracak ve profesörlere imza
latmıs olacaklardır. Edebiyat fa
kültesinin eski imtihan talimat
namesine tabi talebe de bu bevan
nameyi dolduncaklardır Beyan
namelerde talebenin girmek islP 
diği imtihan devresi de yazılacak 
tır. Çarsamba günü tedrisatı bi
ten inkilap dersleri imtihanları 
15 Nisan Salı günü ya-;>ılacaktır. 
O günden itibaren yabancı diller 
mektebi talebesinin de imtihanla 
rı baslıvacak ve bu mektebin 
muhtelif dil şubelerinde okuyan 
talebenin hepsinin imtihanları 19 
Nisan cumartesi ,günü sona ermiş 
olacaktır. 

Salı günü hukuk fakültesi ta· 
]ebesinin askerlik imtihanları ya
pılacaktır. Kız ve erkek bütün 
talebenin imtihanları avni ıründe 
bitecektir. Anormal tedrisata ta
bi talebenin askerlik imtihanları 
ve kamp şekilleri icin henüz bir 
karar verilmemistir. 

Ecnebi ve ekallivet okullarının 
imtihan mümeyyizleri dün tesbit 
edilmiş ve listeler mekteplere 
gönderilmistir. Hant; mektepten 
hangi muallimin mevcut ecnebi 
ve akalliyet okullarında mümey
yiz olacağı alakadarlara bildiril
miştir. 

Yalovadaki Maarif islerini ve 
imtihan vaziyetini tetkik etmek 
icin maarif müdürü Tevfik Kut 
dün Yalovaya gitmiştir. 

PİYASADA: 

Un Tevziatı için 

Y apdan Müracaatlar 

- Siz bilmezsiniz! Diyordu , 
Onlar benim itim olduğumu pek 
gıizel bilirler ..• 

Hasta, mütereddi dimağında o 
da muhayyel dilsmanlarına nıu
rnbele için asılsız teşkilatlar ya
pıyor ve bı.ı yaptı)tı teşkilata et
•afında1dleri inandırmak için bir_ 
denblre: 

Te!rlkada bahllt!di!en şahsiyetlerden 
mUstear olarak Cici Bey iıammı ver
füğimlz zatın bu llkapla anılan diğer 
bir Ş..'lhslyetle hlf:bir münasebet! ol
madığını ka1da lüzum ıördük. u. 

Otomobil Kazalan - Soför A
ziz Sevinç'in idaresindeki 2116 
numaralı otomobil Saraçhane ba
şından ııeçerken o civarda Roza
nın fırınında calısan Abdullaha 
çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Şirketi 

Kauçuk 

Aldatarak 

Almışlar 

Mısır Çarşısının 

istimlaki Bitti 

Börekçiler ve pastacılar evvel
ce toprak mahsulleri ofisinden 
un almaktaydılar. Son hafta için
de ofis bu nevi unların mutavas
sıtlar tarafından satılmasına ka
rar verml ti. Fiyatları m.ürakabe 
komisyonu mutavassıtların un sa 
tışlarındaki kar haddini yüzde al
tıdan üçe indirmiştir. Baklavacı
lar, pastacı ve börekciler, .mınta
ka ticaret müdürlüiiüne müraca
at ederek, evvelce olduğu gibi. yi
ne toprak mahsulleri ofisinin ken 

Viktor Levi ve Hayım ' Huli a- Belediye Mısır çarşısını mo- diler ine un vermesini i•temisler-
dında iki arkadas, lastik eşya i- dern bir hal haline getirmeye ka- dir. Mıntaka müdürlüilü henüz 
mal eden bir fabrikaları olduğun· rar vermistir. Bu maksatla baslı- bu müracaata müsbet bir cevap 
dan bahsederek Yeni postahane van istimlak muameleleri ta- vermemiştir. 

- Haydi Antib'e ,ı;ıidelim! Di
yor. Ve şehre varınca islı!!Yon 
<ivannda bir kahveye girerı>k bir 
<adeh şarap içiyor ve dönerken 
nuhatabına -hele biraz safdil bu

lursa- şöyle anlatır: 
- Nasıl? Kahveciye verdiğim 

işarete dikkat ettin mi? 
- Hayır. Farkına varmadım. 
- Tabii varmazsın. Farkına 

varılacak olduktan sonra onun 
ııizlisi kalır mı ya? Yvrı.ım! Da
.a siz çocuksunuz. Tezııfıhta du
ran kahveci bizim cemiyetin en 
faal azasındandır. 

- Bu cemiyetin reisi kimdir? 
- Onu biz de bilmeyiz. Hiç 

kimse bilmez. 
- Na•ıl muhaberede bulunur

f'Unuz?. 
- Muhabere filan yoktur. Bir 

.ı:ün uyanırım. Baş yastığımın ü
zerine iğne ile iliştirilmiş bir pus
.a bulurum. Soluk kırmızı renkle 
"ir kaç satır yazıdan ibaret olan 
bu kaf(ıtta meselfı şöyle bir elim
le vardır. "l Mayıs Londra. Ju
;:ıiter. Apolon" ... Bir şey anladın 
mı?. 

-Yoookl 
- Anlaıayım. Eevvela kırmızı 

mürekkep zannettl,:tln o pembem
·• boya, reisin daima kullandığı 
kandır. 

-Kan mı? 

- Evet kan. Bu, cemiyete sa
dık kalmıyanların rahat döşeğin
ue ölmeyeceklerine bir i~arettlr. 
Sonra yastığa kağıdı iğnelemek 
e bir "rümu7" dur. Bu i,:tneyi bu-
aya sokan her zaman henceri 
albine sokabilir, demektir. Pus-

1ada reis bana Mayısın birinde 
Londrada bulunmamı emrediyor 
ve orada iki kişinin gelip beni bu
bcaklarını söylüyor. Eski avam 
romanlarını andıran bu yalanla
ll dinleyen hayretlere düşerse 
artık Memo'nun keyfine payan 
yoktur. Bu sözlerin ne kadar saç
ma da olsa, muhatabında bir al~-

a uyandırmaması kabil olmadıl(ı 
çin tabiatiyle sorar: 

- Bütün bu seyahatlerin mas
' 1fını kim verir? 

- Orasını hiç birimiz bilmeyiz. 
~ !nselii ben Londraya hareket et
m ek için valizımi yapar, şımendi
fer lg•r) ınR giderim. Karsıma 
1- r gazete satıcısı çıkar. ondan 
'>ır ı:azetc alırım. BPkleme salo-

Teşkilatı Esasiye 

Encümeninin 

Reddettiği Bir Teklif 
Ankara. 10 (TAN! - İstanbul 

Mebusu Kazım Karabekirln tes. 
kilatı esasiye kanununun 17 inci 
maddesindeki "Mebusluk müd
detinin hitamı., kaydiyle dahili 
nizamnamenin 180 inci maddesi. 
nin ikinci fıkrasındaki "devre so
nu., tabirinin tovzihi hakkında 
verdiği takrir, teşkilatı esasiye 
encümeni tarafından reddedil
miştir. Encümen mucip sebep· 
!eriyle birlikte hazırladığı maz_ 
hatayı umumi heyete vermiştir. 
Mazbata yarın (bugün) müzake
re edilecektir. 

* Şoför M ustafanın idaresin
deki taksi otomobili Tophanede 
tramvay caddesinden ı;ıeçerken 
Boğaz kesende oturan Şükrünilr 
kızı 8 yaşında Münevverle kar
deşi Çetine çarpmış, her ikisini de 
ağır surette yaralamıştır. Yara
lılar hastahaneye kaldırılmış, şo
för tutulmuştur .. ~----

karşısındaki lastikçilik şirketin- mamlanmış ve mahkemeye inti- Bisküvi fabrikatörleri de, sana
den külliyetli mikdarda kauçuk kal eden 300 dava belediye lehi- vi birliğine müracaat ederek, to;:ı
almışlardır. Böyle bir fabrikaları ne neticelenmistir. Belediye ya- rak mahsulleri ofisinin dol!rudan 
olmıyan Levl ile Hayım aldıkları kında faaliyete ııeçerek. Mısır car doi(ruya kendilerine un vermedi
kauçukları muhtelif adamlara şısını mevcut tarihi çehresini boz- <;ını, mutavassıtlardan pahalı 
cok yüksek fiyatla satmıslardır m~da?' tamir ettirecek. kar~nl~~ sartlarla un almaya mecbur kal
Dün yakalanan suçlular. asliye i· dukkanlara pencere actıracan~ak- dıklannı söylemislerdlr. 
kinci ceza mahkemesinde yapılan çarşıda frııı:orifık .tesı.sat ya;> Dünkü İhracat - Dün muhte
sorııulan sonunda tevkif edilmi• ' tır. Bu tesısat ıc.ın. luzumlul olakn lif memleketlere bir milyon 200 
!erdir. malzemenın temının~ c;.ı"{. ma - bin liralık ihracat yapılmıstır. Al-Muratlıda Bir Haydutluk 

Muratlı, CTANl - Aşağısırt 
köyünden 20 yaşlarinda çoban 
Emin koyunlarını mer'ada otla
ırken :Muratlıdan Mehmet adın
~a biri yanına yaklaşmış ve ta
banca ile basına vurarak a,:tır su
rette yaralamıştır. 

tadır. Mısır çarsısının ı apısı- manyaya yarım milyon liraya ya
Milli Müdafaa Vekili de nın yanlarındaki bazı binalar yı~- kın tütün, İsvicreye 79 bin. l!ra~ 

G leli tı;ılacak ve bur.a~ara m~dPrn rlu !ık susam sevkedilmistir. Jkıncı 
. . .. e .. J konlor ın<a PttırılPrPktır derecedPki ihracat maddeleri sun 

Millı Mudafaa Vekılı Saffet A- ı d İ 1 d · · ğacı 
rıl<an dün Ankaradan şehrimize J rıkan ile örfi idare komutanı Or- ar ır: r an aya şımsır a İ · 
ııelmistir. ·Vekil Haydanıasa'da 1 ııeneral Ali Rıza Artu~kal. Parti ı Romany~ya .. Fra.nsaya fındık .. ~
Vali, . komutanlar ve Vekalete idare heyeti reisi İzm,ır ~ebusıı vece. de~ı. Fılıstıne. kuru erı · 

Mehmet bundan sonra Eminin 
rehinde bulunan 330 lirasını ala
rak kaçmıştır. 

bağlı müesseseler erkanı tarafın- Reşat Mimaroğlu, dun ogleden pestıl ııonderılmistır. . . 
dan karşılanmıştır. sonra Vali Or. Lı'.ıtfi !Cırdan ma- Altın fiyatı - Dün altın fıyatı 

Milli Müdafaa Vekili Sffet A- kamında ziyaret etmışlerdır. 1 26 lira 50 kuruştu. 

Tahtaya, Şapa Oturmak, 

Düşmek, 

D ün bu sütunlarda intişar eden 
fıkralarıının birlncislnde şöyle bir 

cümle vardı: 

"- Krallar kah "tahta,, ya, · killi 
''taht,, a oturuyorlar!, 

Okuyucularımdan bazıları, bu ciiın
lemde mevcudiyetini tahmin ettikleri 
"niikte,, yi lfıyıkiyle manalandırama -
dıklarını bildirdiler. Bu ikaz beni, o 
ciimlenti kısaca izah etmek mecburiye. 
tinde bırakıyor: Halk- ora. ında - ~ok 
ya~·ılınarnış bulunduğunu şin1di anlatlı· 

ğım • bir tabir vardır. "Tohtnya et11r
n1nk,,: "tahtaya oturtmak,, şekillerinde 
kullanılan bu tabir, bir vatanda~ın ü
zerine oturulacak bir kanapeden, lıir 

koltuktan, bir oandalyeden, batta bir 
hasırdan hile mahrum kalması manası
na ı:elir. Mesela: 

"- Şıllık kadın, zavallı herifi tah -
taya oturttu!,, denildijii zaman gözönU
ne gelen insan, bir kadın tarafından 
soyulup soğana çevrilmiş, meteliksiz 
bırakılmış bir biçaredir. 

"Tahtaya oturmak,, , - kendisine yu
karıdaki izahatı şifahen verdiğim bir 
dostun söylccliği gibi - ''şapa oturn1a,, 
ya ben~emez- "Şapa oturmak, tıpkı, 
"Iaka ba'Snıak,, , "kafese girmek., \'Cyn 
"tuzağa düşmek,, gibi, herhangi bir te· 

• • 

u . 
. 

-. 

şebbüste hezimete uğramak manasına • 
dır. "Tahtaya oturmak,, ise, - ekseriya -
maddi bir iflası ifade eder. 

Meseli: 
"- Tedbirler zamanında alınmazsa, 

muhtekirler cümlemizi tahtaya oturta
cak!,, diyebiliriz. Fakat m~selli sürgi~n, 
veya hapis cezası yiyen bır mubtekır
den bahsederken: 
"- Tahtaya oturtuldu!,, diyemeyiz. 

Çünkü bunu diyebilmemiz için, o muh
tekirin balkın kesesinden çaldığı para
lardan da mahrİını edilmesi lazımdır: 

Yani bir muhtekir, muvakkaten şa
pa oıw'.abilir, fakat ... Hiçbir zaman tah
taya. eturma2: Ve tahtaya, olsa olsa, o
'ilUJI ellM d~ler oturur! 
• Bilmem anlatabildim mi? Eter ma· 
azallah yine anlatamadiysem, anlat -
mak kabiliyeti bakımından.,, Tahtaya 
oturmuş sayılırım. 

** Tesadüfün acı cilvesi: 

D ünkü "Vatan,, refikimizin üçiln· 
cil sayfasında: "Seli\.nik nasıl 

nıiiclafaa olunmalı?,, başlıi;:ı altında u .. 
zun bir yazı vardL 

Fakat gelin siz, tesadüfün şu. ~cı .c~l
vesine bakın ki, "Vatan., refıkimızın 
ayni nüshasının birinci snyf~s~nda oku
duğumuz müessif bir havadısın serlev
hası da şuydu: 
"- Selanik dün sabah, Alman kuv

vetleri tarafından işgal edildi!,, 
Acaba "Vatan,, refikiınizin askeri 

muharri;ine göre, Selllniğin miidafaası
na, jşgl"I olunmasından sonra mı başla
nacak dersiniz? 

** Hayvanı kamil kim? 

B ilmem, Rüstem adında bir vatan • 
daşla eşeği arasında çıkan mese

leden haberiniz var mı? 
Gazetelerde okuduğumuza &öre, Rüs

tem, pazara götürmek iste~iği inatçı e
şeğini bir türlil yürütemeyınce, kamçısı: 
na sarılnıış ve inatçı hayvanı, - haşa 
mln huzur - eşek sudan gelinciye kadar 
dövmüş. Nihayet yediği kamçıları~ ~cı
siyte öfkelenen inatçı hayvan, sahıbıne 
şiddetli bir mukabelede bulıınmıya mec 
bur elmu~. Eşeğin sahibine mukabelesi 
o kadar şicldcıti olmuş ki, za\'altı Riis
tıem, şimdi hastanede bulunuyorınll.$. 

Sizi bilmem, fakat ben, bu sırada bir e
şeğin sahibine kafa tutmasını, hatta çif
te atmasını, hayli manidar buldum. 
Çünkü, şu cephelerin haline bakınca, 
artık insanları, eşekler bile: 
"- Efendi!, yerine koyamıyorlar. 
Oylc ya? S~nsarla tilki, kedi ile kö

pek, hatta kuzuyla kurt, ve fareyle kedi 
bile, anlaşıp geçinebiliyor, fakat insan -
lar hali\, ve gittikçe artan bir barh.ar -
lıkla birbirlerini yiyorlar. Bu vazıyet 
karşısında bir eşek dile gelip de, bize: 
"- ııaYvanı kaıniı0 siz değilsiniz, 

biziz!J, derse, ne cevap verebiliriz? 
Hem eşeği ile Rilstem arasında çık.an 

kavganın bir tuhaf tarafı daha var: So
yadlariyle sahiplerinin tabiatleri ara -
sındaki tezatlardan bahseden Refik lla
lid'in yine kulakları çınlasın. E~eğin -
den dayak yiyen zavallı Riistemin soya. 
dı da ... Acar ınış! 

Halbuki bu hadiseye göre, Rüsteme 
diişen bir vazife var: Soyadım, kendi -
sini hastanelik eden o azılı mablfıkun 
adiyle değiştirmek! 

1f .. 
Tahtelbahir olmak istemi§ 

G azetelcrde gözüme ilişen hava -
dislerden birisinin serlevhası 

şuydu: 
"-Bir motör, -durup dururken battı!,, 
Hiç motör durup dururken batar mı? 

Bu batışın bir sebebi olsa gerek. E1'er 
hana sorulursa, o akıllı n1otör, ahvali 8.· 
leme uymak için, "tahtelbahir,, olmak 
istemiştir! 

Naci Sadullah 

Milli kilme maclarına pazar 
günü ';cref stadında devam C'di. 
lecektir. Bu haftaki maçlar İz . 
mirde, Ankarada ve sehrimizdr 
yalnız ıru:ıhalli takıml•r arasın · 
da dır. Seref stdında evvela G" 
latasaray ile 1stanbulspor, sonr' 
da Fenerbahçc ile Be•iktaş knr. 
çılasacaktır. 

İkinci k~rşılaşmanın üç haf\· 
e'VVCl Besiktas lehine 1 - 7 lil> 
bir netice vermis olan macın bi' 
rövansı olmak itibariyle de bi 
,.iik f·h0mmivet vardır. 

1 sfa11bul liRetıinin bayramı 
Cumartesi elin Ü Fener stad1.., 

da vapılacak İstanbul erkek lisP 
si ikinci snor ba~"l'amına aşa~ı
da isimleri yazılı hakemlerimız 
davet edilmiştir: 

Adil Giray, Naili Moran. Fi\. 
ruzan Tekil , Hüsamettin Gürpı 
Ali Rıza Sözeraln. Kava Atakıırt 
Hamdi Saver, İbrahim Hakkı 
Zeyn01. Nuri Örs. Ziya Koplıı 
revat Tinic. Tevfik Böke, Fai.1< 
Önem, Dr Nurettin Atmar _Sav
cı. Rıza Mahut, Kariman Tek'1 , 
ilfofahham Yazıcı. İzzet Mühilr
daroiılu. Muzaffer Baloğlu, Tah
•in. Ha!ıik, Cihat Ali Onboy, Ce
mal Uzunoğlu. tskender. 

Sporcuları Davet 

Kadıköy Halkevinden: Pazar 
ırünü saat 10 da Fenerb•hçe sta
dında mükafatlı (sıklet atma) 
milsabiikası yapılacaktır. İştirak 
etmek istiyen sporcularımızın 
mezkı'.ır tarihte statta hazır bu· 
lunmalan. 

iş Yerlerinde 

Kontrol Başladı 
VilAyet ve belediye hekimleri 

çok işçi çalıştıran müesseselerin 
kontrollerine başlamışlardır. Tef
tişlerde, devamlı olarak en az 50 
i~çi çalıştıran iş sahiplerinin işçi
lerin sıhhi ahvaline bakmak üze
re doktor bulundurup bulundur
madıklarına, işçilerin sıhhi müra
kabesini temin ve hastalarını te
davi ettirip ettirmediklerine ba
kılacaktır. Kaza üıtimalleri çok 
olan müesseselerin daimi doktor 
bulundurması mecburiyetine 
ria et edilip edilmediği de kont
rol edılecektir. Vilayet ve bele
diye hekimleri iş yerlerinde ça
lısanların yaş hadlerini, amele
nin umumi ahvalini, bir ayda 
kaç kişinin hastalandığını tet
kik edecek, müessesenin hava 
cereyanı , amele evlerinin vazi -
yeti ve sıhhi ve içtimai ya.r?ım 
için alınan tertıbat ve te~kılatın 
mevcudiyetini raporlarına yaza
caklardır. 

Ayni zamanda san'at iktizası 
daimi bir maluliyeti icap ettire
cek bir kazaya uğrıyan amelenin 
terfihi için bir teşkil.atın veya 
kasanın mevcudiyeti etrafında 
da malumat alacaklardır. 

1 7 Mayısta tatbik mevkiine 
girecek olan iş eı:nniyeti ~am· 
namesi h ükümlerı bır sene ıçınde 
mevcut müesseselerde tatbik e
dilmiş olacak ve 17 Mayıstan iti
baren kurulacak müesseseler de 
aynen iş emniyeti nizamnamesi 
hükümlerine uyacaklardır. 

Taşova ve Niksarda 

Tütün Satışları 
Erbaa, (TAN) - Taşovada 

tütün satışları devam etmekte -
dir Burada şimdilik piyasaya iş
tirıtl. eden alıcılar başta İnhisar· 
!ar idaresi olmak üzere Şevki ön
der, Hakim oğullarıdır. Mitat 
Nemli, Austro - Türk ve Fele
menk • Türk tütün şirketleri de 
piyasaya yakında iştirak edecek 
!erdir. Fiyatlar: 3 kuruşla 95 
kuruş arasındadır. Burada dikkat 
edilecek bir nokta vardır: Müs· 
tahsilin anbara getirdi~! denklerı 
idare eksperleri ayrı ayn derece· 
lendlrmekten sonra görmez kıs· 
mına idare 3 ve 6 kunıs gib 
fivat takdir etmektedir. Bu ha ' 
~Üstahsil lizerinde iyi ve tatmin 
kar bir tesir yapmamaktadır. Be 
kısım tütünlerin, umumi kalite 
nin 7o 55 şini te~kil ettiğine ve 
kendine mahsus randımanı bu
lunduğuna göre değer bedelle a· 
lınıp satılması daha uygun ol.<D 
gerektir. Eğer bunlar işe yaramı 
yorsa hem müstahsili ve hem dı 
alıcıyı beyhude emek ve masraf 
tan kurtarmak icin yakılması da 
ha muvafıl< olacaktır. Bir sene 
lik emkten başka kilosu asgar· 
C40) kuruşa mal olan Taşova 
mahsulünün buı;ıünün şartlarına 
tamamiyle uygun temiz ve nefü 
denklenmesi fiyatların da buna 
cıöre uygun olmasını ic•P ettire· 
cek ba.şlıca sebeplerdendir. 

Niksarda da deranbar ba•la -
ı tır. Borsaya gelen mnhsııller, 
nhısarlar tarafından iy if'yatlar
müb.ı aa edilmektedir. , 
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Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

ı - Mister Church!ll nutkunda. 
Balkanlara ait izahatı ile, alAkadar 
Balkan devleUerinin vaktiyle bir
leşmemeleri ve İngiliz yardımı is
tememeleri yüz:Unden bugün Al -
manyanm askeri muvaffakıyetler 
kazandığını tebarüz ettirmiştir. 
2 - Şimali Afrika harekAtı mil
nasebetiyle, Churchill'in General
lere mOnhasıran askeri rnillAha
zalann hAldm olacı ğını erkan u
mumiye endişesinia harekAb gilç
Ieşt.frmemesi !Azım geldiğini söy
lemesi şayanı dikkattir. 
3 - Nutkun en mühim bir nok
tası da. İngilterenin Balkanları 
ikinci derecede ehemmiyetli, fakat 
Atlantiği de en mühim harp sah
neai te1Ak1d ettiğidir. 
4 - Matsuoka, Leningrad'ı ziya
~ edecektir. 
5 - Roosevt'lt, f ngfltert!'Ye yardım 
maksadiyle lkl yeni karar almı:ı
tıT. 

Churchill1in Nutku : 

dahale siyaseti takip etmemeye 
azmetmişti. 

İngiltere hük6meti, Yunıınic: 
tanı, miithiş surette silihlan
lanmış iki büyük devlete karşı 
gayri mUsavi bir mücadeleye 
sokmak mesuliyetini üzerine aJ. 
ınak istemedi. Fakat Yunan hü
kumeti. ne pahasına olursa ol
sun namus ve hürrivetini koru· 
maya karar verdiğin"i bildirmesi 
üzerine İngiltere hükumeti, Yu
nanistanla bir askeri ittifak 
Yapmııt ve şimali Afrika ordu
sundan hir kısmını Yunanistana 
gedrnıiştir.,. 

Mister Churt'hill, bu luhatı 
ile: Alakadar Balkan devletleri
nin vaktiyle birleşmemeleri ve 
İngiliz yardımını istememeleri 
yüzUnden huıöin Almanların as
keri muvaffakıyetler kazandığı· 
nı ve Yunanistanla Yugoslav
yanın mail<tbiyetlerinden, Mı
sınn vazivetini tehlikeye koya
rak derhal yardıma koşan İngil
terenin mesut olmadığını teba· 
rüz ettirmek istemiştir. 

Libya Harekatı: 

M istr Churchill'in üzerin
de durduğu ikinci nok

ta da, Libyada son günlerde Al
manların kazandıktan muvaffa· 
kıyettir. 

Almanya Ve lngilterenin 
Karşılıklı Kuvvetleri ? 

1 şte ilkbahar... 1941 yılının 
ilkbaharı. İnSlilizler için 

sadece yeni bir harp mevsimi 
Almanlar kin ise. son harp vı. 
lının ilkbaharı. Aradaki farka 
dikkat ettiniz mi? Birisi uzuna, 
engine, ötekisi kısaya. vakma 
bakıyor. Fakat bu bakısların 
her ikisi de - tabiri mazur gö. 
riin - "metafizik,, tir: Arzu ve 
ihtiyaçtan doğan düsünceler. 
Bizim nemize ~erek, biz işin 
reP1 akı"ına hakalım. 

Üçüncü, "Reich .. in a~7.t dok. 
tor Goebbels, şövle söylüvor: 

- Harp bu yıl bitecektir. 
İngiltereye karsı bir hava ve 

deniz akınına atılmak icin. top, 
tiifek, tayvare, bomba kafi de. 
ğil; "güzel hava .. ya da lhtiyac 
Vl\rdır. Alman ordusu 1939 un 
İlkteşrin avında IA•Mdırn üze· 
rine yünirken. eökyüzü ıına. 
cıktı: 1940 ın MaV1oımda Ho -
landa . Bekika v@ Frtınııa Ü7.e
rinP hiicum ederken vine ılık, 
açık, b e r r a k bir :vaz • 
dan istifade etmi"ti. ~imdi de, 
1941 in bu me~m ilkbaharın. 
da Almanlar. bnlutsu:r:. sissiz. 
ılık ve arık günlerin ıelmesini 
bekliyordu. 

** M anş kanalının ötesinde 

Mister Chutthill, Avam ka· 
marasında söylediii nu· 

tukta, cereyan etmekte olan 
harbin muhtelif safhalarındaki 
vaziyet ve hadiselerin inkişaf ih
timalleri hakkında izahat vcr
nıi!ltir. 

Mister Churchill, Bingazinin 
zaptından evvel Almanların Si· 
cilyadan Trablus g"arbe motörlü 
kıtalar ve hava kuvvetleri ge
çirmeye başladıklarını, nakliye 
e"emilerinin bir Jwımının İn1ri1iz
ler tarafından batırılmasına 

ve berisinde basından 
tırna~ına kadar silahlı milyon· 
luk ordular, dimdik ayakta du
ruvor. Hem ötekilerin, hem be. 
ridekilerin jlÖZÜ, bir yandan 
duvarda aınlı hava Aletlerine 
bakıvoT": di~er vıından da kar
sı tarafın hazırlıklannı, ı>lan-
1ar1nı. niyrtlPril"i anlamıva ca. 
lışıyor. Halledilecek bi~k 

lnsllb ıahil miidafaa tesisatından bir rörilnlif: Gözctl \'Uİfe bapnda 
rağmen huna mani olunamadti'ı
nı söylüyor. Ancak, İngiliz filo· 
sunun Akdenizde hakim olması
na rağmen huna mani 01t9'ıa'ma· 
masının sebeplerini izamo~tıni · 
yor. • 

muammalar, ipucu yakalana • 
cak sayısız sırlar var. Beride 
ve ötede, orduların istihbarat 
dairelerinde calı~an dimağlar, 
sayı ve çeşitçe muttasıl artan 
dö2'fü~me aletlerinin teknik in. 
celiklerine, ı i n i r harbinin 

binbir muammalı sırlarına ka.. 
dar, sayısız muadele ve prob
lemlerin karşısında harıl harıl 
faaliyette ... 
Akına Almanlann başl1yaca. 

jtına - hatta daha şimdiden 
başlamış olduklarına - kimse. 

Mister Churchill. f nJ?ili7.1erin 
Ra1kan sh•aseti ve Balkan dev
letlerine İngiliz yardımı hak
kında su noktalar üzerinde ısrar 
etınistlr: 

"Yunanistan İtalyan istiliın· 
n11 uğrın rnr.a,·a kadar. Yunan 
hiilct'm~ti itfnah bir bitaraflık 
mnhaFna f'tmi,.tir. Bi'lim de 
Yunan hiik1imeti ile askeri ma
hi:r<'tte hiç bir temasımız ve ta
ahhüdfmitz olmRmı.tır. Ancak 
Yunan hiikumeti biz.Jen yardım 
İ!'tedi~i :zaman kendhıine hav~ 
km ,et'«-'"İ ve harp malzemesı 
J?İ"'l"~fordik. 

Bizim harbin Bıılkanlara ,·a
,.ılmaıı;ındR menfaııtimiz )'oktu 
~ .. hö~·le bir siyaset takip etme· 
dik. 

Binga7.İnin iııgalinin, lm!lassa 
bu şehrin etrafındaki tayyar«' 
meydanlarından dolayı mühim 
oldtığ'nnu, yalnız Llbyanın de
kil, Mısınn da miidafaası için 
çetin ve siddetli muharebelere 
intizar edilmesi lbım geldiğin" 
söylemiş ve Kızıldenizin Ame
rikan yardımına açılması ve 
Habeşistandaki İngiliz kuv,·et
lerinln lltll"best kalmasa dolayui. 
le Almanla'l"hı burada da mağ
lup edileceği kanaatini izhar et
miştir. 

l\tister Churt:hill'in şimali Af· 
rika harekatı miinasebctiyle: 

( IDDL 
\.. 

BAHiSLERi ] 
1ürlf cede imli Kaidesi. 
Yaoılan Münal<asafar 

Ancıık, A lmanlnrın Balkan 
memleketlerini istilaya hazırlan 
dıklan kat'i olarak anlaşıldık· 
1an sonra, Şubatın sonlarında, 
bu istilayı durdurmak maksadı 
ile Balk:ınlart!" müttehit bir cep 
he kurmak mümkün olup olma
dığını anlamak istedik. Alman 
tehdidi altında bulunan üç dev
let, o zaman birleşmiş olsalardı, 
(60 • 70) tümeni bulacak kuv
vetleriyle, müşterek bir plana 
göre hareket ederek, Alman is· 
tilasını tamamen durduramasa
lar bile uzun müddet geciktire· 
bilirdi. 

İngiltere hilk6meti, Balkan
larda sulhiln korunması için ye
gane çare olan böyle bir müda
faa cephesinin kurulmamu çok 
istiyordu; fakat İtalyanlarla sa
vaş halinde bulunan Yunanhla· 
nn istekleri haricinde bir mü-

Generallere münhasıran askeri 
mülahazaların hakim olacağını. 
efkarı umumiyenin endişesinin 
harekatı giic;lestirmemesi lazım 
geldiğini söylemesi şa~·anı dik· 
kattir. İngiliz başvekilinin bl1 
sözleri~ le, bir kaç sehrin ''Cya 
mevkiin daha terkedilmesinin 
efkan uınumiyede u~ andırabi
leceği heyecan ve endişe hcsa· 
ha katılmayarak, İngiliz ordula· 
rının harbin, kendileri için en 
miisait olan me\ kilere kadar c;e 
kileceğine işaret ettiği anlasıh 
yor. 

Atlantik Harbi: 

Mister Churchill'in nutku
nun en şayanı dikkat o

lan bir n.oktası, fazla iimit bağ. 
lamadıitı his edilen Balkanlan 
ikinci derecede ehemmiyetli bir 
harp sahnesi olarak telakki f'tti-
g~ ini ve Atlantiğin, kat'i netice-,.,. 

((•l 3 ~ ~Uf.Mifiii&mm 
GENiŞ K A ŞINTI ••• 
Kaşınmanın nereden geldiğini 1 vakit, bayanların o giinlerinde bü 

anlamava çalışmadan önce kaşın- tün gün artar. 
tının s~hasına dikkat etmek li- insan kaşınma ihtiyacını du
ıımdır Ka!lıntı hazan bütün vü- yunca, kaşındıktan sonra hazan 
rndUn cildinde yahut pek geniş rahatlar. Fakat, hazan kaşındı~
bir kısmında, bazan da küçük kü- ça daha ziyade kaşınacağı gehr. 
~ük verlerinde olur... Kendi elinin yetişeceği yerlerde 

Genis kasıntı da ilkin vür.udün kendisinin, yetişemt'. \ 0ği yerlerde 
kitt-ük bir kısmında hHlar. O za- mahremlerinin tırnakları kaşm
nan kasıntı hafif olduğundan in. mayı dindirmez, sert bir bezle 
~an ka•nnmaktan ke~ iOenir bile... daha sıkı kaşınmak ister. Sert 
~onra , a\ as ,.9 , aş gen isler ve \'a- fırça ile kasınanlar bile vardır .. 
r•lır lRhut ~·erini de~istirir. Ba· Bizim eski zaman konaklarından 
llta..'..nda vü~udiin sağda veya sol- kalma fil dişinden elli kaşağıların 
da hfitiln unsı kaınnır. Bövle bu türlü kaıı;ınma il~iyacını tat· 
'f cudiin , ~lnız bir yarısının ka· min etmiş olacağı zannedilmez: 
sınmnııı, tnhiittir ki. insant o;İnir· Onl.ar insana keyif vel"f'n hafi( 
('nılMr. mcrnklandırır. Merak- hafıf kaşınmalar için kullanılmış 
l •nm1tktan. aklını sanılanlar da olsa gerl"ktlr ... 
n'ıı•. Fakat ka~ınmu la sapıtma· Böyle geniş kasıntıya tutulan
nın hane-ic;i önce olduğu her vakit ların evlerinde, apartımanlannda 
ı, 11"f e~ilemez. bir banyo bulundurarak kaşınma 

Ciinkii höy1e geni~ ka"ınma cok başlayınca ·hazım zamanı değil· 
tf•fa bir h("vttan. Ü7.ünt1ilii bir se- hemen ılık suya l'İrmeleri iyi 
düşünce üzerine mevdana tıkın·. olur ... Banyo temin edilemeyince 
K;mi<ıi oi'uktan ve sıcaktan. ki· ılık su dökUnmek faydalı olur ... 
mioıi d,. '·nr•1tıfuktı>n "IOh"lt ,.~h11t Bunu yapmak için de hir yer hu· 
'orgunhı"nnn din'enrfi .. rfil<f,.n lunnıazsa".' .. O halde hir ha,•luyu 
sonra kao;mma\·a hac:'ar: Ba,.ında. ılık ı;uva batırarak onunla kaşı
oımnlarında, viizlinde. l"Ö~siinrfe. nan ~·erleri ıslatnıakta giicliik ol-

Ka!\111mıt yemek1erden ıı;011ra masa ~erektir. Bıı d.ı, şiiı•hesiz, İİ· 
luwm zaınıuıı, zihin ) orulduğu .şümcmek şart İl le . ., 

Salahiyet sahibi bir heyet ta
rafından dilimizin bütün 

kelimeleri tesbit edilip muayyen 
imla şekillerine sahip kılınmadık
ca, bugünkü münakaşalar böyle 
devam edip gidecektir. 
Başka dillerde, her kelimenin 

imlası tesbit edilmiştir. Herkes 
hu imla şekline uymaya mecbur· 
dur. Mekteplere konmuş olan im
.l.<t derslerinin gayesi de bu &ekil
f eri öğretmektir. Hatta, ileri 
memleketlerde her sınıf çocu~ 
nun hangi kelimeleri bilmesi icap 
edeceği bile tesbit edilmiş ve o 
sınıfın okuma kitaplarına daha 
üst sınıfların kelimeleri konma· 
mıştır. 

Bizim dilimiz de bu mazharlye_ 
te erişinceye kadar bu tezepzüp
ler devam edecek ve (Ne demeli? 
Ne dememeli?) münakaşaları SÜ· 
rüp J?idecektir. 
· Ancak. her muharrir ve mual

limin tanımak zorunda olması i
cap eden bir otorite bulunmak tle
rek... E~er filanca otoriteden 
kendimizi müsta~ni sayar ve 
hepimiz hildiğimizi okumav:ı de· 
vam edersek. şimdikinin yani be. 
terin beterine u~ranz. Bir de ba· 
karsınız ki, bir Karadenizli kalk
mıs: 

"Pen pövle tevonım efentum'' 
diyerek efendim'i efentum diye 
Yazma:va kalkmış. Ulunay'm ro-
manındaki gibi bir eski saraylı 
efem diyor. Bir başkası da effen· 
dim ... 

Ama diyeceblntz ki: Biz asıl 
İstanbullunun, İstanbullunun da 
entellektüet olanınm dediline ba· 
karız .. Zannımızca bu da cıkar yol 
delı'il. İste en satle misali: 

Refik Halit "Evub" diye yaz
mııı;. Va - Nu "Evüb" dive vazına· 
1ı diyor. Halbuki bizce kelime ne 
o. nP de bu şekilde vazrlmalıdır. 
Va "F.vvub" ya "E~p" yahut 
"İyip". Bu ikj ~üzide muharrir
cien daha öz İstanbullu ve daha 
"'ntt>11Pktüel kaç muharrir bulabi
!ir"iniz? 

Bir misal daha: 
Bir JZazete baslı~nda, grup ke

limesi harekelenince m.ıbundP 
olarak vazılmıs. Vi - Nti bunur 
vanlıslı~ını. dil!er bir muharrir 
rıomlnl!ıınu iddia etti. Bizce 
Va - Nt.i haklı. fakat davasmı is
hııt tarn sakat, muhterem Ulunay 
haksızdır. 

• + 
Va . Nu'nun mevzuubahsetti 

ı?i Ahmet Rasimin fıkrası
nı vaktiyle ben de okudum. 

Yalnız, aklımda kaldı~na ~öre. 
kelimeyi, ne Va - Nu'nun dediği 
şekilde telaffuz etmeli demiş, ne 
de o türlü yazılmasını icap ettire
cek bir imada bulunmuştur. Hat
ta o fıkradan çıkacak manaya gö
re, kelimeyi Eyüb değil, Eyip, 
hatta İyip olarak yazmamız lazım 
Ta ki, ip olmıya bir parmak ucu 
kalmış olsun. 

Zannımızca, kelimP., iki "İ" vu
ayyeli arasında belli belirsiz bir 
"Y" ihsasiyle "t • ip" tir. Kelime
yi Türk fonetiğine ~öre "iyip" 
yahut "Eyip" yazmamız lazımdır. 
Cünkü, zaten pek az istisnll ile 
dilimizde bu iki sesli harfi, yani 
"E" ile "İ" yi, bu iki sesliden baş
kası takip etmez. 

Jl - B meselesine gelince: 
Türkçede, B harfinin bir takım 

hususiyetleri vardır. Mesela, N 
harfini takip eden B ler, N yi 
mutlaka M okutur. Pembe. Kam
bur, Memba kelimelerinde oldu
ğu gibi ... 

Yine: B harfi kelimelerin so
nunda bulundu~u zaman, mutla
ka P okunur. Su halde, bu çeşit 
kelimeleri, söylendikleri jlibi yaz.. 
malı ve sonu B ile biten her ke
lime, ancak Türkçeleıtmemiş bu
lunduRıı müddetçe B ile yazılma
lıdır. Calgı demek olan Harp ilP. 
cenk demek olan Harb'ı tefrik et
mek icin de aslı ara~a olanı B 
ile yazmayı tercih etmeli. Fakat 
zaten aslı da, teliffuzu da P ile 
olanları her şekilde de P ile yaz
malıdır. Grup, Grupu gibi. 

Grubunda demelidir, diyenle
rin aldandıkları iki mühim esas 
var. Bu kelimenin hem tek hece
li, hem de aslının P 1i oldultunu 
SlÖ?.tttmemek meselesi 

Ocak. ocaiı. deriz: iakat ok. o
~u demeyiz. Hap hapı deriz; nah 
babı demeyiz. Hapı yuttu divr 
sövlertı; babı yuttu diye söyle
meyiz. 

Hftlt1a bizce. işi, ne ben bövle 
teliffuz ediyorum. dive ceffelka· 
lem halletmek mümkündiir: ne 
de filin veya falan edibin ihtica
civle iktifa etmek. Aksi takdirde 
fsmail Hakkı Baltacıo~lu szibi İs· 
mail kelimesini Ismayıl diye yaz 
mak yanlışlı~na ve Jll"Upunda de
lil. mıbunda yazmak lbımtlır 
diye iddia etmek nfletine diise-
1"iz. $imdilik elimizde. Tiirk Di' 
Kurumunun kabul ve Maarif Ve 
kalf'!tinin nesretti~i bir Cf"D klavu 
zu var Bu klavuzda kelime A\'
nPn: Grupunda dive vazılıdır 
grubunda olarak değil. 

Biz, Ahmet, Mehmet, Ba~dat 
gibi has isimler de dahil, bütün D 
ve B ile neticelenen kelimeleri 
Türkçeleştikleri, yani hem telaf • 
fuzları, hem de imlalan itibariyle 
istiklfillerini kaybettikleri müd-
detçe, T ve P ile yazmakta de
vam edilmesi taraftarıyız, ve de-
vam edeceğiz. Bu kelimelere bir 
takım ekler ilave olunurken de! 
Türkçenin malt"ım yumuşak • sert 
harfler kaidesine uyulmasını dili
yoruz ve uyacağız. 

Cünkü, bugünün yüz binlerce 
Türk çocu~u böyle konuşuyor, 
böyle yazıyor ve aksini yazdığı 
takdirde imla hocasından aldığı 
not ıısuiP<'e ı;ıfırnı" 

/. B. 

'f azan: 

78 inci Senei 

r,. vriyelerinde 

G eçen gün Macaristanın 
Fekse Potanya köyünde 

büyük bir sen
lik vardı. Bu. 
,nin kövtin bak
kalı Hünva ile 
karısının Pvlen
diklerirıin 78 in

cı seneı devrıvf'sivdi Hunya 98 
esi de 96 vasındaydılar. 

Bu cift kövde hPrkPc:e en me. 
sut cift olarak gö,.terilmektev
di. Bu Kadar senelik mfüıterek 
havattan c:onra ihth•Ar bakkal_ 
la ·kanc:ı Mla hirbirlPrinr a"ık 
idiler Bittiin kö~ ~divcıcları
nın ilk J;?üniindmltert havatla. 
rının ~ut Mı allllC icinde 
~~tttffi\t'f&sat dti'§!ükce sö:v • 
lerlerdi. İı::te bu ~eb,.nten idi 
ki. evlenciiklerini ti 78 incf se
ne1ıinde bilP te!it edivorlardı. 

Öele vakti harman verinde 
bao;Jıyan senlikl .. re ıtf:'t',. P"'C 

vakte kaıiıır köviin inhıde de
vam ettiln DaV.ılarRkları za. 
man bütün köv halkı kart ka. 
c-:wa daha bir<'ok mesut seneler 
dilediler ve sonra herkes yola 

nin şüphesi yok. Fakat, büyük 
fırtına ufkun hangi noktasın • 
dan kopacak? Akının asıl he
defi neresi? Tarihi ne zaman? 
Kuvvetler muvazenesi ne mer. 
kezde? 

Geçenlerde Mussolininin ken 
di gazetesi olan "Popolo d'İta
lia,, şöyle bir haber yayıyordu: 

- Bugüne kadar görülme -
miş, işitilmemiş dehşette bir 
kuvvet (300 Alman fırkası) İn. 
gilte~nin üzerine yüklenmek 
üzeredir. 

** A caba. bu bir hakikat mi? 
Rakam, tA ilk doluş 

anlanndanberi Jıarp tarihinin 
hakikaten görmediği, bilmedi
ği bir şey. 1923 de Nasyonal -
Sosyalizm hareketi daha henüz 
ilk adımlarını atarken, Alman 
ordusu tonu topu 7 fırkadan i. 
baretti. Versailles muahedesi 
fazlasına müsaade etmiyordu. 
1939 un sonunda, birkac avlık 
harpten sonra, bu ordu 140 fır
kaya çıkmıstı. Gecen dünya 
muhıırebesinin en k1Zl!ln dev -
resinde Kayser Wilhelm Al. 
manyasının mevdana cıkardıj!ı 
kuvvet. 250 fırkayı J?ecmE'mis· 
ti. HHlerin fırkaları ne kadar? 

İşte bütün bu sual kataloi!u
na ve mesele yığınırıa !':Övle bir 
göz atalım. Yarın "fntellig<>nce 
Service" in ortaya çıkıırdığı 
unsurlara dayanarak, Alman 
hazırlıklarından bahsedecN~iz. 
Daha sonraki v~zımızda da Bü
yük Britanva İmparatorlu~u _ 
nun hazırlıklarını anlatmıva 
çahsaca,ğız. ~ 

koyuldu. fşte tam bu anda idi 
ki, köy üzerinde düşmnn tay. 
yareleri dolaşmıya başladı ve 
oraya buraya bombalar düştü. 
yanjlınlar J;?eçti. Hücum yarım 
saatten fazla sürmemişti. 

Yol kenanndaki hendeklere. 
aiacların altına sı~ınan halk 
tehlike geçer ı.?ecmez, ortalı~ı 
dolasnııya; zayiatın mahhrf'lmi 
ara tırmıva basladılar. Bakkal 
Hiinva'nın evine J;?eldlkll'ri za
man binanın ön kı"mının t :ı m:t. 
men yıkılmış oldui!unu ı::ordı.i
ler. İhtivarların hiçbir yanda 
iıleri yoktu. 

Hepsi kollan sıvayıo Pnkazı 
kaldırmıva başlachlar Bir va • 
rım saat kadar ui!:rac:hktıın c:on
ra, is hafiflemi"ti. iste ancak o 
zaman arı:ıdıklarını huldıılar. 
İki ihtivar sevsrili verde van • 
yana vatıvorlardı. Elleri birbi
rine kenetlenrrıic:ti. İkisinin de 
~özlerinde dlence vPrinden 
cıktıklan zaman duyd11klan se.. 
vinc okunuvordu. Knrkmtva 
vakit bulamamıc:lı> ,.dı l'\lii'ft le
ri ani olmu!'tu F.lele, başba a 
ml'sut olm 'islerdi. 

Köv halkı hiirmetle sapka • 
larını cıkarıo bac:larını önlf'rı • 
ne iğdılcr. Kimisi onlara acıdı. 
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ı9ı@J;i1Q 
"Yolcu! Git Söyle-.. 

'' Yunan kuvvetleri geride 
hazırlanan mevzileri tutuncaya 
kadar düşmanı Rupel boğazında11 
Ş?eçirmemek için fedai i tenildi. 
Alaydan ~üz elli kişi seçildi. Bu 
bil- R'\'Uç kahraman, bire yirn-i 
nisbetinde olan düşmanı otuz alt• 
saat bir adım ilerive bırakmadı-
1ar. Düşman, ancak yüz ellind 
kahraman öldükten sonra ltoiaz· 
dan geçebildi ... ,, 

İki bin dört yüz sene evvel 
Yunan tarihinde şöyle bir vaka 
\'ardır. 

" ... Yunanistanı istilaya gelen 
İran ordularını durdurmak içir 
iiç yüz kahraman Anopa daği ilt 
l\lal~·aka köriezi arasındaki Ter· 
mopil Jteçidini tuttular. İranlılar 
bir avuç adamın buna muvaffak 
olahilereğine ihtimal veremiyor
lardı. ro zaman diplomatik not. 
~r icat edilmediki için) Yunanlı· 
lara kısaca şu iki kelimelik ülti-
matomu ırönderdiler. "Sıllhlan· 
nızı verin!" Kahramanlar, silah 
j yerine şu ce,"Bbı verdiler: 

- nelin, alın! 
l\liisndeme pek kanlı oldu. Sel 

gibi akan İran ordusu bu granit 
kayaya çarparak tuz gibi dağılı
yordu. 

Geçit, cesetlerle dolmu$tu. 'Or 
yiiz kahraman koca orduyu biti
ttcekti, Düsman boğazda hlr şey 
~·apamryacağını anlayınca gizli 
bir geçit buldu. Fakat 300 kahra· 
manın üç yüzüncüsü ölmedikten 
:sonra boğazdan geçememişti. 

Kadİl'$İnas memleket. 310 fe. 
dainin can verdiği geçide bir taıt 
dikti. 'Üzerine şu cümleler halle
dilmişti: 

"Yolcu! Git vatana s3yle. Biz 
burada onun kanunlanna itaat İ· 
çin can verdik!" 

Kitabeler silinir, taıtlar bnlır, 
dökülür, toz olur, yaşıyaıı ancak 
tarihtir. 

İki bin dört yflz sene sama bu 
f ahr ,.e seref destanım yine oku
yoruz. Çünkü, o-üç yüz fedai 'bu 
cümlevi taril!in ölmez saylalanna 
kanlariyle ) azdılar •• 

Rapel geeldfnin 'bir a~ kü· 
tamanı da yine kanlariyle hısan-
rık kitabmın silinmez bir faslına 
şÖ) le yazdılar: 

"Yolcu! Git dünyaya söyle. Biz 
vatanımızı kölelikten kurtarmak 
için burada can verdik!" 

Takvimci 

•••••••••••••••••••••••• 
TÜRK VARLIGINI ZAFER ŞAHİ· 

KALARINA )."ÜKSELTEN ÇOCUK
TUR! Her tilrlO şefkatten mahrum 
Yurt ya\'Tularmı koruyup yaşatabıl-

mek itin yıllardır bu gaye utnında 
çalışan Çocuk Esirgeme Kurumuna 
ÜYE olmanw Kurum saygı ile dıler. 

ANNELER: 
MEME KESIMl ZAMANI DOKTO· 

RUN NEZARET VE TAVSiYESi AL· 
TINDA BULUNMADIKÇA eoCUK 
iÇiN TEHLiKELi BiR HAYAT DÖ
NÜMÜDÜR! 

•••••••••••••••••••••••• 

Kimisi onlann ölümünü .kıs_ 
kandı. İşte bu da 78 inci evlen
me scnei de\·rivelerinde ö1Pn 
bakkal Hunya ile karısının hi. 
kayesi... 

* * Sen Kimsin? 

ingiliz karakterinin mfuney. 
yiz· vasıflarından ikisi de 

ve: 

ı?ayet soğuk kanı 
ve bir o kadar da 
resmi olmalarıdır 
İşte bu münase· 
betle nakledece 
ğim uf ak bir hika 

Bir saat kadar devam edeyı 
bir hava hucumundan sonrc 
Londra şehrinde "tehlike vok' 
i areti verilince Mı~ter Greer 
cvınin balkonuna cıktı ve ort 
lıi!ı .gözden J!ecirdi. Keskin ıtbz 
leri komşusunun bahceslndr 
patl mamıs bir bombava ili~ti : 

Mister G,-een derhal asalh in 
di ve duvardan athvar~k ko,,.,.,u 
nun bahce"ine eecti. Bomba.nır 
Iİ7Pri.,,P Jc11m ~rterok nnu teh )i 
kesiz bir hale koydu. Bu esnııda 
komc:ıısu bahcede belirmisti. K 
rarılıkta bah,..ede kimin ~·ılu11 
duılunu kestirememişti. Sordu 

- Kimsiniz?. 
- Bu bomba natlamak (izere 

idi Buna mani oldum. 
Komsu hic bozmadı: 
- Anladım dedi. havatımı 

kurtardınız 'Fnkat '\İle t 0 c:ekku 
edemem. Zira tanısmıv"'"''?. 
Ev\ ela hana söyleyınız, siz kim
s iniz? 



BÜYÜK ADAMLAR Askeri Vaziyet 
Bap 1 incide 

asıl harbi yapacak olan piyade bir
lik~ti henüz bu mevkilerden uzak
tadır. Binaenaleyh, motörize k.uv\•et-

Galerisine Kimlerin 
Resimleri Asılmalı? 

Mükrimin Halil, Bizde Galeriye Resimlerinin 

Konulması ve Gençli~e Tanıtılması İcabeden 

Pek Çok itim Adamları Yetişmiştir, Diyor 

1 
Ier, harekatta ahenJ:İ teınhı etınek 
maksadiyle dtıha jleı; gitmek ic;in bu 
birlikle!"in keııdOericin bulunduğu 

Üniver.ite Orta zamnn İslam 
ve Türk tarihi profesörü Mükri
m.n Halil Ylnanç anketimize ver
diği cevapta demiştir ki: 

"-Bunlar zararı olmıyan, hat
ta bir dereceye kadar faydası olan 
şeylerdir. Fakat, ilim b~kıı:nından 
büyük bir faydası yoktur, Garp
tc büyük adamlar hakkında bir 
çok eserler neşredilir, ıı;encler 
bunları okusun ve büyük adam 
olmaya heveslensinler diye. Bu 
eserler de ilmi olmaktan ziyade 
pedagojiktir. Söylediğim gibi 
;:ençlerin ecdada bağlanmaları, 
memlekete bağlanmaları, vatana 
bağlanmalan için yazılmışlardır. 

Avrupada ilim adamları hak
kında büyi.lk monografiler neşre
diliyor ve ancak bunların ilmi bi
rer kıymeti vardır. Bunlarla bü
yüklerin hakiki kıymetleri ölçü
lebilir. İlmin gayesi ise yalnız ha
kikati bulmaktır, meçhulattan 
hır düiıüm çözmektir. 

Bizde ıı;aleriye resimlerinin ko. 
nulması lazun gelen ve dolayısiy
le gençliğe tanıtılmaları icap e
den pek ~ok ilim adamları yetiş-

Prf. Mükrimin Halil Yman~ 

350 ıene evvelkJ ilim ve fikir Alemi
mizin mühlm ıahslyetlerinden biridir. 

Birçok e~t-rleri vardtr. Yeniçeri kA
tiplili yapmış!tr. 

miştir. Büyük müverrih ve ilim Cenabi (l'rlustafa Cenabi): 
adamlarımızdan 16 ıncı asırda ye-

16 mcı a!ıır Türk tarih Alimlerimiz ... 
dendir. Halep kadısı iken 1590 tari
hinde ölmUıtür. 

tisenlerden Hişt Behişt müelllfi 
İdris Bitlisi, 10 ciltlik Tarihi Ali 
Osman miıellifi İbni Kemal, Ta
bakatülmemalik müellifi ceıaı 
zade Kocanişancı Mustafa bey, Katip Celebi (Hacı Halife, 
60 ı tarih olmak üzere 100 eser 
telif eden Künhülahbar müellifi Hacı Kalfa - l'rlustafa): 
Ali Çelebi, Elalemüzzahir müel
lifi Cenabi, Tacüttevarih müellifi. 
Şeyhülislam Koca Sadettin; 

1608 de doğmuş ve 1657 de ölmüş
tür. Eserleri Ar:ıp dillerine çevrilmiş 
büyük bir Türk Alimidir, Garplılar 

onu Hacı Kalfa diye tanırlar, Hicaz 
Haliteliğinde bulunduğu için (Hso 
Halife) d:ye de anılırdı. Asıl lsrTti 
Mustafadır. i.tanbulda doğmuştur. 

17 inci asırda yetişenlerden 
Fezleke, Cihannüma. Takvimüt
tevarih müellifi Katip Çelebi, Sa
haifülahbar müellifi Müneccim 
başı, Tarihi Ali Osman müellifi 
Peçevi; 

HALKEVLERINDE : 18 inci asırda yetişenlerden 
Tarihi Ali Osman müellifi mu·· - BeyoQlu Halkevlnden: Cumartesi 
\.Crrih Naima; günü saat ı~ de Evimiz temsil selo-

19 uncu asırdan Tarihi Devleti 
Osmaniye müellifi Cevdet Paşa 
ve nihayet 20 nci asırda Sicilli 
Osmani müellifi Süreyyıı Bey bu 

nunda "Dünya ahvalinin ıon duru
mu,, hakkında ŞlşU Halk.evi Reisi 
Halit Yataroğlu 1.8..r•f.Jndan bir kon
ferans verlJecek ve konferansı müte-

meyanda zikredilebilir. akıp temsil eubemiz ''Ceza Kanunu,, 
Bunlar bugün daha kıymet - piyesini temsil edecektir. 

Pazar günü de tems11 şubemiz yine 
"Ceza Kanunu,, piyesini tem~ll ede
cekUr. Davetiyelerin Ev M\ıdürlil -

lerini muhafaza eden ve her za
man için iyi birer me'haz olan 
kıymetli eserleriyle tarihimize 
büvük hizmetler görmüş birer i tünden almması rica olunur. 
lim ~daml~rımızd1r. 

Beılktat Halkevlnden: Cumart!!İ 
Adı Geçen l\leşhurlar ıuno saat 20.30 da profes5r Milkrt-

Profesör ~lükrimin Halil Yi~ min Halit tarafından Türk tarihinin 
nanç'ın ce\'abında adı geçen ana hatları mevzulu bir k.onrerans ve
meşhurlar hakkında kısaca şu rilecektir. Davetiyelerin Hatkevinden 
mnlCıma+ı verivoruz: almması rica olunur. 

CeUilzade l'rlusiafa Çelebi ·S8'oyer Halkevlnden: Pazar glinü 

(Koca nişancı) 

Tosyada dolmuştur. Kanuni za
rr a-:ımda Reisülküttap olmuştur. Pa
di ahm nişancıbaşısı ve tuğrake~l td1. 
.l\Iüt.eaddit eserleri vardır. 16 •ncı aıı:
r•n müellif ve devlet adamıdır. 1567 
de öl Lil.ştür. 

'Ali Çelebi (Mustafa): 

1541 de dokmu , 1599 da ölmu!lltür: 

saat 14.30 da Şehir hıtecllsl Azasından 
?.1eliha Avni Sözen tarafından (ahva
lihazrra karştsmda Türkiye) mc-vzulu 
bir konferans Yerilecektir. Konre -
ranstan sonra temsil vardll'. Daveti-
yelcrjn E\'imizden alınması, 

Bakırköy Parti Merkezinde Kon· 
ferana - Pazar günü ~aat 15 de Parti 
Reisl Ziya Erdem tarafmdan (Dünya 
hfidlseleri karşı;<;tnda Türkiyenin du
rumu) hakkında bir konferans \'cri
leccktir. 

Y'e'f'e wrelmesini heklcmeltı:ed'tr Bu i
tibarla piya6'- bıir'liklerivle ı~otörize 
:~uv,·etıer arasınd"il işbirliği temın o
lununcıya kad~r Alınanların yeni biı: 
ll11mlelerl beklerıemez. 

Acaba Ya.goslav -ordusu, mot6rtze 
\ı:uvvetlerhı üstOntü~ü lrn:Nı~md:ı '·u
kubulan bu <;ekilme~ine raitmen, 
Alrnanll'lrın daha ileri gitrnelPrine 
rn.Ani olmak tein yeoni bir muk:ne -
me-t gö:ı.terecrk mi, yoksa A:ma.n kuv 
~·eUcrI yen! t.eraitkllcr elde edebil~. 
!'ek mi,, 

İ~te Af!"l;'lfl.lar1n R•lksınl:rrd~ '~P'
makta olclukl:ırı hare-kltm Y"eii{'6"f Ü· 

terlnde- müHS!'r olabn~lc: A;~;~~rr • 
derı birl't de budur V::üt~sı.rrıı ~aZi ... 
yette bulul'lan bir orduaun mo'&tre 
kuV\·etıerln:n birkır t-el:rrl un't'ftı:ıf'
si dcmPk, nıüdafi'.'ad.- bulun , ordu 
nun tf'o;:lim olduğu veysı olm!'t.k i7:e>
re bulundu~. hAttJ k?TmPti h11rbi -
yeslne halel gekJ lği demf'lc ".!e(U~ir. 

BiJAkis, ba7ı RMralde hücum-l ~
mı, kuvvetleri yıpratl'rn\k ve , faa 
hattını daraJ:tmA1( lci~ bir't:A~ "'.hTin 
terkedilniesi str!llte.t! bakımmdın da
ha mü<rbct netice bile verebil'J Foı;a· 
cıen harpça bir mHlet o~n Yulf~V
ların motöri.ıe lruvveıt.kırle i~hiit~ 

teşebbüs etmekt~ Cllın > lman piyade. 
birlikleriyle e..ıuıı~lt blT' '.'TlÜC"ad"ley'"' et ... 
rl$m.1ş olması veya bö:rle lNT !kırpla~
ma fcin haz.rrlanmakta bulunmı.!n da 
beklenebilir. 

V&kıa, bu({Ü'n Yu,ı:osla\• ordusuoun 
müttefikleri olan Jnıiliz ve \·un:uı 
kuvvetleriyl• irtibatı kesilmiştir. Fa
Jcat. yukarıda dedijimi.ı \'eçh!le-. Yu
gmlav ordusu p.yet daha iyi nılk:a .. 
dele edebilmek ve hazırlanmak üze ... 
re <:f'kilmi~ bu!unuyormı, buJt{1n1eMe 
derhal yandan yapacağı bir hücum 
netic.esl, tekrar rnüttefikler\:y~ irti
bat ı~.min etmiv~ rrıuvaffak olabilir~ 

Yugoslav ordusu böyle bir hücu
mu yapabilir veya yapat'SB, muvaftnk 
olabilir ınl! 

Almanların Balkan harekAtmda çok 
kısa bir zamanda muvatCakıyet Lemin 
etmeleri, Yugoslav ordusunun hatalı 
hareketinden ileri gelmişLir. Eğer Yu
goslav ordusu, Almanlar yaklaşma

dan önce Vardar kôprüsfınü tahrip 
elmiş, Ü•küp, Perlepe glbl mühim 
yerleri, yolları ve köprü başlarını ev
velden tutmuş olsaydı, hattA buralar
da Alman kuvvcUer.ine kar.it eaülı 
bir müdafaada bulwıabilseydi, hiç 
1ttlphesi& Almanlar bu ll@l°i muvaffa -
kıyeti elde edemez ı-e Yuıoslavyanm 
hem müttefikleriyle irtibatı kes11mez, 
hem de Yunan sol cenahı açık kal
mazdı. Bu suretle de bugOne kadar 
eşine az rasUanan kahramanlıklar ya ... 
ratan Elen kuvve'tleri ~imdiki duru
ma düşmezdi. 

Halbuki. Yugo!'=l:ıv ordu!'U bunları 

yapamamış, Almanlar da. tıpkı Po .. 
lonya ve Fransada olduğu gibi, stra
tejik hatalardan j~tifade ederek bu
günkü neticeltri elde etmiştir. Yu -
go:;lav ordusunun bu hataları tekrar.
lamamak üzere yenj ve mües~ir bir 
harekette bulunup • bulun!\mıyacHğı 
&ncak, b~nlerde a:elecek haberler
den anlaşılabilecektir. 

Maamafih. Yugoslav ordusu, müt
tefikleriyle irtibatı temine muvaffak 
olsa da olmasa da, Makedonyada ce
reyan eden harbi Almanların h~nüz 

kaU surette kaz.anmış olduju iddia 
edilemez. Çünkü, Yunan ve İngiliz 
kuvvetlerinin, evvelce tesis ettikleı·I 

nsıl müdafaa hattı üzerinde Alman· 
ları karşılamı:ya hazırlandıkları nnla
.şılmaktadr. Bu hat, Şel<iniğin cenup 
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Balk-::;n Hadiselerinin Piyasc.daki Tesirleri -

1 racat Devam Ediy - ithalat Hareketi 

Olarak Kaydedilecek Mühim Birşey Yok 

S on Balkan hfıdiselerinin pı-1 görülmektedir, Filistinden iste -
yasadaki tesirll!fl neler - ' nilen maddelerin ba.5ında pestil, 

dir? Bu suale cevap veıtrıel< ıçıın, kuru erik, bu!unmııktadır. Buna 
muhtelif merrUekeUere ya.pda114h molrnbil Fıli..tinden pamı.ık ıpl i 
racat harekellerı hakkında ma - gelmektedir 
lümat vermek kafidır. Son harp, 
en zıyade Balkan aTdakı ıihracat 
yollarının değişmesine sebebıyet 
venniştır. Memleketımızın thra
cat maddelen, ltalyaya, Isvı.;re
ye Yugoslavya vasıtasiyle sevk 
l'dilirdı, Yugoslavya harbe gir -
meden birkaç gün evvel, lsviçre 
ve 1 ialya mallarının Yugoslav -
yadan ıransıt sureııyle geçmesı
ne müsaade etmemiştı. Bu yol ka
pandlktım sonra ihracat madde -
eri, birkaç gündenberi Rom~n

ya tariki ile Isviçreye ve Italya
ya gönderilmektedir. 

Bir haftalık ihr(JC(l.t 
vaziyeti 

T icaret Odas. tarafından ya
p.Jan hesaplara gore bu 

hafta ıçinc!eki ihracat, yekün itı
bariyle 2 buçuk milyon lirayı 
bulmaktadır. lhracat yekununu 
kabartan maddeler şunlardı: Tıf
tik, tütün, deri, balık. 

Bunlardan tiftik en ziyade J n
giltereye satılmıştır. lngiliz ti
caret birliği aylardanberi, Tür -
kiye piyasasından 40 bin bal ye 
tiftik almak için, tiftik ihracat -
çılar birliği ile müzakereler yap -
makta idi Bu müzakereler pek u
zun sürmliştü. Ingilizler, piyasa
yı tatmin edecek derecede fiyat 
teklif etmemişlerdı. Bu müzake
ı·eıeı'den sonre,, Ingi!izlere taah
hüt edilen tifti.klerin ihracına 
başlanmıştır. Dığer taraftan Al -
ınar. fırmalan da, bir milyon 200 
bin lıratık tiftik satın almak ıçin, 
tiftik ihracatçılar birliği ile mü -
ıakerelerine devanı etmekt"clır -
!er. 

Tütüne gelin~. bu ho.Ho. için
de tütün en ziyade Mısır ve Al -
manyaya sevkedilmiştır. Yalnız 
Almanyaya gönderilen ·tütunun 
kıymeti yarım milyon lirayı teca
vüz etmekteydi. Müteferrik ola -
ralt tütün tatılan memleketler 9 .. 
rasında, Daııırnar a, Ffufanda 
Isveç te bulunmaktadır. 

Irakla olan tıcaretimitde yeni 
bır tahavvul yoktur. Basra yolun 
dan otomobil lasııği. çay ve kah· 
ve beklcnınektedir.Bu yol üz~ -
rinden ıhtacat yapıldığı p<'k vaki 
dcğ'ildir. I. rak demıryolları tari · ı 
felennın yuksek olu~u da, ihr1-
cata büyiık bir mSni te~kil et -
mektedir 

Dtşarıda11 mal getirmek 
meselesi 

T icaı'et ofısının, meşgul ola
cağı meselelerden btn de, 

ithali'ıtı arttırmak ımkilnlarını te 
mm etmektır. Geçen yazılatımız
da da yazdığımız gibi. bugunkü 
şartlar içınde en çetin mevzu da, 
dışarıdan mal getirmektir. Hal
buki, ihracat yapmak, ithalata 
nazaran daha kolay ve basit bir 
me•ele haline girm~ır. Bugün 
herhangı bir yiyecek maddesini 
peşin parayla Istanbul limanın -
da her memlekete satmak ka -
bildir. Fakat ıthalal bu nisbctte 
kolay değildır. Bu itibarla ıth.ıli'tt 
ınevzuuna pek haklı olarak dev
letın müdahale etmesine ihtiyaç 
vardı. Vakıa şundiyc kadar dev
let, ithalfıt ımltanlarını temin "t
mek i\'trl muh teW ilca ret zıim -
relerine akreditif muamelesi a -
ç.lmasına dcla.Jet etmiştir. Me•e
la Amerikadan ham deri getir -
mek için 70 bin Ingiliz liralık 1 

akredıtif açıldığı gibi... Bundan 1 
başka demir, çay, kahve ithali 
için ele zaman zaman, bu mev -
•ula uğraşan bıcliklere akreditif 
temin edilmiştir. Nitekim birkaç 
gün evvel 9'1Y ithali için, ç-ay ve 
kahv~ birliğine 60 bin Ingiliz li
ralık akreditif açılmasına dela -
Jet edilmıstır. Fakat bu muame -
leleri temin etmek kafi dcğildır. 
Mal ithal etmelt, piyaS11nın mııh -
taç olduğu maddeleri bulmak, 
herhangi bir ticarethanenin işi 
olmaktan çıkmış, devlet işi halıne 

rml 

Ticaret ofisi, ihrecat ·mesele -
!erinden evvel, piyasanın muhtaç 
olduğll bu mevzuıa karşılaşa -
cakt.r. 

Haftanın ithalM hareketlerin -
den bahsetm"k ldzımgelirse, 
kaydedilecek mühim bir ,ey yok
tur. 

(Baş tarafı S tinC'iideJ J 

nin alınacağı en mühin1 hatıft 
sahnesi olduğunu i!ade eden kıs 
nudır. 

~-•ster Chıırchıll, Atlan't1k 
me!t..ftMI lnUftft're"hesi kı.t'l'Bntl11tAk 
A~er;ka yardımı devan1h ola· 
rftk tt-m!Jı etfildiktt."11 son~~. Al
nıanyanın mııha!.J.ıık ıtıağlt\p e
dilecei!i kanantini izhar -etnıi~ 
tir. 

Mö ·yö Hitlerin a<ktti maki 
ııesifli ·h•n;ıi istil<ametler<'P ha
~e 'Ş?"Mİ'Tecf'i!inin tahmin o 
lunal'nıyacal(ını ~ö~·liı·t>n Mi,1eı 
ClıurchiH'in. ı\lmanyatnn, (Tk 
ran\·n hıılnıt.at amtıaT1m , .. 
Kafkasya petrollerini ele "erir 
meye tesebbii< Pdecegini !!öste 
ten bir çok alatı'letler oldut:nn .. 
hcyotı etmesi çok ınanidar.t>r 

$. Rusya - Japonya: 

Mösyii Matsuoka"nıııı bn ~k
sam, Melotof'tın .erefône 

nilecek zh·afet~ bulu1'dnktar 
S9nra. vaktiyle diı>lmnatik bir 
'!tel'lurivette itnlunmu~ ol41n!!·, . 

Leni .. gı-~.ı .ehrni zi~·aret f'de
ceği hildiTilmcktedir. 

Japon harrei~ nazın ıi\in A
merikan sefiri ile btta er Y•· 
mek yemiıı ve ii~ saat kadar ko 
nu'\nıustar. Amerika "ttfiri, ~fö~
yö Matsuokaya, geçen son ba
harda Japıöt\'.'-"'ada bul11 ... -'oil• 
rada kendi<;ime ı;;~tentij\i mi>•· 
{irperverliği ıaee ettiğini ve a
ralarıntlaki koftusn1a ç•k sami · 
mi bir hava Ô<'inde cereyan etti
itini söyleı'1btir. 

Japonya hariciye neııareti in 
organı ~an bir RUctc, i\fo<ko,·a 
da r<ıreyan eden mü:m.ke.-ele· 
neticesinde, Soı\vyet\erle .Jfll"'" . 
~·a al'9'41\da hir ade111i te<-a\·ii7 
nakil imr.alan,.raltnı '"'~ıt<tır 

Roosevelt'in Kararı: 

Amerikadan son gelen ha
berler :\Iister Roo.evel· 

tin iki rok ıniihin1 karar aldığınT 
hildirm<'kteılir. 

Bunlardan bir\. Amerika li
ınanlarınd~ki ecnebi ~emilerin. 
lıedeli ödenerek. miisedere edil
mesine; 

Diğeri ıııle, Groenltında'nın , 
muvakkaten Amerika himayesi 
altına a1ınarAk. orada hava iis· 
terinin tc~kiline ait olan karar· 
dır. 

Bu iki kararın da. İngiltenye 
ha1:p mal-zerne~i naklini kolay· 
laştırmak, Atlııntik meydan mu 
harelıc•ini l<Manmak maksadlv
le ahndlğı aşika~~·r. 

M.ANTEN 

YF.'Jİ NEŞRİYAT 

SiVAS FOLl'CLO"U - Sıvos Hal
kevi ne~~yatı't'ım 6 mcı '!layıs1n1 teşkil 
e-tmel::::tP.dir. \~ehbi C~m Aşkun tara
!ınd:ın yazılmış ve Sı\·as K:\mll m3t
baası t;ır:ıfn1dan ba~t1mı•ttr. 

Kuzu ve keçı derileri için her 
taraftan talep vardır. En ziy~dc 
Mııcaristan, Isviçre ve I.<veçten de 
ri istenilmektedır. Balık ihracatı 
da, Romanya, Bulgaristan, Yun2-
nistana devem etmektedir. Bun -
dan başka Almanlar, tuzlu ve 
konserve balık almak için de, mü 
rııcaatlarda bulunmaktadırlar. 
Buna ait ihracııt listesi, balık ih
racatçıları arasında tevzi edile -
cektlr . 

Birkaç haftadanberi 
ile ticaretimizde de bir 

Filistin 
inkişaf 

Yakında muhtelif memleket -
!erden mühim ntiktaı'da itlı•~t 
aşyası geleceğinden bahsedil -
mektcd.ir. 4 EYLÜL - Sıvas Halkevinln ldil

tür dergisidir Mart 940 aymm 25 -
Hilseyiıı Av11i •ı ·nycı çııtm1'tır. 

ilüGUNKU 1'1'01.dw~U 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 ~Tüzik CPI.l 
8.45 YÔmek ırs-

lesi 

12.30 Program 
12_:ı3 T01'1<üter 
!2.~ ıt~lıet'ıet 
13.05 Şarkılar 

13.20 Müzik (l'l.) 

... 
18.00 Program 
!8.03 I\Iüzik 

18.30 Meydan 
faslı 

19.30 l:l~berler 
19.U Kl>nufl'na 
W .50 ~.rkılar 
20.15 Rki!yo g:ı. 

'Zetesi 
20.45 Teman 
21.30 Konuşma 

~ 21,45 Salon or • 
kestra.sa 

22.30 ıtaberler 
22.45 Salon or -

kestrası 

23.00 MQzik (Pl, ı 

~3.25 Kapanq 

Hükumetin 

Teyakf<uzu ve 

ihtiyat Tedbirleri 
Başı 1 incide 

ihmal etmeyen hükumetimiz, bu 
defa da lstanbuldakl nüfU! ke
safetıni azaltmak için bazi tMbir
ler almak ihtiyacını duymu~tur . 
Bu tedbirler, Tüttoiyenin harp 
tehlikesi ile karsı karşıya bulun
duğunu göstertrıez. Alınan tedbır 
sadece bir ihtiyati hareketten baş 
ka bir sev def!ildir. 

Bu tedbir dolayısiyle. tel~s ve 
endişeye düsıne:ve lüzum ve ma
hal yoktur. Çünkü Anadoluya 
gitmesi tavsiye edilen vatandas
lar derhal sehri terke dııvet edil
memislerdir. Simdillk ya:'.)ılan 
sey, sadece varın bu vatandaşla
rın memleket dahiline naklinde 
müŞkü\atla karsılasmamış oltflak 
icin buı;lnden hazırlanmaktan i
barettir. Sehri terketmek lste:ven 
vııtandaslar buıı:iinden hükumete 
müra<'.aat f'derek \'esikalarını a
lacaklar, ve hükumet lüzum ıtör
düqü gün devlet vasıtalar~::le is
tedikleri yerlere gidebilecekler-' 
dir. 

Bu tedbirlerin alınmasını icap 
ettirım muhtelif •ebepler vardır. 
Bunların baiında harp mıntaka
sında bulunan İstanbul halkının 
hayat ve emnivetlni korumaktır. 
Yarın bir harp tehlike•i karsısın
da $ehri terlcetmek isteveeeklerin 
nanik husule getinnelerine mani 
olmak düsüncesi de böyle bir ted
biri zaruri kılmaktadır. Hüktlme
ti böyle bir ihtivati tedbire .ev
kt-den im.illerden biri de eehrin 
ıasesini ve asayişini kolaylaştır
maktır. 

Bu gibi zaruretlerle alınmo.sı
na lüzum ııörillen tedblr kar•••ı,.. 
da vatandaslara düsen vazife so
t!:uk kanlılı ~ını muhafaza etmek 
ve telas ve cndiseye kapılmamak
tır. Nitekim diin halk arasında 
lıic bir teliıs ve hPyecan eseri gö
rülmemis. hükumetin tedhir;,,i 
-verine getirmek icin kendisine 
düşen vazifeyi ifaya şita;:ı etmiş
tir. 

Edimede Sinan İhtifali 

batsında 2048 rakımlı Olimpos dag
larmdnn ba.~lıyaralt Ohri gölüne ka
dar uzanınaktadrr. 

MARIKA R Ö K K 1 Ün --- Edirne, 10 {A.A.J - Mımar Si-
' nan'ın ölümünün 350 nci yıldönıi 

!:n <arp da~lann ve diğer birçok 
tabit fır1z.alarm bulunduğu bu mın

ta.kada Yunan ve İngiliz kti.vvetleri-ı 
nln uzun mOddet muka\'emPt erlere-k 
Almnnların daha Herlye gitmclcr'.ne 1 
,.e neticeyi istih~al etmelerine mftni 
olmaları bekleneblltr. 

Mevsimin 1001 harika"1 filmi olan 

KORA TERRY 
İKİNCİ Hı\Jo"l'A OLARAK 

ŞARK SINEMASINDA 

mü münasebetiyle dun Selimiye 
camii av !usunda muazzam bir 
ihtifııl yapılmıştır. Thtifale, halk 
ve mektep talebesinin iştirakiy e 
söylenen istikltıl mıırşıyla başlan 
tnış ve söz alan muhtelif hatip -
ler koca Sinan'ın hayat ve eser-

..._ asa ı. 'd B ı d 
\ 

\erini, memlekette yarattığı sa -

-. •••••••••••••••••--••••"' nat abı el~rinln kıymetini teba -
------------------------------ rüz ettirmişlerdir. Mer:ısime 

- Kim o, kimi istedin? 
-Remzi kalk ... Sana diyeceğim var. 

Bekir doğrulup oturdu. Fırın dumanı gibi 
cak bir rüzgar esiyor, bulutlar alçaktan ve 
ratle geçiyordu. 

sı

sıi- CGOL iNSA.NlLA. Rl 
v 

Yarım saat kadar hiç konuşmadıın karanlıkta 

cumhuriyet marşı ile nihayet ve
rilmiştir. 

yürüdüler. B 
Bekir, karma karışık, biri birini tutmaı, hiddetli 

ve sevinçli şeyler düşünüyordu. Ormana yakl8.jtık
ları zaman,· Sultanın sık sık soludu4unu farkede -
rek biraz yavaşladı. Kızılhamamın adını işitmi~tl 

U L M ACA 
Bekir karanlıkta yüzünü görmediği halde hem 

Sultanı tanımış, hem de sesinden fena korktuğu
nu anlamıştı: 

l azan: L-emaıenın ıvıahır 

- Ne var, kız? !Benim ... 
- Bekir aga sen misin? - Remzi sen misin? 
_ Benim! , - Benim dedik ya ... Sana ne oldu gece vakti 
- Ne oldu gece vakti'. Yanında kim var? 
- Hiç ... Hiç bir şey olmadı. Remzi yaklaşınca, eğilip baktı: 
Sultan, iki büklüm dururken yere çömeliver- - Hayır ola kız, buralarda ne arıyorsun ka-

mişti. Köy delikanlılarından hiç birine benzemi- ranlıkta? 
yen, kendi akranlarına, kırk yaşında sakallı, uslu Bekir can sıkıntısiyle, Sultanın yerine cevap 
adamlar gibi saydıran Bekirden utanıyordu. verdi: 

Uzaktan ağagillerin mısır tarlalarından yaban - Sıtkı, marangoz Halil, bir iki rezil daha, ev-
domuzlarını ürkütmek için durmadan vurulan, !erini basmışlar. Ellerinden kurtulup buraya 
teneke sesleri işitilmekte idi. gelmiş. 

Bekir, karanlıkta hain hain güldü: - Buraya geldiğini görmüşler mi? Ya, gördü-
- Bir şey olmadı da buraya neden geldin? !erse .. . 
- Remziye bir şey diyeceğim. Sultan: 
_ Remzi köye gitti. işi vaımoş. Şimdi gelir. Ne - Görmediler, dedi, görseler peşimi bırak-

diyeceksin Remziye? mazlardı. 
- Bizim evi bastılar Bekir ağa! - Şımdi ne olacak. 
- Kim bastı? Onlar konusmağa başlayınca Bekir kilimin üs-
- Sıtkı, marangoz Halil. lki herif daha ... Ana- tüne otw·muştu. Yüzlerini karanlıkta görmedi-

mı dövdükı-. Beni tepeden meşe korusuna sür- ği için memnundu: '• ' . 
düler. Sultan biraz yüksek sö~eymce Remzı etrafı-

- Nasıl kurtuldun? na baktı: İJ;!SJJ L .,;u~. 114. 

_ Bırakın, nereye derseniz giderim, dedim. -Yavaş kız, biri•i duyarsa kötü. olur. Seni gö-
Dıraktılar. Meşeliğe daldım. Çok aradılar, bula- türüp bir yere saklamalı. Ne dersın Bekır? Dur 

d l hele Hacer teyzelere bıraksak ... 
m" ı ar. ··· . . · · kı 

Bu esnada köy tarafından ayak sesleri duyul- - Hıı~er teyzenın evme gıtmem... Benı Sıt -

du Sultan yerinden sıçradı: ya verlr. An h da bTrsin Eve 
_ B · erme Bekir ağa... Kurban olayım, - Doğru... amın uyunu ı ı · 

enı v koymaz bizi... Dört köyün adamını ba.~ınuza top-
beni verme ... 

- Korkma sen. kıpırdama!.. !ar. 
Bnkir, vastığın altından tabancasını aldı. Su!- Sultan cckinerek teklif etti: 

tanın önüne geçerek namlıya fi~ek sürdü: - Beni ' köyden çıkar, Remzi... Elin ipsizleri ile 
Kim o, kimsin? başın derde girmesin. . .? 

_ Hayır ola B~kir... Uykudan mı uyandın? - Köyden çıkarmak iyi ya ... Nereye gıtmelı. 

No: :n 
- Benim Kızılhamamda teyzem var. Oraya 1 amma o taraflara hiç gitmemşiti. Zaten yirmi ya-

götürsen bulamazlar. şına geldiği halde Orta nahiyesıylc Çerkeşten baş-
- Kızılhamam mı? Kııılhamam cehenn~min ka yer bilmiyordu. Çerkeşe de, bit defa askerlik 

bucağı be? Buradan kaç saat çeker bilir misin" muayenesi i~in, bir defa~· ma_hkemı;ye şahit ola
- Bilirim. Altı, yedi saat çeker ... Ankııra tara- rak ınmı.ıti. Gıdenlerın soyledigıne go'.e Ankara, 

fına yakın... şu ,tarafta •. Çubuktan daha ilen, on sekız, yirmi sa-
- Sen ne diyorsun. Altı, yedi, saatin Jlifı mı atlık yerdı · 

olur? O~. on iki saat sürer .ferah, ferah~ Bekir, peşlerinCien belki bir gelen olur, diye 
R:mz~. c.ıgarası?ı yakmak ıçln avucunda sa!<- düz caddeyi bıraktığı i~ln ormana girmeden evvel 

ladıgı kıbrıt alevıne eğildi: Sultana sordu: 
_ On saat ... Cehennemin bucağı bel - Kızılhamamın yol\]n~ bilir misin? 
- Ne olur, Remzı. Sıkı gidersek daha çabuk . - Ankaı·a tarafına du~uyor. Otmnndan gldcr;ek 

varırız. Sıkı gideriz, ben hiç yorulmam. bılmem. 
1 

Remzi, ekin biçmeyi, harmanı, babasının bura-ı - ~u tara~a de~ek ... h . . . . 
da olmadığını, mahbushaneden büsbütün edcp~iz . Bekır, ehnın genı~ bıı. aıckebyle tepele~~n tiz~-
çıkan Sıtkıyı bir arada stiratle düşiindü: rınde sım sıyah duran oımanın hır kısmını gosterclt. 

' ' - İyi öyle ise ... Doğru o yana gıdilccck. 
- Babam burada yok. dedi, Istanbula manifa - _ Pekala! 

tura getirmiyc ı:itti. Reji dükkanı da üzeri~de. Orman ağır ağır yükseliyordu. 
Hesabı karıştırdık mı yandık. Anam kocadı ışler Gece sıcaktı ve ağaçların altı daha karanlıktı. 
h.ep.bana bakar. Yarın Yunt ovasına gündelikçi ııö- Uzaklarda, bir si,irü yırtıcı hayvan homurdanıyor 
turulecek. Haydi beraber Kızılhamama gıdelıın. gibi kızgın ve korkunç gök gürledı. 
Yolda bir hal olur da . tez? gelemezsem, rezalettir. Bekir alçak sesle: 
Sen yalnız gıdemez mısın. _Yağmur geliyor, dedi, ıslanacağız ne dersin? 

Sult.an ceı:ap vermedi . , _ İnşallah gelmez, kaba buluttur geçer. 
Bekır ~ya~a kalkmış kuşağını baglıyordu. Taban _ Geçmese de olur Sıcakta fena mı, serinleriz 

casını (BısmillAh) diye beline soktu· _ Serinleriz öyle ya .. 
- T~bakım,. dolu mu Remzi? Başlarının üzerinde w dört taraflarında çam 
- Bıraz tutün var. Buyur. dalları hışırdıyor, rüzgarda orman, ölü duası oku-
- Şimdi sannıyacağım, bende kalsın... Anama yorlarmış gibi inliyordu. 

bir şey duyurmazsın. Yarın akoam buradayım. - Kız, Reşit ai!anın tarlasına gündelikçi mi gel-
Kalın pençelı kunduralarını, birisini tekmeliyor dindi? 

gibi hiddetle çıplak ayaklarına geçirdi : - Öyle. 
_ Haydi Sultan, yürü bakalım. Berab,er gidece· - Kaç kuı u~a r. 

ğiz. (Arkası var) 

·' • • ft 7 9 

Soldan Sağa: 1 - Bir Yunaı 
vilayeti 2 - Eserler - Ters oku 
nursa: Bir isim 3 - Müstesna 
mükemmel - Oyulmuş 4 - liL· 
da - Ced 5 - Beraber 6 - Döı· 
yan' stl ile çevrilmiş yer - Orta -
dan kaldırmak, Zevale uğratmal 
7 - Bır nevı ot - Hürriyeti elin 
den alınmış 8 - Halk - Bir har, 
değişirse: Dirı olur 9 - Baş · 
Komşu bir memleket. 

Yukardan aşağı: 1 - Bir hay· 
van 2 - Bir harfi değişirse: bil 
erkek ısmi olur - Ilaç, çare 3 -
Baki deiil, fena bulan - Ocu7 
dunyadadır 4 - Toprak - Bar 
saklar 5 - Ilk dört halifeden bı 
ri 6 - Otomobil • Evveli olmı ı 
yan 7 - Bıze bizi olduğumu~ 
gibi gösterir - Arabistanda bir 
yer 8 - Yükseliş yükselmek 
Yüz kuruş eder. 9 - Ters oku · 
nursa · Akmaktan temenni - lliı 
meyve 
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Şimali Afrikada 
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İn iliz f( taatı 
Yeni HarekAta 

azcrla~ayor 
Kahire, 10 (AA.) -- Ingiliz 

tt'bligı: Bingazının şarkında ·bu
lunan lngiliz kuvvetJerı müstak
bel harekat için daha müsait bir 
mıntakada toplanıyorlar. Birkaç 
gun suren çekılme harekatımız 
esııusında duşmanı ağır zayiata 
ugratlık . Bunlardan biri Victorıa 
nı anını hamil bulunan general 
Neame ikincisı general Sir Ri
chard O'Connoe ve üçüncüsı.i de 
gC>neıal Gamlıer Parry·~ir. 

Almanlar neşrettikleri tebli& _ 
dE 2,000 esir nldıklarını bildi~ _ 
mışlerdır. Vukubulan çarpışma _ 
ların şekline nazaran bu miktar 
imkônsız görülmemektedir. 

Adis-Abeba'da 5,000 
esir almdı 

istanbuldan 

A yrdacaklar 

Haz~rh~a Başladı 
Bnc:ı 1 incide 

A.?adoluva göndermc>k '.istiyenler 
dun sabahtan itibaren kavmn _ 
kamlıklara miiracant ederek be
vanrame almıya başlamıslaroır. 
~a~k soğukkanlılıkla ve tam bir 
ll"tı 7ıım 1~ müracaatlarını yap -
maktadır. 

"Türk tebaasına mahsus hc>r 
ailenin verece,Zi bevannam<" .. ser. 
levhasını taşıyan bu bevanname 
l<:r. isim ve sovadı. doğ-um tari: 
hı. kadın vevn C'rkek olduıfo isi 
götür~eği c>şvanın miktan, 

0

ika~ 
metJ?ah adresi. gidı>cem Vf'r. bL 
n~c~ği iı:tasvon veva iskele ve 
duşunceler olmak iiı•erp on hane 
Yİ fütiva etm<'ktedir. Bu suallı>ri 
dolduranlar, b<'vannıımE'leri im
zaladıktan ronra tf.krar kayma-
kamlıı,.rı vı>rrnnl·•"rlir. · 

Aynlacaklar derhal 
serJkedUmiyecekler 

Yugoslavyada 
Başı 1 incide 

kodra taarruzunu gar;> istikame
tinde Drin nehri boyunca ve Oh· 
ri gölü civarında Debra ile Stru-
ga'ya doğru ilerletmektedir. Mez
kur gazete, Almanların Y~~oslav
ları Novisad şimalindeki mevzi
lerinden sökemediklerini bildir
mektedir. 
Almanl(u·,Şimalde iJ/ aribor 

. şehriJıi işgal etti 
Berlın 10 (A. A.J - Alman 

tebliği: 1stiryadan hareket eden 
Alman kıtaları 9 Nisanda :\fari
bor şehrini zaptetmişlerdir. Von 
Kleist'in zırhlı teşekkülleri ve pi
yade fırkaları mühim bir demir 
ve kara yolları iltisak merkezi 
olan Nış'i işı?al ettikten sonra çe
kilen düşmanı takip etmektedir· 
ler. 

Arnavutluk hududuna doğru 
yapılan ileri hareketi esnasında 
Alman kıtaları Vardar nehrini 
geçtikten sonra Perlepe ile Kal-

TAN 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 10 (A.A.) - lcra Ve

killeri Heyeti bugtin saat 16 da 
Başvekalette Başvekil Dr. Refik 
Saydam'ın riyaseti altında hafta
lık toplantısını yapmış ve ruzna
mesine dahil meseleleri tetkik et
miştir . 

Groenland' da 
Başı 1 indde 

dar görmediği en büyük bir do
nanmayı tebşir ediyor" demiştir 

North Carolina zıhhsı. 16 pus
luk toplarla mücehhezdir ve dün 
vanın en kuvvetli ; "'rD gemisi di 
ve tavsif edilm fttc... • Bu ızemi 
Amerikan bahriyesine 18 sene
denberi iltihak eden ilk dritnot-
tllr. 
l11giltereye verileli gemiler 
Vaşington, 10 (A. A) - Rooc;e

vcltin hususi katibi Stephen Ear 
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Churchill, "Her 

Şey A tlantik 

Muharebesine 

Bağlı .. Diyor 

Yunanistanda 
Başı 1 incide 

rine düştükleri güç vaziyete rağ. 
men, öğleden sonraya kadar a. 
lınabilen haberlere göre, hudut 
boyunca cephede mukavemetle
rını azaltmışlar ve hatlıırını tam 
olarak muhafaza etmişlerdir. 

Başı ı incide 2 - Arnavutluk cephesinde, 
kaynnkları çok geniştir. Bu za _ düşmanın mahalli hücumları püs 
yiat, vasi harp gayretlerimizi ve kürtülmuş ve hücum edenlere a
iaşemizi ciddi surette müteessir ~ır zaviat verdirilmiştir . 
etmeksizin ilanihaye devam ede. Almarı tebliğine göre 
n:ıez. Alman V<' 1talyan ticaret Berlin, 10 (A.A.) - Alman 
fılolrrına verdirdiğimiz zayiat tebliği: Yugoslavyada Vardar va_ 
toniluto nisbeti itibariyle bizim disinden hareket eden zırhlı kuv 
uğradığımız zayiattan çok dah.ı vetlcr Sc>laniğe varmışlardır. 
büyük olduğunu ve d eniz ticare_ Sarkta harekatta bulunan kuv. 
timizi biıtün dünyada idame et- vetler Mctaksns hattının muka
mekte olduğumuzu soylcmekle vemetini kırarak Iskeçe'yi işgal 
berab.er b~ı_ıu.n ~i: cevap teşkil etmişler ve adalar denizine ın
c>demıyecegını bılıyorum . · mişlerdir. Vardar'ın .. ~r~ıqdaki 

2.300 000 tondan fazla Alman ı Yunan kıtalnrı, her turlü irtıbat
ve İtalyan ticaret vapuru yaka- tan tamamiylc tecrit edilmiş ol
lanmış, batırılmış veya mürette_ duklarından kayıtsız ve .şartsız 
batı tarafından batırıldığı göriil- teslım .olmuşlardır. 

Sümerbank Yapağı 

Mübayaası l~in 

Faaliyete Geçti 
Ankara, 10 (TAN Muhabirin -

den) - Ticaret ve Iktısat Vekfı· 
letleriyle müşterek olarak ya -
pağı fiyatlarının tesbit ve ilanı 
üzerine Sümerbank umum mii -
dürlüğü, mübayaat içın faaliye
te geçmiş bulunmaktadır. Bır 
mübayaa ekipi önümüzdeki bir • 
kaç gün içinde Adana, Mersin ve 
havalisine hareket edecek ve müs 
tahsil ile bizzat temasa gelerek 
tnyin edilen azami fiyat üzerine 
mübayaııta başlıyncaktır. Bu e -
kipten başka diğer bazı ekipler 
de memleketin yapak istihsal 
mıntakalarına mevsimin biraz 
daha ilerlemesinden sonra, hare· 
ket edecektir. 

Fintlnr, Istanbul piyasası ra
yicine göre tayin edilmiş olduğuı 
dan yapağı müstahsilleri, Istan 
bula kadar nakil ücretini kar o . 
larak alacaktır. Nairobi, 10 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: Addis-Abeba'da alınan 
harp esirlerinin miktarı 4.000 I
talyanla 1,000 Afrikalı askerdir. 
Addis-Abeba civarında dolaşan 
devriyelerimiz dün 1450 İtalyan 
askeri ile 900 Afrikalı asker da
ha yakalamışlardır. Kap kuvvet
lerine mensup iki Ingiliz subayı 
ile 18 kamyon şoförünün Awash 
da yakaladıkları 800 Italyan 
bunlara dahil değildir. 

1 tal yanlara göre 
Roma, 10 (A.A.) - Tebliğ: 

Bingazi cephesinde düşman, Al
man ve ltalyan kuvvetlerinin sa 
1ıilden ve Cebelin cenubundan 
giderek Dcrne'nin ötesinde buluş 
mak suretiyle yaptıkları ihata 
hareketinden beyhude yere kur
tulmağa çalışmaktadır. lğtinam 
edilen malzeme miktarı cok bü
yüktür. Esir edilen 2000 ·kisiden 
maada 6 general ve birçok ·yük
.-ek rütbeli zabitler esirler arasın 
aa bulunmaktadır. Şarki Afrika
da Musavva limanı, kahraman -
ca bir müdafaadan sonra faik 
diişman kuvvetlerinin tazyiki al 
tında düşmüştür. Liman tıkalı -
dır. Ve bütün tertibatı tahrip e -

Vilayette nHikadarlardan aldı 
ğımız malfımata eöre sehri kı>ndi 
arzularivle f,c>rkPtmı>k istivı>nler 
için derhal İstanbuldan avnlmak 
mecburiveti voktur. Bu karımn 
eavesi, kaymakamlıklara \rı>rilP
ct:>k hevannamt>lt:>rle icabında 
sehri terkedPcek kimselPrin mik
tar ve adreslerinin malum olma
sıdır. Türk vatandası müslim. 
ı?avri müslim. herkC>s S('hri fpr_ 
ketmek talebindf' hn 1nnmsı1d ı:ı 
serbesttir. Ancak. sehri terket
mek rnaksarlivle miirncMıtt ... , hu
lunanlann dPrhnl c:f\vkleri mev-
7.uubahs değildir HükılmPt i1eri_ 
de. lüzum rrördüğü tı:ıkdirde. bu 
sevkivatı dPvlet vnnnr ,,e tren
lerivle postalar halinde yapa
caktır. 

kandclen 'i zaptetmişlerdir. Al
man kıtaları dün bildirilen 20 bin 
esirden başka 100 kadar top, yüz-
lerce mitralyöz, büyük benzin 
stokları, mühimmat ve malzeme 
ele geçirmiştir. Stuka tayyareleri 
Yugoslavyada yollara ve demir
yollarına muvaffakıyetli hücum· 
lar yapmışlardır. Muharebe tay
yareleri Bosnn'da hnva meydan
larını bombardıman etmişlerdir. 
Yerde bulunan tayyarelerden 7 
si tahrip edilmiş 5 i hasnra uğra
tılmıştır. Sava ve Drava nehir
leri arasında demiryollarına ve 
iaşe ve malzeme trenlerine infi
lak bombalan isabet ettirilmiş-

ly, on gümrük muhafazR ızemisi· 
nin İngiltere emrine verilmis ol
duğunu ve bunların kiralama ve 
ödüne verme planı mucibince İn
giltereye devredilmeleri ichı ted
birlerin al.ınmış bulundu~unu 
dün bildirmiştir. 

Çinliler Bir Şehi; 
Zaptettiler 

Cunkinı?, 1 O ( A. A.) - Resmen 
bfldirildi~ine pöre, Cin kuvvetle
ri Hankeu ile İc;ang arasında ya-
ı yolda bulunan ve Han nehrinin 

cenup kıvısında mühim bir se
hir olan Cienkiang şehrini istir 
"lflt etmi~lerdir. 

tir. I 

ltqlyarı tebliğine göre miiştilr. Hiçbir kimse böyle ant bir 
hilcum beklemediğinden halk arasın-

Roma. 10 (A. A.) - İtalyan da panik çıkmıştır. Halk hicrete baş
tebliği: Alp cej)hesinde Sava viı· lamı.ştır. Saat 9 da Alman tnyyare
disinde kıtalarımızın ileri hare- teri yeni bir dalga halinde Belgrat 
keti, Kranjska Gora'nın ilerisin- ilzerlnde uçmıya başlamışlardır. Hil
de devam etmektedir. Arnavut- cum esnasında elektrik ve su san
lukta, Yugoslav cephesinde düs tral!arı harap olmuştur. Bilhassa fnb 
uıanın İşkodra mıntakJlsındaki rikalann bulunduğu mahallede bir
hareketleri kırılmıştır. Bir cok e- çok yangmlar çıkmıştır. Yugoslav 

müştür. Biz de 4 milyondan faz- .Berlın, 10 (A. ~.) .-: Yan res: 
lıı kaybettik. Fakat bu zayiata mı ~aynaktan bıldır_ıliyor: ~!ı 
mukabil İngiliz bayraJh altına üç ~~lumat alan mahfıllerde dun 
milyon tondan fazla ·ecııebi tica- sıla~lannı bırakan ~a~edonya
ret gemisi veya yeni inşa edi- d~ı Yun.?n k~~·~tlerının ~o.oor 
len gemi koyduk. Kontroliimüz kışı oldugu ~~ldır~l.mt;kte ıse de 
altında olan pek büyuk bır ye- bu ,.<tk~~ kı:ıt ı deınl~ır. 
kuna baliğ bulunan müttefık tı- 1 ngılız lıava lmcunıları 
caret filosunu hesap etmiyorum. Atina, 10 (A.A.) - Yunanis-
Binaenaleyh şu anda muazzam tanda bulunan İngiliz kuvvetle
ticaret filomuz gemi adedi itiba- ri umumi karargahır.tn ne.şret
r.iyle ciddi veya bariz bir azalış tiAi tebliğ: 
kaydetmeden denizlerde dolnş- Fena hava şartlarına rağmen 
maktadır. Fakat zayiatımız böy- İngiliz bombardıman tayyareleri 
le giderse ileride ne olacaktır? dün şimali şarki mıntakası üze
Açılmakta olan boşluğu doldur - rinde faaliyette bulunmuşlardır. 
mak ve bize 1942 senesini ge - Kilkiş ve Polikastron mıntaka -
cirtmek için icabeden üç dört Iarında Alman kıtaatı nakleden 
milyon tonilatoyu nereden bula- motörlü nakliye kollan nlçak bir 
cağız? Çok .geniş bir mikyasta irtifadan mitralyöz ateşine tu -
ve elimizden ı!c>ldiği kadar tica. tulmuş ve iyi neticeler elde cdil
rct gemisi y2pıycruz. Keza düş- miştir. Büyük bir kamyonun de. 
man tarafından hasara uğratı - reye yU\·arlandığı görülmüştür. 
Inn pek çok ve kış fırtınaları vü- Düşman tayyare dafi bataryaları 
zünden hasara uğnyan ondan şiddetli bir ateş açmıştır. $imali 
daha çok vapuru tamir için de Yunanistanda Aksiyopolis civa -

Diğer taraftan istihsal mınta -
kalannda yapağının rnuhtelil 
cinslerine verilecek olan değer f 
yatlar da gazetelerde iki gün son
ra ilan olunacaktır. 

Tek tip kiremit 
Diğer taraftan lktısat Veknle 

ti, kiremit imal eden müessese s. 
hiplerini Ankaraya davet ederek 
kendileriyle müzakerc:-e başla · 
mıştır. 

Kiremit yapan bütün müesse • 
selerin ayni cins ve kalitede ki • 
remit imal edebilmelerini temin 
yolunda temaslar yapılmakta -
dır. Bu temaslar neticesinde ayni 
kalitede olan kiremitlerin muay
yen fiyatlarda satılması müın -
kün olacaktır. 

Bu cihPtle. h:ılkın liizumsuz tP
lac:a düşüp a1fıkadar rlRirf'lerde 
hdihnm var-atmasına hiçbir SC'

beo yoktur . 
Berline 3 Saat Süren 

yıpratıcı bir gayret sarfE>diyo - nnda düşman motörlü nakliye Şf ddetli Bir Hava 

Daha Yapıldı 

dilmiştir. 

''Bizi llabeşlilerden 
kurtarı11,,, 

Nairobi, 10 (A. A.) - "Tebliğ": 
\f'nup Afrikası bombardıman tay 
, ırelP.ri Habeşistandn Aselle böl
gesi üzerinde taarru1J bir keşif u
cuşu yaparak nakliye malzemesi 
drposu olduii'u zannedilen bir bi 
rıavı tahrip etmişlerdir. Bu böl
ıı:ede bir çiftliğin avlusunda verde 
~u kelimelerin vaz11ı oldui?u gö
rülmliı:.:tlir: "Bizi lUtfen Habe.şli
lerden kurtarınız.,, 

--- -<>'----

ıraktaki Hadiseler 

l(arşısında lngiliz 

Noktainazarı 
Londra, 10 (A A.) - Dün A -

vam Kamarasında, Iraktaki va
ziyet hakkında sorulan bir suale 
C>ı:vap veren Attlee, demiştir ki: 

"Irak ordusunun memleket ha 
)"atın~. her karışışında, hükumet, 
bu muda~alenın doğurduğu bed
b.~ht netıceleri mılşahededcn fa
rıg ol~amıştır. Hükumet, Irakta, 
taT?.?.1nıyle . gayri meşruti telakki 
~ttıgı bugunkü vaziyete müncer 
olan ahval ve şeraitten miitees -
siftir. Son inkişaflar, Tngiliz - I
rak muahedesindeki hukuk ve 
tcahhütlere tesir icra etmemek
tedir. Ve hükumet, muahedcye 
tam olarak riayet edilmesini te
mine azmcylemiş bulunmakt3 -
dır., , 

yeni Naip seçiliyor 
Beyrut, 10 <A.A.) - "Ofi 

Bağdattan bildirildiğine gşre, bÜ 
tün memleket dahilinde süku -
net ve asayiş hüküm sürmekte -
dır. Hiçbir hadise çıkmamıştır. 
Neşredilen resmi .. tebliğe göre ye 
ni naibi seçmek uzere parlamen
to yarın toplanacaktır. 

KnvdolunmRk icin miir:ı.caat 
'l'lüdrleti icap roerse, temdit olu
.,~,.:ıktır. 

Nakli!Jal ambarlanJ1m 
ycuı/ış karan 

Diler taraftan. bazı naklivat 
ambarlarının bu snbah fiO kilo
dan fnzln viik nlmıık istemedik
leri de vaki sik5v<'tlerden anla. 
sılmıstır. VerilPn mnlumahı. eö
re, hususi ve par~ mukabilinde 
vapıJacak esva mıklivatmın to -
najı da tahdit c>dilm~mistir. İsti
ven. bedelini ödemek ~mrt\_vle is_ 
tediği kadar esvnyı. rul<'di.ili v1>re 
nakledebP,..~ ~ ı.H .. 

Bir tavzih 
Vilayetin tebliğinın askcıi ve 

mülki mütt-kaitlerle eytam ve c
ramile taalluk eden birinci mad 
desi jçinde (istedikleri ı kaydının 
bulunmaması ve diğer maddede 
bulunması yüzünden birinci mad 
dedeki kuyıtt~m trı<anınanın "mcc 
btıri., diğerinden ise "ihtiyari 
olduğu gibi h!r mana çıkarılmı~
tı. Ve bu şckılde tefsirlerde bu
lunulmuştu. 

Vi1ayetten yaptığımız tahki -
kat n.e~icc~inde "ihtiyari,, kaydı
nın bırıncı maddeye de şamll ol
duğunu tebarüz ettirmek isteriz 

Binaenaleyh, mevzuubahsolan' 
kimseler seyyanen istedikleri 
takdirde şehri terkedeceklerdir. 

Vüayetin tebliği 
!stanbul vilayeti tarafından 

gönderilen ve dünkü sayımızda 
intişar eden tebliği, henüz buna 
muttali olmıyan vatandaşları _ 
mıza bir hizmet olmak üzere ye
niden derced~oruz: 

Istanbulda oturan Tlirk teba
ası vatandaşlarımızdan aşağıda 
yazılı 2 nci maddede tasrih edi -
len hususatla ilgıli bulunanlar 
ikamet ettikleri kaza kaymakam
lıklarına 15 nisan 941 salı günü 
akşamına kaClar müracaatla ken 
dilerine verilecek beynnnnmele -
ri doldunnalnrı ilan olunur. 

ı - Istanbulda oturan ve baş
ka hiçbir iş ve gticü olm~yıp da 
aldığı tekaüt maaşile geçmen ve 
seferde de bir hizmet deruhte et-
miyecek olan askeri ve mülki 

1 k 
•
1 

mütekaitler ile eytam ve erami-
A k denizde lin aileleriyle beraber (Trakya, 

Gemi Torpillendi 
Londra 10 (A. A.)-Amirallık 

dairesinin' tebli~i: Merkezi Akde
nizde deniznltılanmızdan bırisi 
ağır surette yüklü nakliye ve ia e 
gemilerinden mürekkep olarak 
cenuba doğru seyreden bir gemi 
kafilesine mu~nffakıyetle tetev· 
vüç eden bir hlicum ~apmıştı;. 
Takriben 12 bin tonilatoıu~ l~ır 
Remiye iki tor;>il isabet et'in$h:· 
Takriben altı bin tonilatoluk dı· 
ü.er bir gemiye de bir torpil isa
bet etmiştir. 

Istanbul, Izmir, Erzw·um, Anka
ra hariç olmak üzere) is~dikle
ri yerlerin iskele ve istasyonları
na kadar devlete ait vapur ve 
trenlerle mutesaviyen nüfus ba
şına elli kiloya kadar sandık ve 
denk eşyalariyle birlikte mecca
nen nakillerinin yapılması mu -
vafık görülmiıştür. 

Istanbul mal sanqıklarından te 
kaüt ve eytam eramil mnaşı n -
lanlar bu maaşlarını gittikleri 
:~rlerden almıya devanı edecek
lerdir. 

2 - Istanbulda oturup (Izmir, 
Ankara, Erzurum hariç olmak ü
zere) Anadoluda bulunan akra -

.d baları nezdine aileleriyle birlikte 
Sovyet Rusyada Yenı en gitmek arzusunu izhar edenle -
1213 Fabrika Kurulacak rin ve yahut kendileri kalıp da 
Moskova, 10 (A.A.) _ 1941 ailesini göndermek isteyenlerin 

senesi için hazırlanan endüstri istedikleri yerin iskele ve. istas
planı mucibince 1213 fabrika ku- yonlarına kadar dcv~.ete aıt va -
rul k ve 742 fabrika da ıslah o- pur ve trenlerde. nufus başına 
Iun~~~ktır. Memleketin sınai in-• mütesaviyen 50 kılo~a kadar san-
k . . r · · ~O milvnr 600 milyon 1 dık ve denk cşyalanyle mecca -

ı ,a ı ıçın . .; • • ·11 .· t . d"l . t " 
ruble tahsis edilmiştir. nen ncı ı erı ensıp e ı mış ır. 

sir aldık. Kollarım~ ... ~u~oslav tayyare dafi bataryal:ırı ne avcı tay
arazisinde Alman yuruyus kolla- yareleri cesurane mukabr.1cde bulun
riyle birleşmek üzere ilerlemek- 1 muşlardır. Saat 11 fle 14 arasındaki 
tedirler. Yunan cephesinde kayda sOkQnet devresinde halkın Belgrııt 
dej!er veni bir harlise olmnmıc:.t;ır. etrafındaki tepelere doğru ardı ı::el-

ruz. Vapurlarımızın geldikten kolları iki defa bombardıman e
sonrn tekrar yola çıkmalarını ta- dilmh:tir. 
cil için elimizden geleni yapı - /11giliz kıtaatı mevzi aldı Akını 
yoruz. ~unu düşünelim ki, va - L d ( A) ş· d' 
purlarımızı limanlara geldikten on ra, lO A. · - ım ıye Ba~ı 1 incide 

Yugoslav hükumetinin mlyen dalgalar hnlJnde gittikleri gl:l-
sonra on gün az tutmakla bir se_ kadar ihtiyatta bulunan Ing\liz Cenubi Norveçte bir alümin-
nede ithıılatımızı beş milyon ton heyeti seferiyesi artık mevzı e- yom fabrikası muvaffakıyetle 
arttırmış oluruz. Muktedir oldu- rini tutmuştur. Ingiliz kuvvetleri bombalanmıştır. Bir tayyare 
ğumuz bütiin azim ve beşeri ih- tasrih edilmi,yen bir hatta yerleş Brest limanında bir harp gemisi-

medeni dünyaya bir hitabı rOKJmübşıtür.b b 
1 

)1 k 
a ne. om n ar ya6 ar en B11ŞVe-

Atina, 10 (A. A.) - Atina a· kilin riyaseti altında toplandıktan 
iansı bildiriyor: Yugoslavyanın sonra sehrln tahliyesine ve ha1km ce
Atina elc;iliği, Yugoslav hiikume- nuba sevkine karar vcrmiııtlr. Bf'lgrat 
tinin medeni dünyaya yaptığı bir açık şehir ilAn edilmiş ve kıtalıır sU
hitabını almıştır. Bu hitabın met. ratıa şehri terkctrnişlerdlr. 

t k miştir. Ve saatini bekliyor. Al - .. • . .. 
ira abiliyetini bu maksatlara m"nlar bundan sonra sağlam bir ne cur.etk~:ane bll' hucum ya-;>ını~ 

hasrediyoruz ve esaslı neticeler "' t B d vcı ta rv resı plunla knr!':ılnşacaklardır. Chur- ır. ır uşman a :;.,a .. 
de almaktayız. Fa!rnt her şey söy h'll '' d '" d A Ka r s Romsgate açıklarında denize du~ 
1 d 'kt ld kt c ı ın un e vam ma a ın 

1 

.... 1 .. t' 
en ı en ve yapı ı an sonr.ı, da söylediği gibi bu plan mu _ şuru mu.ş ur,. 

;ni şudur: Saat 14 de yeni bir hUcum dtiha 
"Alman ordusunun, bize tahmil vapılmış ve bu sefer şehrin merkezi 

edilen harpte isledi~i korkunc ci· :ıarar görmüştür &ığlam bicbir .cam 
nayetleri bütün medeni milletle- kalmamıştır. Sokaklar cam pıı~alan 
re bildiriyoruz. Evvelce müdafaa ile, fn;latılmış muhtelif mal ve mo
edilmiyecek açık şehir olarak ilan bflya He kaplanmış ve her on evde 
edflen memleketimizin paytahtı bin yıkılmışhr. 6/7 Nisan geresi ve 
Belgrat, harp ilan olunmadan 7 Nisanda saat 15 de yeniden hücum
Alman hava kuvvetleri tarafın- lnr yapılmıştır, Bu son hlicum esna
dan bombardıman edilmistir. Pa- tmda Belgratta halktan anrak 1000 
zar sabahı, Bal,gradın canlan. di- kişi kalmıştrr. Gece, yangın bir ev
ni ayin için halkı kiliselere davet dım ötekine ~ırayet etmekteydi. 
ederken, Alman hava kU\'vetleri Tenha ~ehirde birkaç soygunculuk 
vahşetçe her tiirlü tasavvurun hftdisesi olmuşsa da hükÔmet kuv -
fevkinde bir bombardımana başla vetleri süratle intizamı tesis etm1$ -
mıştır. Hakiki bir yangın ve in- lcrdir. Silahısz bir<'ok kimseler se -
filiık bombaları tufanı, şehri bir ferbcr edilerek sokakları nçmış ve 
harabe yığınına ve yan~nlar o- ccseUeri gömmek için kull::ınmışlar
cağına çevirmiş ve Bel_gradın bü- dır. Birkaç yağmacı ve şaki suçlarını 
tün sokakları, çocuk. kadın ve işledikleri yerde derhal kursuna di
ihtiyarların r ·setleriyle örtülmü<> -zllmişlerdir. 

1942 senesini harp gayretleri - aff k t d t kt dir Salı - Çarşamba gecesi tayya-
. d k h" ed'l" b" 1 l " a ıye va e me e · d f' b t 1 t fı d d · mız e ço ıss ı ır ır aza ış o _ B .. .. 1 b "l" k' Sel~ ik re a ı a arya an ara n an u-
k . b 1 ugun soy ene ı ır ı an - ı .... 1 d"" t 1 . 

ma sızın gecıre i memiz için ye- . "dd. b' '"daf h' b'r . şuru en uşman ayyare erı ona, 
• ın cı ı ır mu ansı ıç ı · b p b · d" gnnc çare Amerikada da muaz- ak't d . dil . ti Işt Çarsam a - erşem e gecesı u-

zam miktarda ticaret gemisi ya- bv ı .~dışir ke' Imgcmışiliz k. tal re şürülen tayyareler on bire baliğ 
l d B . 1918 d A unun ıçın ·ı, n ı a ı 1 8 t . d" pı ması ır. u venm e _ harbe sok"lllmamıı:tır. Yunanis _ o ~~.ştur. ayyaremız onme-

merikalıların tah"'kkuk ettirdik- ';/ mıştır 
1 tan Selanik'i müdafaa etmemive · • v• 
eri nisbette olmalıdır. Bu iş bir karar vermişti. Gemiler.kıvmeti Alman teblıguıe g6re 

cok aydanberi Amerikada düzel- .; 
tilmistir. Simdi programlar fev. olan biitün eşyayı hamilen limanı Berlin, 10 {A. A.) - "Alman 
kalfıdc genisletilmiştir ve biz<.' tahliye etmişlN'di. Halk da şehri tebliği": Dün ,gece düşman tayya
tP.mitı edilmistir ki, önümüzdeki terketmişti. Alınanlar boş bir releri .ı;imali Almanya üzerinde 
~ene miisterek miicadele ve da- şehre girmişlerdir. uı;:muşlardır. Baslıca hücum Ber
vada kullanılmak iiz('re milvon- 1ngiliz hava kuv\·e'tleri, gerek Jine yapılmıştır. İnfilak ve yangın 
lnrca ve milvonlarca tonluk ge_ bomba gerek av tayyareleri itiba- bombaları meskun mahallelerle 
mi Amer:ırnda insa edilmis ola_ riyle sılratle takviye edilmekte - şehrin ortasında büyük hasarlar 
caktır. Diinvayı mütecaviz cani- dır . .Muharebe başlıyalıdanberi yapmıştır. Bilhassa kıymetli res
lerden kurtarmak icin zarui 0 _ lngiliz tayyareleri günün 24 sa - mi bin~lar!3, ~arihi ve ~~ltürel 
lan mukavemet kudretimiz hu- atınde de faaliyette bulunmuş - kıymetı ~aız bınalarda, .~ı!.ıseler-
usunda bu teminata güvenebi- far ve düşmana müthiş zayiat ver de ve muzele~de. ~k b~y.uk ha-

liriz. dirmMerdir. Nazilerin vadiler - sarlar kaydedılmıştır. Sıvıl halle 
den il~eri yürüyüşli boyunca alev arasındaki ölü ve y~ralı mlkdan 
ler içinde kamyon silsileleri, al- atılan bomba adedıne nisbetle tür. Bu mazlum şehrin uzun tari- Belgradm anettill mnnznrn cllm- Her ne olursa olsı,ın Atlantık 

hinde. hiç bir zaman, hattA en dlr Sokaklarda büyük çukurlar, dev- muharebesini yalnız fabrikalnr
iptidai müstevliler devrinde bile. rll~iş ve birbirine geçmiş otobüsler, da ve tezgahlarda dej:til, dcnizler
böyle vahşetler yapılmamıştır. dPlinmlş evler ve cesetler görlilmelt- de kazanmamız lazımdır. Garp 
Acık şehir ilan edilen miidafaa- tcdir. Yıkılmış çlcekcl mağnznlnrın- ve ~imali garbi deniz yollarımız. 

sız bir şehrin bu şekilde tahribi d:ın alman çiçekler dfndıırnnc bir da tkaret gemil~rimize karşı va
kendisi' k.in kiiltiirlü milletler. n· hisle cesetlerin füı:erine konulmuştur. pılan hava hücumlarına da kar· 
rasında b it incilii!l istiyen bir mil- Erkekl1>r, kadınlar ve ço~uklnr yıkı- şı koyacağımız:ı itimadım var -
Jetin h.fı,va kuv~etleri tarafından lan ""lPrini :ıramaktsıd•rlar. dır ,, 
ika edilmiştir Güpe ızündtiz. bil· Sovget gazetelerinde C'hurchill. hundan sonra İnı?il. 
tün hm;tahaneleri, bütün kilisele- Ankara, 10 <Radyo Gazete_ terenin Irlanda limanlarından is-
ri, bütün mektepleri, BelJtradın sO _ Balkan harbi uzak ve ya. tifade etmesi lazım geldiğine işa
bütün kültür müesseselerini talı- km memleketlerde nkislE>r uvan_ r~t etmiş ve korsan ,gemileri ile 
rip eden Alman hava kuvvetleri, dırmakta devam ediyor. Bir Sov- denizaltılann ı.tarba do_ğru ~ittik
enterna.syonal hukukun bütün yet gazetesi. Yıugoslıw mukave- lerlni kaydede..-ek sözlerine şöyle 
akidelerini ve bütün insaniyet metinin Almanyayı İngiliz ada- devam etmistir: 
kaidelerini ayaklar altında çiğne- larını istiladan vazgecirdiföni "Hiç şüphe yok ki, Amerika
miştir. Kral sarayı, otuz bomba yazıyor. Sovyet radvosu da, Yu. nın el emeğiyle ve mcharetlylc 
ile tahrip edilmiştir. Alman ha- govlasların bu büyük kuvvet kar yapılan her nevı silah, cephane 
va kuvvetleri, hatta münferit ev- şısında kurban ~itmelerinin Sov- ve harp malzemesinin snvaş hat_ 
leri bile bombardıman etmiş ve vet Rusyada elem uvandırdığını tına gelmeden Ok~·anusun dibıne 
bu suretle Sloven milletinin şefi tebarii7 ettimıistir. gitmesı felaketh bir şey olur. Bi-
Kraliyet hükumeti azasından Dr. Yugoslav _ 1l1acar zim için elim c!abilecek böyle 
Kulovets'ın ölümüne sebej) ol- hududuııda bir hali azimli ve şerefli Amerı-
muştur. Alman tayyareleri yan- ı kan mılletinin kabu1 edcce~ini 
gın çıkan evlerini terkede.n kadın Budapeşte, 10 (A. A.) - "Ste- zannetmem. Nasıl ki, Amerika 
ve çocuklan mitralyöz ateşim fan .. i": 20. ~işilik bir SırJ? hudut j gü~riıgiıne aı.t he·r· biri 2000. ~o
tutmuş ve bombardıman esnasın- mufrezesının Perdocmaıor ve nilatoluk serı mukemmel sılan. 
da tüyler ürperten sahneler cere- Tomogyszedhely:de M~car .budu- lı ve bu~ük bır harekfıt. sahas.ı
yan etmiştir. Çok aşa,Rıdan uçan duna karşı yaptıgı tavsif edılemez na mJ.iik on gemi Amerika hu. 
Alman tayyareleri, ceset yı,ğınla- tecavüz üzerine Macar hükumeti kumeti tarafından emrimize ve-
n vücude getirmiştir. Budapeşte radyosu vasıtasiyle, rilmiştir ve yakında faal hizme-
Bonıbardımwıın taf sillitı Macaristanın Belgrattaki elcisini te gıreccktir. Müskirat yasa~ı 

Belgrat, 10 (A.A.) _ Belgrattı:ı kalan radyo başına davet ederek key- kanununun vaktiyle tatbikına 
blrkaç gazeteciden biri olnn Havas - fiyeti Belgrat hiiklımeti nezdin- tahsis edilmiş olan bu vapurlar 
on ajansının muhabiri Yuaoslav M- de şiddetli protesto etmesini ta- şimdi daha yüksek bir vazife ~ö
kümet merkezinin 'bombardımanı hak lf>"~ E>tmistir. Ktsa bir ral"Tiıımıa- receklerdir 
kında aşağıdaki tofsiUıtı vermektedir: Bulgar ajansınm tekzibi ·~=.:!"'.!..' ------

6 Kisandn snbııhleyin saat 4 de ilk Sofya, 10 (A.A.) - Türkiye- Lorrainedeki Fransız Demir 
Alman tayyareleri Bclgrat üzerinde deki Yugoslav Büyük Elçiliğinin ve Çelik Fabrikaları 
uçmıya başlamışlardır. Halk tehlike Bulgaristanın Yugoslavyaya kar-
oldufuna' inanmamıştxr. Tayyareler şı Bulgar kıtalarının muhasama. Almanlara Geçti 
bomba atmamışlardıı'. Fakat saat 7.15 ta faal bir surette iştirak etti~i- "'-~ .,,,f,.. -~•~,r ~nc:.v.r.ıf:ı..•~., , 
de bir hava tehlike i~ret.ı. vetllmlş- ni Türk hükO.metine bildirmi$ ol- Parıs, 10 (A.A.) - ·u.ri . .t:S.,, 
tir. Halk evlerinde kalm11tır. Bu 11_ duğu hakkındaki Reuter telgrafı- Çok geniş hazırlıklardan sonra 
rada 150 Domter tayyaresi refalca- na dair Bulgar ajansı bu haber- Lorraine'deki büyük demir ve 
tiı\de Stuka tayyareler! olduğu halde terin tamamen uydurma olduiıU- ç~lik fabrikaları Alma~ k?n~or -
bomba hamulelerinl Belgrat üzerine nu bildirmiye salahivettardır. s~yomun~ n:ıuvakkat .~d?ıesı em 
boşaltmışlardır. Şehrin merkezindeki Dün Basvekil Filofun Mebu- rıne ~eçmıştır. Bu. muhim va.r.i
Tcrazije meydanrnda birçok kimse san Mecli~inde de sövledi~i ı?ibi. fe, bılhas~a 1um~mı h~rpten ev
ölmüş veya yaralanmıştır. Nezaret - Bulgar kıtalan hiçbir tarafta ı vel Lorraıne ~ekı fabrikalara s~r 
lerde yangınlar çıkmış, ııehrin Oze- Yugoslavyaya karşı hücuma istL maye va~etmış o.lan .Al1;la!1 mu-
rini siyah bir duman tabakası ört- rak etmemektedir. esseselerıne tevdı edılmıştır. 

tüst olmuş arabalar ve gri elbise çok .~z~ır. .. .. 
li cesetler dizilmektedir. Yunan Kuçuk duşman hava teşekkul
lılar da yaptıkları ricat muhare- leri Emden ve Bremen'le şimali 
besinde kahramanca dövüşmıış - Almanyada diğer şehirleri bom
ler ve düşmana ilerlediği yeri me bar~.ıman etmişlerd.i_:_. Düşmanın 
zar etmişlerdir. Polonyada, Hol- 8 N ısandn kaybettıgı tayyarele
lnndadn ve Fransada harbeden rin mikdarı 43 e bali.i? olur. Bun
ve bu sefer esi~ edilen Alman ların 36 sı İngiliz, 7 si Yugoslav 
askerleri bövle bir muka\~emeti tayyaresidir. 
hiçbir yerde' görmediklerini söy- Ayni devre esnasında 19 Al-
lüyorlar. man tayyaresi üslerine dönme:-

}, . ı ·u k t t miştir cm ngı z ı aa ı . İngiltere üzerinde 
Nevyork, 10 (A.A.) - Unıted " . "· 

Press'in bildirdiğine nazaran pek Lond:.a, 10 (A. A.) - !~blıl'( 
çok Ingiliz askerleri muazzam Gece, du~an tayya.relerı;ıın h~ 
zırhlı silfıhlarln, yiyecekle ve di- cuehmları, ~ılhassa !\~ıdla_ns t1 hır 
ğer malzeme ile Yunanistanın S. re ve Ingilterenın ş~~a ~r
muhtelif limanlarına çıkmakta - lp mınt~alarına tev.ccc~ et!llış 
dır. Ingilizler herhalde· uzun sü- tır. Bu hucumlar netıcesınde olen 
recck bır harbe hazırlanıyorlar. ve yaralananların mikdannın yük 
Afrikadan Yunanistana gelen ln sek olması mümkür.\'Ür. Hasar 
giliz .kıtaları arasında y~~ın ~a:·.k her iki mıntakada da mühim ol 
Ingilız ordusunun en ıyı cuzıı- muştur. 
tamları bulunmaktadır. İngilterenin garbinde bir şehir 

"Kat'i muharebe üzerine ve şark ve cenubu şark' 
sahillerinde bazı noktalara ve bir
birinden çok uzak mesafede di~e 
bazı noktalara da bombalar atıl 
nu~tır. Bu noktaların bazısında 
az mikdardn zayiat vardır. 

verilecektir,,, 
Atinn, 10 (A.A.J - Atina rad

yosu, dün akşamki neşriyntındn 
demiştir ki: Bir Yugoslav ricati 
ve Makedonya ve Trakyadaki Yu 
nan kuvvetlerinin muvns:ılaları
nın katı ihtimalleri evvelden dü
şünülmüş bulunuyordu. Kat'i 
muharebe, sevkülceyş şartları -
nın icabettirdiği yerde verile -
cektir. Harp devam ediyor ve de 
vam edecektir. Nasıl çarpışacağı 
mızı biliyoruz ve muvaffakıyet -
sizliklerin tesiri altında kalmıyn 
cağız. Nihai zafere kadar hiçbir 
şey bizi sarsmıyacaktır. 

Sovyetlerin Almanlara 
Verdikleri Petrol Azalhldı 

Londra, 10 (A.A.) - Dün A
vam Kamarasında sorulan bir su
ale cevap veren nazır Dalton, 1 
marttanberi Almanyaya Sovyet
ler Birliğinden pekaz petrol gel
miş olduğunu bildirmiştir • 

Bu gece. avcılarımız, on düş 
man tavvaresi tahrio etmic:lı>rdır 

27 tayyare düşürüldii 
Londra, 10 (A.Aı) - "Tebliğ .. 

Son :-l gece zarfında 27 Alman 
tayyaresi tahrip edilmistir. Bu 
gece düşmanın başlıca hedefin· 
Orta Ingilteredeki Birmingham 
şehri teşkil eylemiştir. Bazı ika 
metgfıhlar, ma~azalar ve diğer 
hususi binalar harap olmuş ve 
ya hasara u~ramıı;tır. Cıkan varı 
ınnlar cabuk söndürülmüştür. 

Mr. Eden ve General Dill 
Lonciraya Döndiiler 

Londra, 10 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Eden'le imparatorluk Ge -
nelkurmay başkanı general Dill 
Ingiltereye dönmüşlerdir. 



Pirin(, mercimek, bC'zelya. yulaf, irmik, arpa, patates. kornfJaor, nişastalar ,.e sair hububat unlan 
el dokunmadan otomatik vasıtalarla imal v~ ihz•r edilir. 

ÇAPAMARKAYA DiKKAT 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş Tarihi 1915 

.. ·~ ' . ' ' . ' ' : ı .. . ı 1 • ~ ' ~. "" 

ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ ~ 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

~eçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedis~h.e!1iye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

', Cünkü: Çocuk Ansiklopedisi .l Çünkü: Çocuk Ansiklopıodisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en cok verilen eserdir. 

çocuğun mektepte 1 

mektep dı,ında, hatta 
mektepten sonra muh- ' 
taç olluğu en kıy- 1 
metli escrd ir. 

1 
1 

1 
Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: Çoc11k A.u'klopedisi 

çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
Jr.acak bir eserdir. " 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder, 

TA.N Neşriyat ·~vi 
Çocuk Ansiklopediııi iki 

cilttir. iJf ükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. · · ., l s t a n b u l · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

~~PARA 
\ \ BAYA.T YARIŞININ 

DİREKSİYONU DUR 

.....__ __.. ....... .._..... - -
IDARUINI 81111 1$ 8ANICAS1NDA 

' 1 
iKRAMIYELf, !°'E~AP,. ~R 

r T. iş Bankası ""\ -------------.J 
~ Küçük Tasarruf H 
i Hesapları 1941 

: iKRAMiYE PLANI 
5 Kcşideler 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 Atu•
: tos, 3 llcincitearin tarihlerinde ya.· l pıhr. 
~ 1941 
! 

ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 ,. 1000 " =3000.- n 

2 .. 750 ,, = 1500.- .. 
4 .. SQO ,, = 2000.- " 
8 .. 250 .. =2000. ... 

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

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekôletinden 

3q53 sayılı gözlilkçülilk kanunu 4.4.941 tarihinde merlyete glreceıln
den, bu tarihten itibaren üç ay sonra ruh~atnamesiz gözlOkçillük yapmak 
yasaktır. Halen ticaret yapan gözlükçülerin icap eden nıhsatnamelm al
mak üzere bu üç ay zarfında bulunduklan mahal sıhhat mildilrlüklerine 
bir istida ile müracaat etm~leri ve çnhştıklan dükkA.nm Unvan ve sarih ad
resini bidirmek suretiyle tanzim edecekleri bu istidalarma: 

1 - Kaç ~enedcınberi ~anatmı icra etmekte oldutuna dair bulunduk· 
ları mahaUin en büyük mülkiye Amiri tarafından verilmis vesika, 

2 - Nüfus hüviyet cUJ:danı sureti. 
3 - Tahsil derecesini gösterir ve~lka sureti, 
4 - "Gözlükçülük yapmıya mani vücut ve akılda bir arızası bulunma

dığını" tasrih eden sıhhat rayoru, 
5 - lk! adet vesika foto!rafL 

rabtetmeleri lüzumu UMı olunur. (181! - 25sıı : 300 .. 20 " =15000.- .. .................................................. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , ~ 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 
• raznrdan hnska her S?iin saat 

12 - 61 v• kadar l<tanbul 
Di,·an~olu No. 101. 

Tel· 2239R _, ______ .. 
Hukuk Fakültesi Dekanlağından 

Fakültemizde 25 Ura a•ll maaşlı kiltüphan~ memurluğu milnhald!r. 
Yabancı dil bilen tfl'rcih edilecektir, İsteklilerin 19 Nisana kadar Dekan-
lij]a müracaatları l!lzondır. (2796) 

,;ahıp ve Ne~rıyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilı.lı. ve Neşrıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

TAN 

1--------------------------·~ 
M AKS i M de 

Eşziz 

San'otkôr 

ve 20 

S A F 1 Y E kişilik s A z 
büyük 

Hey'eti Seanslarına Muvaffakıyetle Devam 
Etmektedir Tel: 42633 

Viliyet Telefon şebekesı için .sa.tın aJınacak 21 kalem muhtelıt tele
fon malzemesi açık eksiltıneye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 
3711 lira 50 kurus ve 'lk teıninatı 27g lira 36 kuruştur. Şartname Zabıt 
,.e Muamelat Mi.idürllı.ğü kaleminde görülebilir. İhale 18/4/941 Cuma 
günü saat 14 de Daımi Encümende yapılacaktır. Taliplerin iJk teminat 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (:?639) 

----- -------------------.-.. İyi ve Güzel T raş 
Olmak İsterseniz 

R prr!? Bı~kl~ınıR 
Muhakkak kullanınız 

ve her yerde Poker traş 
bıçaklan isteyiniz. ------- " 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diuor kt~ 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir ıaman için
Je müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum_ 

Fiatı 50 Kuruş \ 

..... '_ . ... .... ,, _ _.,.. ·~· 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞIRK~:TI 

TESİS T ARIHJ 1863 
StatfJlerf •e Türkiye Cünıhunyetı ıle milnakıt multa.•elenamesl 2292 

Kumar-ah 10/6/1933 uınbli kanunla tasdik edtlmıttlr. 
(24/6/1933 tarihh 243~ Numar-alı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
lhityat akçeııi : 

10.000.000 lng:iliz Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başhca şehirlerinde 
l'ARIS. MARSILVA ve Nl8'de 
LONDRA ve MANÇESTER de 

MISIR. KIBRIS. VU.t-.ANISTAI" !RAN. IRAK, FILISTlt> 
ve MAVERAVl ERIJUN'de 

Merkez n Şubelen 
iU GOSLAVYA, ROMANYA YUNANISlAN. SURIYR, LUBNAJ\ 

Pilyall.en ve bütün Dünyada Aceou •e Muhabırlera ftl'dır 

Der neVJ Hon.kiı M uameıeıerı yapar 
Hesabı carı ve mevduat hesaplar1 küşadL 
Tka<I krediler ve vesnikli krediler kuşadL 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerıne keşide senedat lı; 

kon tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa llzerlne avans. 

Senedat tahsilfit1 ~P c•ir .. 

En yüksek emnıyet şartlarWJ naız l!:tralık 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumharasız) tasarruf hesaplan &(,'ılır . 

Adalar Pazar Tarifesine Uave Sefer 
13 Nisan 941 Pazar gününden itibaren her Pazar BOyükadadan saat 

20.15 de hareketle Heybeli, Burgaz, Kınalı ve l\1oda iskelelerine uğrıya ... 
rak köprüye il~ve bir sefer yapılacaktır. (2865) 

İstanbul Asliye Diirdiincü Ti
caret Mahkemesinden: Luis 
Buchwald vekilleri avukat Jak 
Mizrahi ve Jak Mitrani tarafın. 
dan Samson Mikiçinski aleyhine 
açılan 1000 serbest İngiliz lira. 
sının veya tutarı olan sekiz bin 
T. lirası ve 1800 serbest doların 
veya tutan olan üç bin altı Yüz 
T. lirasının maa faiz ve masarifi 
muhakeme ve ücreti vekaletin 
tahsili talebinden ibaret olan da-

vasına ait muhakeme celsesi 26/ 
5/941 tarihli pazartesi günü saat 
14 de icra edileceğinden dava o
lunanın bizzat veya vekil mari... 
fetiyle mezkur gün ve saatte 
mahkememizde isbatıvücut et
mesı ıçın davetiye makamına 

kaim olmak üzere müddeialey. 
hin ikametgahının meçhuliyeti... 
ne binaen keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur. 

11 - 4 - 941 

Dünvarun En Mükemmel Diş Macunudur. 
• - • • • • .. • • , 1 ;. ... ~ ·-·, i'.. ~ 

·pjrJÇ 
V,J ~RKI~ 
QNKO 
LEVHA. 

MÜHÜR 
KLi~ElfR 

2onguldak Abides; 
Zonguldak Valiliğinden 

100.000 Ura !>edelll Zonguldak Abidesine ait milddet eS'kl sartlar da
hilinde ikinci defa olarak 5 Haı.iran 1941 aksamına kadar uzat.ılmı.ştır. 

Al~kadarlara 11.iln olunur. (2803) 

-=• n ........_ -.n •a,..ur•-. .... n -..ınu u•un ..,...,.... o 

TÜRKiYE CÜMHURIY~YI 

ZİRAAT BANKAST 
Kuruluş Tarihi : 1888 

ıSermayesi: 100,000, 000 Türk Liras. 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Ba"kaıında kumbaralı ve lhbarıız tasarruf hesaplarında •" az 50 
llraaa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap.Gıdakl pllna gÖ• 

tJ: ikramiye daGııblacaktır. " 
4 Adt! ı.oou Lirahl-- 4.000 Lir11 
4 u 500 .. 2.00') " 
4 • 250 • 1.000 • 

40 .. \00 • 4.000 • 
100 ,_ 50 .. 5.000) • 
120 .. 40 .. 4.800' .. 
160 .. 20 • 3.200 • 

DiKKAT: fiesaplanndall'.J paralar bir sene içinde 50 Uradan aşai!ı dilşml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Ey!Ql. il Blrinc!kAnun, 11 Mart ve 11 Haı.lran 

tarihlerinde çekilecektir. 
................... •.......-:U .,.....-~ 

i DE AL BÜRO 
Yazan: lktısat Doktoru G A S SON 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN - /stanbu/. 

Fiatı 50 Kuruş. 

.... .--------, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekôletinden TAN Gazetesi 
Açık Eksiltme UsuJiyle İnşaat Malzemesi Alınacak. 

l\tuhammen l\1uvakkat temi-

Mal7.emenit bedeli nat mlkdarı 

Nev'i ll!ikdan Lira Kr. , Lira Kr. İhale gilnil İhale ~<:ıati 

Kiremit ( 35000 2880 00 216 00 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 

Mahya ( 1000 
Rubero!t 30 kiloluk 190 top 3990 00 209 25 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 

Pik boru ( 8200 Kilo 2662 40 199 68 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 

Pik dirsek ( 120 
Gaıvanize saç 8-10 numara 3500 KOo 3500 00 262 so 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 

ı - Ankarada Hamamönünde Tıp Fakültesi müştemilAtından Doğum ve Nisaiye K.llnlği blnasmda ema
neten yapılacak ikmal inşaatı için nevileri, mikdarlan, muhammen bedelleri, muvakkat teminat mikdarlan yu .. 
karıda yazılı 8 nevi inşaat malzemesi açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Nisan 1941 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Ve
kAletinde teşkil olunacak hususi komiı::yonca yapılacaktır. 

3 _ isteyenler bu işe ait şartnameyi Sıhhat ve İc.:tlmet Muavenet VekAleti İctima! l-1uavenet Dairesinde 
ve tstanbulda Sıhhat ve lctimat )..tuo\'erıet ~1i.idürli.iğünde tetkik edebilirler. 

4 - ıvı:uvakkflt tenlinnt mikdarları il<'!" malzcınenin ı~mi hiznsmdn gôsterilmiştır. 
5 - Teminlt oLırak nakit ve nakit m<ıhiy<'tindrki evrak komisyonca kabul edilmiyect'fti tein bu k;ıbil 

te>minat vermek isteyenlrr daha e,·vel Vcktılcte muracaatla bunları al3.k1.ılı maJ~andıklarına yatırmaları ve ko-
mü•yona makbuzlarını tevdi etmeleri ıazundır, (2421) 

ilan Fiyatları 
Krş. 

Başlık maktu olarr:: ·~ 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 300 
' ,, ,, ,, 100 5 ,, " ,, 75J 
lliin sayfaııında ., 50 • KAYIP: 1933 - 1934 ders se. 

nesinde Kabataş lisesinden aldı. 
ğım tasdiknameyi kavbcttim. 
Yenisini alacağımdan e~kis "!in 
hlikmü yoktur. 

Emin o[:lu Mustafa Erciinıcnt 
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