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Çocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 

YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
·Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bUtfin hayatın· 

da izini bırakır. 1 9 4 1 5 K U R U Ş 
GONLOK S iY AS İ HALK GAZETESi FTVATT (f)) T.TRAnrn .. 

Yunanistanda faali yette bulunan İngiliz tayyarecile rinden bir grup 

Yunanislanda 

Şimalde 
Mukavemet 
Şiddetli 

lngilizlerle ·Almanlar 

Arasında Temas 

Tesis Edildi 

-
" Rupel .. Kalesi 

Hala Dayanıyor 

lngilizler 

Zırhlı 

Bütün G ün 

Kıta ah 

BALKAN 
HARBiNiN 
iÇYÜZÜ 

ı S A • -1 Bombardıman Ettiler 

On Had'se'er Atina 11 (A.A.) - Yunanis-
tandaki İngiliz umumi karar~aht-

v 1 
• • I< • nın bugün neşredilen teblij{i: e U r 1 

" 
e Şimali Yunanistanda ilerliyen 

Alman kıtaları, dün, t~~iliz ve 
İmparatorluk kuvvetlerıyle te • 
masa gelmişlerdir. 

Yugoslavyanm bitaraflık ve siyaset 
oyunları, topraklarının harp sahası 
olmasına ve sulhünü korumak is
tediğini iddia ettiği Balkanları da 
ntc~c vermeye mani olamamı;ıtır. 

Mnarnafih, büLün mesullyeti Yu
goslavlara yüklemek doğru değil
dir. İngilizlerin bu i5te yardım lçln 
kifi derecede vakit bulamadıkla
rını da unutmamak llzımdır. 

r-......... ULUS DiYOR K 1: Şarki Makedonyada vaziyet 
' karışıktır. Fakat vaziyetin ba

ı riz vasfını, Yunanlıların muhte-

1 Bize Dokunan Olmadıkça Türkiye Sulhü şem mukavemeti teşkil etmekte
dir. 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

Daha Garpte Alınan kuvvetleri 
Yenice ,.e Manastıra varmışlar -
dır. 

Cenubi Yugoslavyada. Alman 
ileri hareketine mukavemet sert-
JeşmPktedir. . 

Yunan tebliğine göre 

Hangi Güne Kadar Kalacağı Hususunda 

Hiç Bir Vatandaşa Söz Veremeyiz 1 ngiliz Başvekili Mister Atına 11 (A.A.) - Yunan baş-
Churchill'in Avam Kamara- \..--.. -·-· ...... _ ..... _ .. - .... - .... ·-·-· ........... ./ kumandanlığının dün aksnmki 

s•ndakı beyanatıı. Balkanlara aıt tebliki. Arnavutluk... keşif ha-
t...ır esrar peı·ctesın1 kaıct. rmış, ve Milli Hazırlanma Devresindeyiz, Tahliye rekntı ve topçu faJlliveti vukua 
bugunku Balkan fnciasının iç yı.i- '!eldil:tini. Şarkta kayda değer 
z ..... .nu anıatmıştır. de Bunun lcaplarır.d::.ndır. Fakat, Her mühim bir şey oımadı~ını ve 

Bu beyanattan öğreniyoruz ki, simal hududunda Yunan muka-

~~~~~~~ı~~~l~~~e~~n~~lg!~s= Hudut Şehrinde Olduğu Gibi Mecburi D_eğil ~~~~~~ devam ettiğini bildir-
t.ına gıımek ve bu yoldan Yuna· 1 * 
nıstana ınmekti. Daha Bulgans _ Ankara, 11 ıTAN muhabirin - ~rakya ve civarından çık.?1ak _is- Atine 11 (A.A.) _ "Ofi .• Fran-
tnn mihvere gırmedcn tv\·cl Al _ den) - Falih. Rıfkı Atay, yarın t1yen vatandaşlara da gosterıle- . b"ld' . B z h · k · s b · · b h d sız aıansı ı ırıvor: a ı a-
tnan zabitlerı Bulgar hava ı·ısle- lbugiin) çıkacak Ulus gazetesın - ce tır. traz urg gıbı, azı u ut b 1 .. l\" k-d d k" R · h · ·1 · d ld ~ · er ere gore. ıa ·e on ya a ı u 
l'me yerleşmiş bulunuyorlardı. de "Trakya ve lstanbul hakkın- ~e ~ı e.rın e ? ugu uzcre, mec- pel kalesi hala mukavemet et-
l:sulgarıstanın da ergeç mlhvere daki ted~ir,, başlığı a~lında şu urı hır tahlıye vapılmakta de - kt d' 
gffeceğıne ve Alman ordularının makaleyı neşretmektedır: ğ~ldir. Maksat. bir harp tehlike- me e ır. (Sonu: Sa 5; Sü 6) 
l:sulgar topraklarını geçerek Yu -1 "Hü~u?1et .. ıstanbuld.a~i nüfus sı karşısında. Trakya, Istanbul 
nan hududuna ineceğine şüphe kesafetını hafıfletmek ıçın bazı ve civarı halkının hayat ve cm -
kalmamıştı tedbirler almıştır. Şehri terkcde niyetini korumak, önünde ve ar- Maca r Ordusu 

O vakıt bu tehlikeyi gören ln- rek ~n~dolu merkezlerine git : kasın~a askeri .. kıt~lar _bulunan 1 . 
gUız hükumeti, Hariciye Nazırı ~ek ıstıyenler adam başına ellı bu mudafaa .?olg~sınde ıase 1.0~:- -o---
:M:ister Eden'i orta ve yakın kılo eşya ile, deniz ve demiryol- l~~larının muı:ıkun. mer.te?e ?· Y 1 1 
§arka göndermiştir. Mister Eden ları vasıtalarından parasız istifa-, nune geçmek_tır. A~Ielcrı?_ı .emın UCJOS avya ya 
Ankara ve Atinayı ziyaretinden de edeceklerdir. Ayni kola>·lık, f S<'nU Sa 5: su 3 ı 
50!1ra Belgrada da gitmek iste- Karşı Dün 
mış, fakat o vakitki Svetkovitch A m e r·ı kan 
h~Uıneti buna razı olmamıştır. 
Mıster Eden, Alman istila hnre- Harekete Gel!fİ 
k~tinc karşı _Yu~oslavya, Yuna _ y d 3' 
nı:>tan ve ~urkıyenin iştirakiyle ar 1m1 
muşterek bU: cephe tesisine ~alış
mış, fakat yıne o vakitki Yugos- G • ı • 
lav hükumetinin muvafakat et- en 1 c 1 yor 
memesi üzerine bu teşebbüs akim ~ 
kalmıştır. 

Ondan sonra hadiselerin nasıl 
inkişaf ettiğini ve bugünkü vazi- Malzeme 
Yete nasıl geldiğimizi hepimiz bi
liyoruz. Svetkoviç hükumeti 
Balkanlarda müşterek bir cephe 
tesis etmektense, kendi aklınca 
Yugoslavyaya en az zararlı olabi
lecek bir tarzda, mihverle anlaş
Jnayı tercih etmiş, ve böyle bir 

Vapurlara 

Refakat 

Götüren 

Donanma 

Edecek 

anlaşma jçın uğraşırken, Almnn- Kızdden·ızle Aden 
Yayı kuşkulandırmamış olmak 

Hedef, Yugoslavyada 

Y aş ıyan Macarları 

Anarş iden Korumak 
Budapeşte 11 (A.A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: 

~111•1"
0 

• e,/iı • z,,,ı,,4 
• p.,tCtj · "'~'" 

Balkan cephesi: Yugo!'llav ve Yunan topraklarında i"jgal edilen 
~aha ile MaC'ar ordusunun taarruz istikameti ve Britanya ku~·,·et· 

lerinin mevzi aldığı mıntaka haritada gösterilmektcdır 

Hırvatistan \ 
Devleti 

Teşkil Edildi 

Askeri Vaziyet 

ALMAN - iNGİLİZ 

KUVVETLERİNİN 

KARŞILAŞMASI 
Hırvat Lideri Maçek 

Hırvatlara Mutavaat 

Tavsiyesinde Bulundu 

Bükre§ Radyosu da 

Şöyle Diyor : 

"Y ' d ugosı avya a Eza 
Gören Rumenlerin 

(A'.'>keri l\hıharririmiz yazıyor) 
Dün gelen haberler, Balkanlar

da vukua gclmekt .. olan harekf'ıU 
daha ziyade tavzih etmektedir. Bu 
haberler arasında askcrlık bakı
mından dikkate şayan olan iki 
nokta vardır. Birisi, Yugoslavya 
harekôtmm yeni inkişaf tarzıdır. 
İklnclsı de. şimali Yunanistanda 
Alman ve İngiliz blrlıklcrı arasır
da ilk temasın vukun gclmı~ ol
masıdır. 

YUGOSLAVYADA: Burada ya
pılan harekat birdenbire beklen
miycn bir netice alm ı;ıtır. Ş mdı-

ye kadnr, Yugoslavyaya karŞı yal
nıı cenuptan harekfıt yapan Al
m::ınlar, e\•velki ok53m şimalden 

(Sonu: Sa. 4, Si.i. 3) 

inti kamı Alınacaktır.. -- -1 
1 Moskova Temasları 

Müzakereler iyi Bir 

Safhaya Girmiş! 

Tokyo 11 (A.A.) - "D N.B .. 
Hariciye müsteşarı Ohaşi eyalet 
valileri huzurunda irat etti/?i bir 

1 
nutukta. Moskova müzakereleri
nin müsait bir cereyan aldığını 
söylemiştir. Ohasi balık avına ve 

Yugoslavya• da 

1 a 
oçani~,·· 

eçe e 
--

Yugoslav Ordusu Bu 

İstikametten Mukabil 

Taarruza Başladı 
-o-

Bir Alman Ko!u cla 

Be grat'a ~ak c:~ ış! 

ltalyanlar Karaorman 

Geçidini Zorladılar, 

Fakat Neticesiz Kaldı 
Nevyork. 11 (A A.) - Tas:.: 

Nevyork Tımes gazetesıne göre. 
Avusturya hududundan ve Grı:ıtz 
dan Sava ve Drava vadilen bo -
yunca ilerlemekte olan iki Al
man kolu bugün Zağreb - Liub
liana hattına ve şarkta daha u
zağa varnuşlardır. Romanya hu
dudundakı Vrsac'dan ilerliyen 
Alman kolu Belgradın banliyö.su 
ne varmıştır. 
Yugoslnvyanın doğu - cenubun 

daki vaziyet istikrar kesbetmiş
tir. Almanlar Koçanik boğazın -
dan J?ecmive muvaffak olma
mışlardır. Yugoslav kıtaları mev
zilerini muhafazaya muvaffak ol 
dukları takdırde Usküpteki Al -
man üslerini tehl!ıt edeceklerdir. 

ltalyanların Alman kıtalariyle 
birleşmek üzere Karaorman bo -
ğazını geçmek için yaptıkları 
dört teşebbüs akim kalmıştır. I -
talyanlar büyük zayiat veı:miş -
!erdir. 

Birinci ve dördüncü Yugoslav 
orduları plan mucibince Novisad 
ve Zaf?reo'len cenuba çekilmiş
lerdir. Yalnız az adette geri kı
taları muharebe etmektcdır. 

Mukabil l aarruz 
Ankara, 1 l (Radyo gazetesi\

Sovyet radyosu tarafından. ve -
rilcn bir habere göre Usktibun 40 
kilometre şimali garbisinde Ko
çanik boğazı 1stikametinden Yu
goslav ordusu mukabil bir taar :. 
ruza geçmıştir. 

Yugoslav tebliği 
Yugoslavyada bir mahal: 11 

(A.A. ) - Yugoslav teblıği: 
Düşman . Paraçin ve Şuptia'yı 

işgal ederek Velika Morava vadi 
sinde ilerlemıye devam etmek -
tedir. 

:Müstnkil Jlındti stan hareket inin iktisadi meselelere müteallik ka· 
lideri P avelic ti bir anlamıa vanmAk icin de 

Şimal cephesinde. düşman, Vi 
rovititza bölgesinde pekaz mu -
vaffakıyet elde etmiş ve burada 
kıtalarımızın mutevakkız hareke
ti neticesinde durdurulmuştur. 

Bratislava 11 (A.A.) - "D. 
N.B.,. General Ziate Kvaterik, 
dün saat 6,15 te Zağrep radyosu 
ile mustakil Hırvat devletinin 
kurulduğunu ilim etmiş ve ken
disinin bu devletin reisli_ğini de
ruhte ettiğini bildirmiştir. Ge
neral bu münasebetle söylediği 
kısa bir hitabede iktidarı ve Hır
vat· ordusunun kumandasını, 
mülteciler lideri Drante Pa\·e
liç'in tensibi ile eline aldığını 
beyan etmistir. . .. 

(Sonu. Sa 5: Su 4 ı 

(Sonu: Sa 5; Sii 5 ) (Sonu · Sa 5; Sii 7) 

( _,G ÜN L_ER_ G_ EC ERK EN ..) 

Hayvanları Koruma Fazileti 
Yazan: Refik Halid 

için, memleketin müdafaa terti -
batını ihmal etmiştir. Simoviç 
hükümeti iktidar mevkiine gel -
dikten sonra ise, ancak dahilde
ki siyasi temizlikle meşgul ola -
l'ak seferberliğini tamamlamıya 
cepheleri takviyeye, ve orduyu 
tamamen organize etmiye vakit 

Körfezi Amerikan 

Vapurlarına Açıldı 
Ameril.a CfönhnrTeisi 'l\fistcr 

Roose .. ·elt 

Kral naibi Horthy, Macar 
milletine hitaben bir beyanna
me neşrederek, 1918 de Macaris
tandan ayrılan Yugoslav arazi
sinde yaşıyan Macar halkını a
narşiden siyanet için Macar or
dusuna emir vermiş oldu~unu 
bildirmiştir. Macar ordusunun 
hareketi, Macaristanın istikbal-
de kendisi ile sulh halinde ya- { "\ 
şamak istediği Strp milletine Tu··rk • Bulgar 
miite,·eccih dei?ildir. 

l· nsanların yine insanlar elinden neler ~ektikleri şu hen
ganıed<' pek c;ırnsı dC'ğil e de ben yine Hay,·anları llima~·c 

Cemiyetinin gördiiğii iı:lcri ga7.etelcrde ehemmiyetle takipten ,.c 
tawipt<'n geri kalını~ oruın. O hayırlı icraat ...sinemalardaki can
lı desenler gibi. göziinıün öniindc manzarala ıvor. l\lcscla hasta 
km. <:llkrt1 kiipck, illetli nt, ;\ arrılı kec:i ı'l<•rhal ha\ nlimin perde i
n~ aksederek P"k belirgen, fıdeta renkli \ ' C ennlı birer şekil ' 'c 
suret alıyorlar. Randajlara biiri.inmiis kafasi,rJe at, nlçıya kon_ 
muş bı:u·aö-iyle köpek gözleri humma icindc yanan keçi \ ' C zavallı 
diisük kırnntlı kuş. hnsuc:i bölmelerinde ve ~·m·alnrında meliıl 
melül yatıp dii iiniirlerken zihnimde tcces iim ediyorlar; ıstı. 
raplarım anlıyor. içimin ezildlcini dıı:nı:rnruın. 

bulamamıştır. 
Yugoslavyanın evvelfı siyase

ten, sonra da müdafaa bakımın
dan gösterdiği bu zaaf Alman or
dularının Yugoslavyaya ka~~ı 
Yaptıkları taarruzun bidayette su
:tatıe muvaffak olmasını temıne 
lıizmet etmiştır. 

Bu hadise, bıtara!lık ve siya -
St>t oyunları arkasına gizlenen 
hır devletin maruz bulunduğu bü 
Yük tehlikeyi gôsteren ibret ve
:tici bir misaldir. Yugoslavyanın 
bıtaraflık ve siyaset oyunları, is -
tiklal ve tamamiyetini kurtar -
ınak şöyle dursun, topraklarının 
harp sahası olmasına ve sulhiinıi 
korumak istediğini ~dia ettiği 
l3alknnları da ateşe vermiye ma• 
tıı olamamıştır. " 

(Dcrnmı: Sa. 1, Sü. 5) 

Vaşington, 11 <A. A.) - Dün r 
Roosevelt'le, Hull ve Stimson, 1 Hava 
İngiltereye yapılacak yardımlar 
hakkındaki tedbirlerin tanzimine 

Hücumları 

memur komisyonun reisi Hop
kins ve deniz harekat reisi Ami
ral Stark'la bir içtima akdetmiş
lerdir. 

ktima hakkında bir resmi tC'b. 
liğ neşredilmemişse de iyi haber 
alan membalard:\n öğre~ildiğine 
~öre bu toplantıda İnıziltcrevc ve 
ya müttefiklerine szönderilecek 
harp malzemesini ta-:ıyacak va
P"lrlara Amerikan harp gemileri
nin refakati meselesi görüşülmüş 
tür. 
Diğer taraftan öltrenildi~ine 

göre, bahri:fe nezaretinin şimdiye 
kadar muarız olmasına ra~men 
fn,giltE'reye yeniden bir mikdar 
torui.t ,plUhribi verilmesine ha· 
:ıl'ltlnılmaktadır. 

( Sonu: Sa 5; Sü Z) 

Bresi, Borkum 

Ve Dusseldorf 

Bombalandı 
Londra 11 (A.A.l - "Tebliğ,. 

Dün öğleden sonra bombardı -
man tayyarelerinden mürekkep 
kücük bir teşekkül, Borkum'da 
düşman üssüne hücum etmiş
tir . Alçaklıktan uçan tayyarele
rimiz. inşaat üzerine ve sığınak
lara doğru koşan kıtalara, şiddet
li mitralyöz ateşi açmıştır. Tay
Yarelcrimizden birisi kayıptır. 

(Sonu: Sa 5; Sü ·i ) 

Beyannamede deniliyor ki 
"Macaristan ancak Yugoslavya 

Macar topraklarına karsı hava 
hücumu yaptıktan sonra mü
dafaa tedbırleri almıştır. Hırvat 
liderleri tarafından Hırvat is
tiklalinin ilan edilmesini mem
nuniyetle karşıladık. Yugoslav
ya artık mevcut olmadı~ından 
1918 de Macaristandan avrılan 
to;mık1arm emnivctini temin et 
mek ve burada yaşıyan bir cok 
Macarların akıbetini korumak 
ise derhal ifa edilmesi icabeden 
bir zaruret halini almıştır. Bu 
milli ve mukaddes bir vazife-
d~r.,, 

* Roma 11 (A.A.) - "Stefani,. 
Macar kıtalan Drava ile Tiza a
rasındaki eski I\Tacar arazisinde 
ileri vürüyiic;~ baslamışlardır. 

(Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 

Hududunda 

Bulgar Kıtaatı. 

Geri Çekiliyor 
Berlin 11 (A.A.) - Bir hu

su i muhabir bildirhor 
İyi haber a lan Be~lin mah

filleri nden, Bulgar kıtalan
nın Türk hududundan cok 
bü~·iik bir mesafede gerh-e 
çekileceği temin edilmekte • 
dir. Trakya'da bulunan Al -
man kıtalannın da bu mi~ali 
takip etmeleri , .e Türk h udu
duna yakla<ımamalan gayri 
\'ar it değildir. 

'----- -""' 

Halbuki, hugiinkii dünyada yürekleri ııarca parçn edecek ne 
kadar çok hadise, elem tablosu. ıstırno snhncsi ' 'ar. Fakat hiitiin 
bunlar yine bizi, ta ıynmıyacağı ağır hir ~· iikle yokus yuknrı. 
kamçılana, tekmf'lene çıkarılnın:rn rnlmlan hir nrnba he~·girine 
acımaktan nhko:vnmıvor. Yakınımızdaki en ııfnk biı ıstırap , n7n
ğımızdnki katlii'ırn feC'aatinden dahn miic ir! A n1ca hayvanla. 
rın. ıstıraplarını nnlotnıak, .;ızlanmak irin f<'kelliiın hassa'.'>ındnn 
mahrum huhınmalıtrı da onlara kar ı rikkntimi7.İ arttıl'ı~·or. Se'i. 
siz \'e göz.rnc;sız ıstıraı>ta hnskn bir tc)>ir, bir telkin edicilik has. 
!!a~ı ml'vcuttur. Bu itibarladır ki sessiz \'C sızıltısız dertleri, sor. 
gusu7., sualsiz tcda\'i~·e memur hekimlere, yani ,·eterincr'lcrc 
hiirmctinı hüyiiktiir; llay\'anlnrı Himaye Cemiyetine kar 1 da dıı
ima alaka duyar bu cemiyetin icraatına omuz silkcnlerin hissiz. 
liğine kn:arım. Baytar lakırdısı olunca da, muhakkak, şu fıkra
yı hatırlanın: 

Bismark, bir aralık ağırca hastnlanrnı~, hususi doktorundnn 
başka bir de meşhur miitchassıs getirmişler. Miitehassıs. hasta
sına sonu gelmez hir çok sualler sormaya ha layınca, azametli 
de\'let adamı kıt.mış: - Bu ne kadnr orgu sual. demiş, siz bir 
. ey sormadan hastanızı muayene edemez misiniz? 

Doktor su ccyabı vcrmis: - Onu bn:rlarlnr yapar! 



• • 1 

=- 2 

Yazan: ULUNAY 

Sabahleyin gözünü açar açmaz 
susuz yarım şişe v iski içerdi. On
dan sonra akşama kadar istimi 
muhafaza için bira, cin, konyak, 
vermut, apsent... Ne bulursa yu
varladı. Mütemadiyen müfekkire 
si faaliyette olduğu için sarhoş ol 
masma imkan yoktu. Kendisiyle 
arkadaşlık edenlerde bu muka _ 
vemet mevcut olmadığı için kah
veden kahveye, meyhaneden mey 
haneye uğrıyarak yapılan ge
zintileri tamamlamak çoğuna 
müyesser olmuyordu. Daha gün 
yarılanmadan hepsi ağız iğri, 
göz şaşı, yeni yürümeğe başlıyan 
çocuklar gibi durucuk durarak 
sızınamak icin bir müddet daya
nıyorlar. Fakat nihayet kahve
lerden birinde sızıp kalıyorlardı . 

Memo'nun her şehirde edin
diği metreslerinden başka bir de 
meşru karısı vardı. Yüksek bir 
aileden olan kadın kocasının de
liliklerine tahammül edemediği 
kin vakıftan hissesine düşen 
aylığın doğrudan doğruya kendi
sine verilmesini temin ettikten 
sonra deliyi kendi haline bıraktı. 
Kadın kızı ile ayrı yaşıyor, Me. 
mo da metresiyle oturuyordu. A
ralarında dargınlık, geçimsizlik 
yoktu. Birbirlerine tesadüf et
tikleri zaman iki ahbap gibi ko
nıJşurlardı. Karısı, bir başkasın
dan bahsediliyormuş gibi kocası
nın metreslerini sorardı. Bir 
gün aralarında şöyle bir muha
vere geçti. 

- Memo! Anjel'den haber al
dın mı? 

- Aldım. Pek iyi imiş. 
- Çocuk ne yapıyor? Büyüdü 

mü.? 
- Büyüyor. Geçenlerde boğaz 

olmuştu, şimdi geçirmiş. 
- Buradaki ne yapıyor? 
- O da iyi. Dört ay sonra an-

ne olacak ... 
- Kız mı istiyorsun? oğlan 

mı? 
- Ne olursa olsun bana ne. 

Ben peydahlamadım ya ... 
- Doğru. Bütün seninle be

raber yaşayan kadınlar nedense 
Meryem ana gibi babasız doğu
ruyorlar!.. 

Karısının bu tarizi deliyi büs
bütün zıvanadan çı1cardı. On
dan sonra rasgeldiklerine: 

- Büyük felaket! Diyordu. 
Dün nikiihlı karım bana müthiş 
bir itirafta bulundu. Çocu~mıin 
benden olmadığını söyledi... E
vet, evet! Hayret etmeyin. Ço_ 
cuğumun babası Boğaziçinde, 
Arnavutköyünde kayıkçı Pan
deli imiş. Zaten ben çocuğun 
vüzünde evveldenberi bir Rum 
inceliği sezerdim. Daha pek kü
çükken rumcayı da pek güzel 
konuşurdu ... Ne kadar olsa kan 
çekiyor! 

Memo'nun bu llkırdtlarına 
kimse ehemmiyet vermezdi. 

Niste oturduğu zaman kumara 
dadandı. Şimdi ayda aldığı on 
altı bin frank ayın sekizine ka
dar da dayanmıyordu. Monte -
karloya gidecei{i zaman daima ya. 
nına bir arkadaş alıyor, otuz -
kırk masasına yaklaşınca bir müd 
det oyunu seyreder gibi ya;:ıarak 
Krupie'leri tetkik ediyor; ondan 
sonra beraberinde bulunanı bir 
kenara çekerek: 

- Bütün fişleri sılna verece _ 
ğim. Yanımda beni tanımıyormuş 
gibi duracaksın. Bir defa öksü
rürsem kırmıtıya koyacaksın. İ· 
ki defa öksürürsek siyaha ko
yacaksın ... 

Diyor ve bunun sebebini de 
şöyle izah ediyordu: 

- Benim kim olduğumu bu
rada herkes bilir. Sana mühim 
bir sır söylüyorum; bunu kimse
ye faş etme ... Montekarlonun en 
büyük hissedarı olan Bazil Za
harof bizim hafi cemiyetin baş 
düşmanıdır. Şimdi o benim bu
rada oyun oynadığımdan haber
dardır. Ne yapıp yapıp paramı 
kaybettirmek için bütün kru;:ıie
lere emir vermiştir. Parayı ben 
koyacak olursam kazanmama im 
kim yoktur. Çünkü rulet oyna
sam elektrik cihazını tahrik ede
rek bilyayı istedikleri numara
ya düşiirürler. (30 - 40) oynasam 
bir kağıt kaydırarak siyaha koy. 
muşsam kırmızıyı, kırmızı koy
muşsam siyahı kazandırırlar ... 
Halbuki benim yerime sen oy
narsan paranın benim olduğunu 
kim farkedebilir? 

Aralarında takarrür eden pa
rola mucibince Memo öksürür. 
arkadaşı koyar, öksüriikler te
vali ettikçe konulacak paranın 
m.ktarı artar. Nihayet öksüre 
tıksıra ne var ne yok hepsini 
gazinoya teslim ederek Nise dö
ıerler. Memo kumarın kumar
baz aleyhindeki kastine inan • 
maz. 

Çaktılar! Der. Paranın ba
na ait olduğunu anladılar... Za
ten farkına vardım. Başlangıçta 
biraz kazanıyorduk. Zayıf bir 
adam geldi. Kağltları açanın 
kulağına bir şeyler fısıldadı. 

Tefrika No. 39 

Krupie sözde çaktırmadan bizim 
tarafa baktL Seni adam akıllı 
süzdü. Derhal anladım ki. .. Me
sele bitmiştir!. 

Böyle olmasa da zaten Memo
nun kazanmasına ihtimal yoktu . 
Çünkü muhayyilesinin icat etti
ği akıldan hariç vakalar gibi ka
zancın da onun için bir hududu 
tasavvur edilemezdi. Bütün Mo. 
nako ;>rensliğini kazansa doymu
yor, masadan ayrılmıyordu! 

* * 

Tıp Fakültesi 
Ankaraya 
Naklediliyor -Ziraat Enstitüsünün 

Salon ve Pavyonları 

Fakülteye Veriliyor 
Bir müddetten beri Ankarada l 

Vekaletle temaslar yapan Üni -
versite tıp fakültesi dekanı ;:ıro
fesör Kemal Atay bir kaç gün 
önce şehrimize gelmiş ve imtihan 
ların erken başlaması kararı üze
rine liızım gelen tertibatı almış
tır. Dekan dün akşam tekrar An
karaya gitmiş ve tıp fakültesinin 
liıboratuvar ve kliniklerindeki Memo bu hayata beş sene 

dayanabildi... Gece uy- eşya ve malzeme vaziyeti raporu
kusuzlukları, terkibi ne olduğu nu da yanına almıştır. 
belli olmıyan ickiler, onu içinden 
kemirmişti. Bir gün ağzından o
luk gibi kan kusarak yatağa düş
tü. 

Tedaviye gelen doktorların 
verdiği ilaçların hiç birisini alını. 
yordu. Doktor gittikten sonra 
yanındakilere: 

- Doktor diye gönderilen 
herif onların adamıdır. Şu reçete 
beni öbür dünyaya ı;ıönderecek 
bir ;:ıasaport demektir. Hiç ben 
bu ilacı alır mıyım? .. 

Diyor. Ondan sonra metresine 
bağırıyordu: 

- Viski getir! 
Odadakiler hayretle bağlrıyor _ 

!ar 
- Aman Memo! Ne yapıyor

sun? Bunun damlası senin için 
zehirdir ... 

O bu haklı itirazlara karşı 
viski şişesini susuz dikerek: 

- Sizin aklınız o kadar erer. 

Tıp fakültesi, yeni ders yılın -
dan itibaren, Ankara Üniversi
tesini takviye maksadiyle Anka
rada tedrisata devam edecek ve 
bu sene imtihanlar sona erdikten 
sonra fakültenin Ankaraya nakli
ne başlanacaktır. Tıp fakültesi
nin Ankaradaki yeni binası ikmal 
edilinciye kadar Ankara Ziraat 
enstitüsünün muhtelif payYon 
ve salonları tı;:ı fakültesjnin ilk 
üç sınıfına tahsis edilecektir. 

Üniversite labarotuvarlarının 
ve ders aletlerinin de Ankaraya 
nakledileceği söylenmektedir. 

BELEDİYEDE 

Şehrin Temizliği için 
Buna tedavi bizzıd derler.. On H d 
güne kaımaz turp gibi ayağa Program azırlan ı 
kalkacağım ... Diyordu. 

On gün sonra ayağa kalkmak Belediye reis muavini Lutfi 
değil, büsbütün yatağa mıhlan· Aksoy dün Fatih ve Eyüp kaza
dı. Ateşler içinde yanıvor, artık larında teftişler ya;:ımış, muhte. 
kendisini görmeğe gelenleri düş- lif belediye işleri hakkında ala
man teliıkki ediyordu. kadarlara direktifler vermiştir. 

- Seni de kendi taraflarına Lutfi Aksoy teftişler hakkında : 
celbettiler değil mi? Şimdi gi- demiştirki: 
di;:ı onlara kimbilir neler anlata- "- Fırınlardaki teftişlere de
caksın? Fakat emin olsunlar bir vam ediyoruz. Teftişler esnasın
Memo ölse yerine benim gibi bin da hamur ek!"eklere d_e raslıy~
Memo yetişir.. r~z. Ham':11"karlar, yenı un çeşı. 

Bir defasında zorla getirilen dıne henu~ a_lışmamışlar, maya 
hekimi görünce; sakin bir sesle: 

1 

ışınde de hır ayar b.ulaı:namışlar-
- Doktorluğu bir tarafa bırak! dır. Hamur ekmek ışını yakında 

Dedi. Sana mühim bir şey sora. halledeceğiz. 
cağım: Bana doğrusunu sö~e. Sa-! _Y~z ayları yakl~ştı~dan ~e • 
na ötekiler ne verdiler? · mızlık ve sulama ışlerı ıçın b~rer 

Doktor şaşırdı: pro,ııram hazı;rladık. Beledıy~; 
- Ne diyorsunuz? şchır . s~kaklar~nı halkın. şıka-
- Ne diyeceğim? Hakikati vetlerını as garı hadde ındırecek 

söylüyorum. Sana ötekiler kac sekılde temızlemeğe çalışacaktır. 
bin frank verdiler? Mezarlıkları lramilen ağaçlan-

Doktor güldu. Bu l(Ülüş deli- dıracağız. Topkapı mezarlığına 
yi o kadar sinirleştirdi ki. birden dikilmekte olan bin ağaçtan baş.. 
bire elini yastığın altına götü- ka yeniden bin ağaç daha dike
rerek tabancayı çıkardı, ateş ceğiz. Burada 400 dönümlük ara
etti. ziye 20 bin lira vererek satın al-
Kurşun doktorun kulağının ya. dık.,, 

nmdan .ıı;eçmişti. Üstüne atılır 
elinden tabancayı aldılar. On

MAHLÜT KAHVELER -
Mahlüt kahvenin satış fiyatları 
ve bu çeşit mahlut maddelere 
konması kararlaştırılan etiket i
şiyle belediye ve fiyat mürakabe 
komisyonu meşgul olmaktadır. 
Komisyon memurları muhtelif 
mahlut kahve nümunelerini bele
diye tahlilhanesine sevketmişler
dir. Belediye, bu tahlillerden alı
nacak neticeden sonra kahveye 
ne miktarda arpa, nohut ve diğer 
gıda maddelerinin karıştırıla
cağını tesbit edecek ve fiyat mü
rakabe komisyonuna bildirecek
tir. Komisyon. da bunlar için ay
rı ayrı fiyat verecektir. Fiyat 
tesbitinden sonra kahvelere eti
ket yapıştırılacak ve bu etiket
lerde fiyat ve halita unsurları 
kaydedilecektir. 

dan sonra artık ölüm hezeyanla. 
rı başladı. Mütemadiyen kapı . 
va doğru bakarak feryat ehiyor 
du: 

Geliyorlar... Geliyorlar .. 
Yüzlerine tanınmamak ıçın si 
yah maske takmışlar .. . Yaklas -
mayın! Yaklaşmayın divorum. 
Yoksa ateş ederim ha!.. Silahırr 
vok mu sanıyorsunuz? ... Bir a -
dım daha atarsanız görürsünüz .. 

Ondan sonra sesinin bütür 
kuvvetiyle metrseine haykırı -
yordu: 

- Tabancamı ver! .. Tabanca · 
mı ver! Diyorum. Görmüyor mu
sun? Hepsi kapının yanında du
ruyorlar ... Alçak, nankör karı! 
Sen de onlarla birlik oldun. Be. 
ni köpek gibi öldürtmek mi isti
yorsun? Söyle ... Kaltak! ... 
Kadın korkudan ağlıyor ne ya

pacağını bilmiyordu 

(Arkası var) 

Pamuk Fiyatları için 

Ankarada Temaslar 
Ankara, 11 (TAN) - İzmir ti

caret odası reisi Hakkı Balcıoğlu, 
pamuk fiyatları hakkında temas
larda bulunmak üzere refakatin
de İzmir tüccarlarından mürek
ke;:ı bir heyet ile beraber iki gün. 
denberi şehrimizde bulunmakta
dır. Pazartesi günü Ticaret Ve
kaletiyle temaslarına başlıyacak
lardır. 

Abdülhak Ilamid'in 
Ölümünün Yıldönümü 
Yarın şair Abdülhak Hamidin 

ölümünün yl dönümüdür. Bu 
münasebetle bazı Halkevlerinde 
Abdülhak Hamit gecesi tertip e
dilmiş ve gecenin programı ha. 
zırlanmıştır. Üsküdar Halkevinde 
yarın gece yapılacak ihtifalde 
Abdülhak Hamit hakkında bir 
konferans verilecek, bazı geneler 
şairin eserlerinden parçalar oku.. 
yacaklardır. İhtifalden sonra da 
bir piyesi temsil edilecektir. 

İNÖNÜ GEZGİS! - İnönü 
gezgisinin elektrik tesisatı ıçın 
belediyede bir toplantı ya;:ıılmış 
ve tesisat işi görüşülmüştür. E
lektrik tenviratının ne suretle 
yapılacağı ve ne şekilde cereyan 
verileceği üzerinde esaslı karar
lar alınmıştır. 
İnönü gezgisinin bütün yolları 

asfalt kaplama olacak, inşaat yer 
leri tesbit edilecek ve şimdilik 
buralarının yeşil saha olarak 
muhafazasına çalışılacaktır İn~a
at imkanı hasıl olduktan sonra 
yeşil sahalar kaldırıacaktır. 

Ticaret Vekilinin 
Tetkikleri 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, 
dün mıntaka ticaret müdürlüğün 
de muhtelif mevzularla meşgul 
olmuş, bir aralık petrol kumpan. 
yaları direktörlerini davet ederek 
petrol tevziatı hakkında kendile_ 
rine talimat vermiştir. Bundan 
sonra manifatura tacirleri, tiftik 
ihracatcılar birliği idare heyeti 
azalari da vekil tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Muğlada Zelzele 
Muğla 11 (A.A.) - Dün sabah 

saat 9.20 de burada oldukca şid 
detli bir yer sarsıntısı olmuştur. 
Hasar yoktur. 

TA 1' 

Sokullu Hamamı Tamir Ediliyor 

l2-4-<l41 

Şenlikdede 
Parkında GarİF 
Bir Yaka Oldu 1 Harp ve Türkiye 

Bir Adama Ait Olduğu 

Anlaşılan 2 Kol 

2 Bacak Bulundu 

Yazan: Naci Sadullah 

A rtık, Türk milletinin ne 
zaman, niçin harbi göze a

lacaiiJ kafi derecede anlatılmış, 
ve kiifi derecede anlaşılmış oldu
ğu içindir ki: 

Edirnedeki meşhur Sokullu ll!elımet Paşa Hamamı 

Evvelki giin Beşiktaşta Şenlikde 
ı de parkında orta yaşlı bir adama 

ait olduğu anlaşılan iki kolla ayak 
larında çorap bulunan iki bacak 
bulunmuştur. Bunlardan bacak_ 
!ar dizkapaklarının biraz yukarı
sından . kollar da pazu kısmından 
kesilmiştir. Evvelki gece ve dün 

"- Harbe girecek miyiz?,, su
alinin cevabını araştıranlar, he .. 
nıcn hemen: 
"- Yok!., denilecek derecede 

azalmıştır. 
Çiinkü devletin dahili ve hari

ci politika ·ını vuzuhla tebarüz 
ettirmi · bulunan vukuat karşısın 
da dikkatli davranan ~uurlu va
tandaşlar: 

Edime, (TAN) - Hususi mu
hasebe tarafından istimlak edilen 
meşhur Sokullu Mehmet Paşa 
hamamlarının keşifleri Vekiilet
ce tasdik edilmiş ve münakasaya 
konmuştur. Bu münakasaya ta
lip çıkmadığından, hamamların 

vilayet nafiası tarafından ema
net suretiyle tamir ettirilmesine 
karar verilmiştir. Bundan bir ay 
önce Mezitbey hamamının yan -
ması dolayısiyle şehirde hissedil
mekte olan hamam ihtiyacı bu 
suretle önlenmiş olacaktır. 

şehir Meclisi 
üzakerel ri 

Elektrik idaresi Karadeniz Boğazındaki Linyit 

Madenini işletmeyi Düşünüyor, Tramvaylarda 

Unutulan Eşya Toptan Satıldı 

Şehir meclisinin dünkü ruzna- !eri umum müdürlüğünün 1940 
mesi 21 maddeyi ihtiva ediyor- yılı bilanço, kar ve zarar hesap
du. Dün, şehir meclisinin bu dev- ları da bir broşür halinde azaya 
resinin en dolgun günü idi. Bu tevzi edilmiş ve meclis hesapla. 
sebeple meclis ruznamedeki bü- rın tetkikini, tetkiki hesap encü
tün işleri tetkik edememiş ve son menine havale etmiştir. 
maddeyi teşkil eden zabıtai bele. Broşürdeki ra;>orlara göre, ge
diye talimatnamesinin ahırlar, cen sene elektrik tenviratı hası
süt toplama ve taksim yerleri. !atı 2,801,000 lira, tramvay yol
kümesler ve nalbant dükkanları- cu hasılatı 2,848,000 lira. Otobüs 
na ait hükümlerinin müzakere- hasılatı 45,281 lira, tünel yolcu 
sini salı gününe bırakmıştır. hasılatı 89 bin liradır. İdare <>-

Meclise yapılan tekliflerden tobüs servisinde 939 senesine nis 
Büyükadanın, Boğaziçinin Ana- betle yüzde dokuz nisbetinde za
dolu yakasının ve Eyüp mıntaka. rar etmiş, tünel hasılatı değiş -
sının nazım pianlariyle Cihan- memis eletkrik ve tramvay işlet. 
gir, Ayaspaşa, Dolmabahçe ve meleri~de ise kar temin edilmiş
civarının imar plii.nlarını tetkik 1 tir. 
icin muhtelit encümene havale . 
edilmişlerdir. Haliç şirketinin . ~39 yıl~nda ınşasına başlanan 
belediyeye vereceği meblağ için Sıliıhtaraga ~abrıkası~m. kazanı 
şirketin iske e ve vapurlarına be- ge en _sene hız~e e gırın.14 _ve ye. 
Jediye tarafından konulan hac- nı tesı~at say.esı~de ellı hın !ıra 
zin kaldrrılması teklifi kavanin raddesınde komur tasarrufu te
,. .cümenine gönderilmiştir. Bun min edilmiştir. 
dan sonra ec..;imen mazbataları.. Umumi harpte Karadeniz bo
nın müzakeresine geçilmiş ve he- ğazında işletilen linyit madenle
yeti umumiyesi itibariyle mazba- rinin vaziyetinin tesbiti için İk-
talar kabul edilmiştir. tisat Vekaletine müracaat edil. 

Memurin hesap kursu miş ve bir fen heyeti bu mınta
Kal\ul edilen mazbatalara göre; 

memurin hesa;:ı kursu talimat
namesının bazı maddeleri de
ğişmiş ve kursun çalışma dev. 
resi bir sene olarak kabul edil -
miştir. Derslere Haziranda baş
lanacak ve Nisan sonunda ni
hayet verilecektir. 

Üniv~rsite ile eski maliye bi
nası arasından geçen ve Süley -
maniyeye giden Takvimhane 
caddesinin bir kısmına "Besim 
Ömer caddesi,, adı verilmiştir. 

Mezbahada kesilen hayvanlar
dan ayrılan ve mezbaha frigola
rında muhafaza edilen kuyruklar 
la döş ve sair parçalar ve iç
yağların beher kilosundan birer 
kuruş nakliye ücreti alınması ten 
sip edilmiştir. 

Görülen lüzum üzerine çocuk. 
!arı kurtarma yurdu kadrosuna 
bir doktor ilave edilmiş ve bu 
doktorun vazifeleri şehir meclisi 
tarafından tesbit edilmiştir. 

Taksimde Talimhanenin arka 
semtinde çarşamba ve cumartesi 
günleri kurulmakta olan pazarın 
Feridiye caddesinde kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

Elektrik tramvay 
hesapları 

Elektrik. tramvay ve tünel iş-

Faizler Hakkında 

Yeni Bir Karar 
Ankara, 11 (TAN) - Temyiz 

mahkemesi "tevhidi içtihad: u
mumi heyeti, terekenin iflas 
kaidesine tevfikan tasfiyesi ha
li müstesna olmak üzere borçlu
nun ölümiyle faizin münkati ol
mıyacağı hakkında lıir karar ver
miştir. 

Yangın Başlangıcı 
Dün akşam geç vakte doğru 

Maçkada Teşvikiye caddesinde 
Teşvikiye camii karşısndaki Ay
sal apartımanından yangın çık. 

mıştır. Fakat çok seri bir surette 
yetişen itfaiyenin muvaffakıyet
li mesaisinden sonra ateş apartı
mana ehemmiyetli bir hasar ver. 
meden söndürülmüstür. 

Yapılan tahkikatta yangının 

baca tutuşmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır, 

kada tetkiklere başlamıştır. Ma
den mıntakasından umulan ne
tice alınacak olursa idarenin kö
mür ihtiyacı buradan temin edi
lecektir. 

Tramvay servisleri 
İdarenin elindeki motörlü ara

balardan ancak 156 sı çalışabil -
mektedir. 938 yılına göre motör
lü araba seferlerinde yüzde on al
tı nisbetinde bir eksiliş olmasına 
ra.i{men yolcu adedi yüzde on 
nisbetinde artmıştır. 939 yılına 
nazaran kazalar geçen sene fazla. 
!ık göstermiş ve 5 i ölümle, 15 i 
ağır yaralanmakla ve 388 zi de 
ehemmiyetsiz vakalarla netice
lenen kazalar 409 zu bulmuştur. 
Bu kazların 141 i yürüyen ara
badan inmek, 151 i yürüyen ara
baya binmek, 93 Ü yürüyen ara
baların önünden geçmek, 4 ü 
çarpmak, 11 i ani fren yapılması 
neticesinde araba içinde düşmek, 
59 zu da muhtelif surette dik
katsizlik etmek suretiyle vuku 
bulmuştur. 

Geçen sene tramvay, tünel ve 
otobüslerde 6341 yolcu eşya u
nutmuştur. Bunlardan 3681 inin 
sahibi bulunmamıştır. Son beş 
yıl içinde unutulup aranılıruyan 
eşyalar toptan satılmıştır. 

Dün de Bir Muhtekir 

Mahkemeye Verildi 
Mahmutpaşada 167 numaralı 

dükkanda manifaturacılık yapan 
Hosep, metresi 55 kuruşa satıl

ması icap eden basmaların met
resini 75 kuruşa sattığından ve 
müşterinin talebine rağmen fa
tura vermediğinden yakalanmış. 
tır. Dün adliyeye verilen Hose
bin duruşması asliye ikinci ceza 
mahkemesinde yapılacaktır. 

Mer'iyete Giren Kanunlar 

Ankara, 11 (TAN) - Hava ta
arruzlarına kl\l"şı korunma hak
kındaki kanuna ek kanun ile ye
dek subaylık hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesine bazı hükümler 
ilavesine dair olan kanun buqür 
mer'iyet mevkiine girmiştir. 

geç vakte kadar bu vaka etra
fında tahkikat yapılmış ise de he
nüz bir ip ucu elde edilememiştir. 
Yalnız civarda kan bulunmama
sından kollarla bacakların başka 
yerde kesili;:ı, bulunduğu yere ge. 
tirilerek atıldığı kanatine varıl
mıştır. Maktulün kim olduğu, 
cinayetin niçin ve nerede işlen
diği, katil veya katillerin hangi 
maksatla bu cinayeti yaptıkları 
ve kurbanlarını parçaladıkları 
ve parçaları daha görünmez bir 
yere atmaları mümkün iken ni
çin parkın ortasına açık bir yere 
J:,ıraktıkları tamamen meçhul • 
dür. Parçalar dün morga kaldı. 
rılmıştır. Onların nasıl bir alet
le ve kaç gün evvel kesildiği 
morgun vereceği rapordan sonra 
belli oacaktır. Zabıta ve müddei
umumilik tahkikata ehemmiyet
le devam etmektedirler. 

POLİSTE: 

Bir ihtiyara Bisiklet 

Çarph ve Öldü 
Romanya tebeasından Bernad 

Saust bindiği bisikletle Galatada 
Necati bey caddesinden geçer
ken o civarda oturan 70 yasında 
Mişona çarparak yaralamıştır. 
Mişon, kaldırıldığı Beyoğlu has. 
tahanesinde biraz sonra ölmüs. 
tür. Suçlu dün birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorgusu yapıldık
tan sonra tevkif edilmiştir. 

Bir Adam Par(alandı - Süt. 
lücede Karaağac caddesinde Koç 
demir limited şirketine ait fahri. 
kada calışan amele Kahraman 
oğlu Rıza hiç vazifesi olmadığı 
halde karpit kazanının knr~•lar
ken kazan patlam1st1r. İnfil&kın 
siddPtinde n parça parça olmuş ve 
ölmüştür. 

Ayakları Kırıldı - Üsküdarda 
Hamam soka/;ında 20 numaralı 
evde oturan İsmail Gücü evinin 
merdivenlerinden düşmüs, iki ha. 
cağı birden krılmıstır. İsmail Nü. 
mune hastahanesine kalılırıl
miştir. 

-----~ 

MÜTEFERRiK: 

Muvazzaflık 

Hizmetini Yapacak 

Memurlar 
Muvazzaflık hizmeti icin aske

re alınan memurların askerlik· 
leri esnasında maaşları verilme
mesi için hazırlanan kanun 18.
yihası meclise sevkedilmiştir. 
Yalnız bu memurlar ileride tek
rar memurluğa döndükleri vakit, 
askerlikte geçen müddet kıdem i
çin nazarı itibara alınacaktır. 

Müesseseler baremine bağlı 
ücretli memurlar hakkında da 
ayni hükümler tatbik edilecektir. 
ZİRAİ KOMBİNELER - An

karadan verilen bir habere göre 
Ziraat Vekaleti kombinalar ida. 
resine yeni şekil vermek için fa
aliyet sarfetmektedir. Bu husus
ta yeni bir kadro projesi 
hazırlanarak Vekiller heyetine 
verilmiştir. 

Yeni proje memleket üç zirai 
bölgeye ayrılmaktadır. 

"-Harbe girecek miyiz?,, Su
alinin cevabını kendi kendilerine 
vermek imkanlanna bol bol sa
hiptirler. 

Zaten bunun içindir ki, artık 
pek seyrek duyduğumuz: 
"- Harbe girecek miyiz?,, stt

alinin yerini alan sorgu şudur: 
"- Harbe girenek ne ola • 

cak?,, 

Bence, Türk milletinin mazisi 
ile hali arasında yapılacak bir 
mükayeseden çıkacak neticeler a. 
rasmda, bu suaJin de cevabı var
dır. 

Biz, "l\lemleketin büyük biz 
kısmırun düşman istilisı albnda, 
bütün tersanelerimizin düşman 
işgali altında bulunduğu, satılmış 
vatan hainlerinin düşmanlarla 
el birliği , iş birliği ederek, mil • 
!eti arkasından vurmıya yelten
diği,, devirde de harp ettik. 

Biz, "bütün ordularımızın dağı] 
mış, bütün cephelerimizin bozul
muş, bütün gıdalanmızın tiiken
ıniş, bütün siliihlanmızın boşal • 
ınış, bütün kışlalarımızın yıkıl • 
mış, hatta bütün bayraklarımızın 
yırtılmış olduğu günlerde de,, 
harp ettik. 

Ve bizim "u "nimüsait şernit 
içinde,, kazandığımız zafer, 100 
milyonhık bir imparatorluktan 
kuvvet alan Osmanlı ordulannıo 
elde edebildikleri neticelerden 
daha üstün, daha şerefli, daha 
parlak, daha verimli, ve daha de 
vamlı oldu. 
Kaldı ki, Tiirk milletinin bu

giinkü şerdi, Osmanlı lmpara • 
torluğunıın hiçbir başile miika • 
yese edilenıez. 

o~nıanlı tarihinin hiçbir dev
rinde, Tiirk köyl!lsii, Türk nta
nının bir bütün olduğunu bilme
mişti. 

Osmanlı tarihinin hiçbir dev • 
rinde, Tiirk neferi, bugiinkii gibi 
daha harbe girmeden öfke duy
n1amıştı. 

Osmanlı tarihinin hiçbir dev • 
rinde, Türk milleti, bugiinkü ka
dar haklı bir dava gütmemiş, ve 
davasına bugünkü kadar inan -
manuştı. 

Ve Tiirk milleti, şereOi tari • 
hinin bilıi istisna hiçbir devrinde, 
bugünkü kadar yekpare, bngün
kü kadar hazır olmamıştL 
Eğer imparatorluk devrindeki 

'
1Türk,, ün değişmez cevherine, 
Ciimlıuriyet devrindeki "Türk,,
ün yalnız şu sa)'·dığım mazhari • 
yetlerini katarsanız: 

11 
- Harbe girersek ne ola • 

cak?,, Sualinin cevabını bulmak
ta zorluk çekmezsiniz : 

O, imparatorluk devrinde, iyi 
işlenmemiş haın ''e bakımslZ bir 
"cevher,, kcn bile, emsalsiz par .. 
layı ·iyle bütiin düşman gözlerini 
kamaştırmıştı. Ve istiklal kav -
gasının başındanberi, tarihin en 
usta kuyumcuları tarahndan iş· 
1enmis bulunan o emsalsiz cev -
herin 'bugünkü parlayışı, impa • 
ratorhık devrindeki ham haliylle 
kama~tırdığı gözleri, yann mut
laka kör edecektir. Bu itibarla, 
bırakın da: 

" - Harbe girerı;ek ne ola • 
cak?,, sualinin cevabını, o cevhe
re yan bakmıya niyetlenecekler 
düşünsün! 

SİVRİSİNEK MÜCADELESİ 
Belediye Sıhhat müdürlüğü Üs- ============= 
küdar, Beyoğlu ve Bakırköyünde PİYASADA: 
sivrisineklerle mücadeleye karar 
vermiş ve faaliyete geçmiştir. Bu Almanyaya Sevk 
mücadele sahalarına Beykoz ile 
Sarıyer kazalarının da almması Ed•I k M il 
kararlaştırılmış ve yaz gelir geL j ece a ar 
mez faaliyete geoilmesi lüzumlu 
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ı olan ilaç ihzar edilmiştir. 
19 MAYIS ŞENLİKLERİ -

Vali muavini Ahmet Kınık'ın 
başkanlığında toplanan 19 Mayıs 
şenlikleri komitesi bu sene 19 Ma 
yıs şenliklerinin yalnız Kadıkö
yündeki Fenerbahçe stadında 
yapılmasını kararlaştırmıştrr. Ev 
velce Şeref stadında ya;:ıılması 
düşünülen jimnastik şenlikleri
nin de Fenerbahçe stadında icrası 
için yeni tertibat alıacaktır. 

Bir Yaralama 
Muratlı (TAN) - Aşağı Sırt 

köyünde Emin oğlu Emini ağır 
surette yaraladıktan sonra 330 li. 
rasını alıp firar eden Malkaralı 
Ahmet, Tekirdağın Barbaros na. 
hi.vesinde yakalanmış ve adliye
ce tevkif edilmiştir. 

Dün ihracat tacireri, mıntaka 
ticret müdürlüğünde toplanarak. 
Almanyaya yapılacak tuzlu balık 
;:ıeynir, keten ve konserve mad
deleri hakkında aralarında gö
rüşmüşlerdir. Tacirler, bu nev; 
ihracat maddelerini kendi arala
rında taksim ve tevzi etmişler • 
dir. 

Dün muhtelif memleketlere 
400 bin liralık ihracat olmuştur 
Almanya ve Slovak.vaya 100 bi. 
liradan ziyade deri, Bulgarista· 
na balmumu, Romanyaya paçav 
ra, İsviçreye fındık gönderilmiş
tir. 

ALTIN 28 LİRA - Dün al. 
tın fiyatı 28 lıra 50 kurus kadar 
vük~clmi~. rık (: : ıın uzcri 28 lirava 
kadar dü•~üştür. 
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ı - Yugoslav birliğinin parçalan
masına dogru ilk adun ablınış, Hır
vatıstan 1stıkllllini ılfln etmiştir. 
2 - Macar Naibi, Yugoslavyaya 
tcrkedıl<'n Macarlunn kurtarılması 
lı;in orduya emir vermiştir. 
3 _ Rumenler de Yugoslavyadaki 
Rumenleri kurtarmak üzere hare
kete geçmeye ha:urlanıyor ve Bul
garlıır sevinç içinde bulunuyorlar. 
4 _ tiçlil pakt icabı diln Berlinde 
bir komısyon toplanm~tır. 
!) _ SovyeUerin Japonlarla bir a
demi ıecavuz paktı akdetmeleri ih
timali kuweUenmi:ıtir. Son vazi
yet karlilSmda Matsuoka da, üçlü 
ı>aktın Japonyaya verdiği vezi!cyi 
yapmaya temayül etmişUr. 
6 _ Amerika gemileri Kızıld<'niz 
ve snveyııe gelecektir. 

+iırvatistanda : 

Yugoslav birliğinin parça. 
lanmasına doğru ilk a. 

hm atılmış bulunuyor. 

1 Hırvat ihtilalcilerinin reisi o-
np Kral Aleksandr'ın katlinde 

- nethaldar bulunması dolay1siy-
- c italyada miisait fırsatı bekli-

•en Pavelitch Znğrebe gelerek, 
lırvatistan'm istikliılini illin et
iğini m iistakil devletin başı. 
a g~çtiğini bildirmiş, Hırvat 
talkım silahlarını teslime \'C 

a ka de\'letlerin aleti olmaktan 
[tinaba davet etmiştir. 

Yeni hiikiımet reisi olan Ge
cral Vatcrlink tc neşrettiği bir 
cyannamede. halkın Alman ao;
erlcrini iyi karşılamalarını s(;y 
~ıni tir. 

l\lnc;ck iıte, :radyoda söylediği 
ir nutukta, yeni hiikiımcte s~
akat göstermeleri. \'C cmirl~~!
c itaat etmeleri lazım gcldıgı. 
• beyan ctmi tir. 
Hır,·at unsunınun Sırplara 

~r ı ceuhc aldıi!nı gösteren iki 
ıailise daha \'ardır: 

Bunlardan hiri. iki Yuıroslav 
arp eemisindeki Hırvat asker. 
erin Sırp lcıımnndıınları esir e
"rek geınilerin kuınnndasını 
mlerinc almaları. diğeri de. Al
'.lanlann. Yugoc;ln,•1:nd:m aldık 
-... eo;irlerin bii~·iik kısmının 
lırwıtfartfım miirckkep olması 
cyfiyetidir. 

viacaristanda: 

Yugoslavyanın birli~ine i
kinci darbe, kendisi ile 

ibcdi dostluk muahedesi imza. 
amış olan Macaristan tarafın
lan vurulmustur. Amiral Hor
y, l\lacar milletine ''e ordusu
ıa hitnhen bir emirname n<".;re· 
erek: "Hırvatistanın istiklalin. 
an sonra artık Yutros1a"vımın 
nevcut olmadığını, 1918 de Yn
~slavyaya tcrkedilen l\1acarla
~n hayatlarını kurtarm:'llc icin 
'Üriimek emrini verdii!-ini \•e 
itacaristanın Sıro mi11rtinr kat' 
ı sulh emeJleri beslediğini" bil. 
İl'mistir. 

Bulgar ve Rumenler: 

Romanya matbuatı, Sırhis
tanda yac;ıyan 500,000 

Romanyalının imdadına kosula. 
cağını yazmıs; Bulgar radyosu 
sfö:ciisü ise, Yunan \'C Sırp e a. 
reti altında ynsıvan milletlerin 
iizerinde hürri~·c·t giinesi doğar 
ken, Bul[.!ar mill('tinin <:f'"inç i
çinde olduğunu söylemiştir. 

ilkbahar Harbi Arif esinde 
INGIL TERENiN ALMANY ANIN 
Vaziyeti Nedir? Vaziyeti Nedir? Üçlü Pakt: 

Ajanslar, üı;ler paktı ahka. 
mı mucibince, iiç biiyük 

devlet arasındaki işbirliğini ta
yin vazifesiyle mükellef olan 
komisyonun dün Bcrlinde, Al
manya, İtalya \'e Japonya dev. 
letleri murahhaslarının iştira
kiyle toplandığını ,.e l\lösyö 
Ribbentrop'un, siyasi, askeri \'e 
iktisadi sahalarda işbirliğinin e
saslı noktaları iizerinde izahat 
\'erdiğini bildiriyorlar. 

Japonyanm Rolü: 

Mösyö Matsuoknnın Sov
yetler Birliğindeki ika

metini Pazara kadar uzattığı 
nıallıın oldul.,ıı.ı gibi, Sovyctlerlc 
Japonya arasrnda bir ademi te. 
cavüz paktı imzalanmak üzere 
olduğu hakkında muhtelif kay
naklardan haberler gelmekte
dir. 

Bundan başka, dün Sovyet
lerle Alınanlar arasında yeni 
bir petrol anlaşması imzalandığı 
\·e Sovyetlcrin Almanlara sone. 
de 1 milyon ton petrol \'erme;\·İ 
taahhüt ettikleri bildirilmekte. 
dir. 

Biitün btt haberleri birleştire· 
rek çıkarabileceğimiz netice şu· 
dur: Almanya. İngiltreye karşı 
bütün cephelerde azami şiddet. 
le hücuma geçmiştir. ve Japon· 
l'ayı, A1nerikanın lngiltercye 
yardımına mani olmak İ(İn kul· 
lanmak istemektedir. 

Berlinde ''e Romada bulun
duğu sıralarda İngilizlerin ka. 
zandıklnrı deniz harbi \'e Yu
gosla\• hükumet darbesi gibi mu 
vaffnkıyctler dolnyısiyle mane. 
,·iyatı sarsılan Mösyö l\latsuo
kanm, spn Ball<an hadise1erin. 
den \'e Bingazl \'C Dernenin iş
galinden sonra kendini toplıya
rak, ü~ler ynktınm Japonyaya 
verdiği \'azifcyi yapmaya tema· 
yiil gösterdiği hh.sedilınektedir. 

Japon zimnmdnrlarını bu ha. 
rekete mcvlettircn en miihiın 
saik te uz~k şarkta İngiliz \'C 

Amerikan niifuıunu ancak lıu
gün, bu iki devletin sıkı.;ı_k bir 
\'azivette bulundukları hır za· 
manda kırmayı başarabilecek. 
}erini \'e bir sene sonra bunun 
tamam.-n imkansız bir hnle gc· 
}ece~ni diişiinrnelcri ol::ıhilir. 

Kat'i mecburivet hasıl olm:ı. 
dıkça harbe işti'rak etmeksizin 
emperyalist de\'lctlerin harpte 
:npranmalarında zarnr görnı~
~·en SoYyetlerin, Almanların 
kendi <"mniyetlerini doğrudan 
doğruya tehdit edecek askeri 
hareketlerden vazgeçmeleri şar-
1i:rle ve buna karşılık olarak, 
J~ponya ile .-~ir ~ok dc\'J~tl~rle 
,·aptıkları gıhı- hır ndcmı tcc:ı
~·üz paktı imzalamrıkta ve AL 
mantara esasen vcrnıckffl olduk
ları mikdardan hirnz f::ızla. pct-

(Devnmı 4 uncudeJ 

1- ngiltere, harp başladığı 1a
man. hazır d('ğildi. Ordusu 

yoktu, harp sanayii teessüs et -
memişti. Tayyare kuvvetleri az
dı. Yalnız donanması, diinyanın 
en büyük deniz kuvveti idi. 

Geçen bir buçuk sene içinde 
evvela bir ordu vücude getirdi. 
Ingilizlerin verdiği diğer rakam-
lara göre bu ordunun mevcudu 
4,000,000 dur. Bunların mühim 
bir kısmı derhal harbe girebile -
cek surette yetiştirilmiştir. Bir 
kısmı talim görmektedir. Yalnız 
dahildeki müdafaa kuvvetleri 
1,700,000 kişidir. Bu ordu tama
men lngilizlerden mürekkeptir. 
Her şehirde bir veya birkaç ta
bur, nahiyelerde birer bölük, ve 
köylerde birer müfreze bulun • 
maktadır. Demek ki, Ingiltere -ı 
nin müdafaası için ayrılan kuv -
vet 1200 tabur, 5000 bölük ve 
25000 müfrezeden mürekkeptir. 
IngiJizlere göre, paraşüt kuvvet
lerini ve istila ordularını hare -
ketsız bir hale getirmek için bu 
kuvvet kafidir . 

Asıl ordu, işgal ordularına kar· 
şı mukabil taarruzlara geçmek 
üzere büyük münakale merkez
lerinde, demiryollarında tahşit 
edilmiştir. Bunlar süratle isteni -
len istikamete sevk edilebilecek 
vaziyettedir. Ağustostan beri bu 
kuvvetler iki misline çıkarılmış-
tır ki, yekunu 40 fırka teşkil et -

Ingiliz donanması 
Başkumandanı 

Amiral Charles Forbes 

na gemi yapmakla meşguldtir. 
Amerikan tersaneleri Jngiliz do
nanma ve ticaret filosunda husu
le gelen açıkları doldurmak için 
azami randımanla faaliyete geç
miş bulllnmaktadır. Avusturalya 
tersaneleri ayni zamanda dört lıü 
yiik gemi inşasına müsaittir. 
Queensland tersaneleri mühim 
miktarda motörlü gemiler inşası 
için sipariş almıştır. Pasifikte Ka 
katos, Kebek ve Vonkover ter
saneleri de Ingiltere hesabına r,e 
mi yapmakla meşguldür. 

mektedir • Bugün batan gemilerin nisbeti 
Sahil boyunca 30 kilometre de 2? de b.irdir. Yarı.n daha bütük 

rinlığinde bir müdafaa hattı vü- bır .denızaltı harb~. karşısında da 
cude getirilmiştir. Bu hat uze _ Ingıltere uzun muddet. s~rsılmı
rinde toplar, otomatik silah ya- yacak derecede kuvvetlıdır. 
taklan, tanklar yerleştirimlif ve * * 
pusular kurulmuştur. Ayrıca sa-
hillere Manş denizinin üzerinden İngilterenin Kaynaklan 
Avrupa sahillerini dövebilecek - - . 
uzun menzilli toplar konmuştur. T ayyare ~ahasında, ln_gılte
Bütün Ingilizler bılirler ki, o.u .. . re en ~ıya~e Amerı!rnya 
toplar elektrikle i~ler ve 720 J;ı- guvenıyo~. Şır~dıden tayyare 
loluk mermiler atar. kuvvetlen haylı artmıştır. 1942 

1 ngiliz Başvekili harbin 
kat'i neticesinın Atlantikte 

takarrür edeceğim söylemiştir. 
Hitler de. Atlantikte başlıyaca -
ğını ilan ettiği denizaltı harhine 

1 ayni derecede ehemmiyet ver -
mektedir. 1941 de lngiltere ıle 
Almanya karşı karşıya kalmışlar 
dır. Ilkbaharla beraber başlıya -
cağı bildirilen bu devler muha-

l rebesi karşısında iki tarafın 
ı karşılıklı kuvvetlerini ve vazi -
: yellerini mükayese etmek fayda-
1 Jı olur. 

Alman ordusunun aylardan -
beri ne şartlar içinde çalıştığını 
bilmek mümkün değildir. Bu fa-
aliyeti şiddetli bir esrar perdesi 
örtmektedır. Yalnız Alman mat-
buatının neşriyatına göre ordu -ı Alman kara ordulan 
nun yeniden tanzimi ve teçhiza - Başkumanda_nı. 
tının yenileştirilmesi için meto- Feld Mareşal Keıtel 

dik bir tarzda çalışmaktan geri kamete kolaylıkla sevk imkfınla-
durulmamıştır. rına malik görünmektedir . 

Bu cümleden olarak motörize k 
kuvvetler umumi kumandanı Almanya siyaseten üçlü pa tın 

hakimidir. Bu pakta dahil dev -
Genera1Guderian'ın bütün Wehr !etlerin siyaset ve ordusunu ıda-
macht kuvvetlerini motörize bir re eder. Bunlardan Italya artık 
hale koymak için büyük bir prog- harp harici edilmiştir. Fakat, 
ram tertip ve tatbik ettiği misal Almanyaya Akdenizde üsler te -
olarak gösterilebilir. Polonyada, minine hizmet etmektedir. !kinci 
Meuse'de düşman cephelerini ya müttefiki Japonya ise çok uzak
ran motörize kuvvetlerin kuman tadır. Ve Japon Hariciye Nazırı
danı Guderi~n Alman ordusu - nın Berlin ziyareti şimdilik müs
nun en mühim unsurlarından lıi· bet hiçbir netice vermemiş gö -
ridir. rünmektedir. Uçlü pakta giren 

Alman ordusunun büyük faa- diğer küçük devletler ise, Alman 
iiyetlerinden bir diğeri de sıcak ordulanna geçit vermekten ba~
memleketlerde harp edebilecek ka bir y~:dım~a bulunacak vazı
kıtalar yetiştirmesidir. Bu kıta- yette degıllerdır. 

ian yeti~irmek için aylarca tec- Alinan ordusu, siyasi anlaş -
rübeler yapılmıştır. Alınan erkfuıı malardan ziyade Alınan sanayii-
harbiyesi şarki Prusyada, Baltık ne dayanır. Eğer muazzam bir 
sahilindeki geniş kurnluklarda, harp sanayiinc dayanmasa, Al • 
çöl şartlarına müşabih şartlar man ordusu bugünkü kudretini 
içinde tecrübeler, talimler, m:ı · kazanmıya muvaffak olam::ızdı. 
nevralar yaptınnıştır. Bugünkü harp daha ziyade bir 

** . . . de hava üstünlüğünü kazanacağı 
Times .8~~etesı dıyor .. kı, A~ - na kanidir. Bir taraftan da yeni Almanyanın Harp Kudreti 

manlar butun kuvvetleu?'le yuk- bir tayyareci nesil yetiştirilmek
lenerek. i.lk ham~ede sahıle ~sker tedir. Mevcut tayyarelerinin ye - A lmanların geçen on ay 

malzeme, ham madde ve büyük 
harp sanayii harbi olduğu ıçın 

ve harp cephelerde değil fabri
kalarda kazanıldığı için, bir defa 
da Alman harp sanayiini tctkık 
etmek icap eder. Napoleon za
manında bir askere bir işçi ye -
terdi. 1918 de bir askere 5 işçi, 
bugünkü harpte ise bir nefere 
10-20 işçi lazımdır. 

çıkarabılır, hatta yerleşebılırıer. . .. i indeki hazırlıkları hak -
F k t ra mahve mahkumdur- rıne de daha mükemmel tayyare ç_ı_ 'k 'dd. 

a n son . ı kt d kında Amerı anın en cı ı mec-lar. Çunkü resmi Ingiliz ma. hafı- er yapma a ır. 
mualarından Time mecmuası 'l.7 linin kanaatine göre asker ihracı Ingiltere demek, yalnız tngi - Kanunusani tarihli nüshasında, 

mümkün, fakat ıstila imkansıı: • liz adaları demek değildir. Diin -
Entellicens servisin malümatına dır. yanın her tarafını kaplıyan imr>a- istinaden şu malumatı vermiştir. * * ratorluk hep lngiltere için çalış- Bu maltımat belki noksandır, 

maktadır. Almanyanın merkezi ** Deniz Hakimiyeti kudretine mukabil, Ingilterenin Belki hakikate uygun değildir. Almanyanın Sanayi Kudreti 
dünyanın her tarafına yayılmış Fakat hiç olmazsa Amerikan ve --- . 

1 mütenevvi kuvvetleri vardır. Bu lngiliz Entellicens servisinin Al· A }manya Nazızmden evve , 
man kuvvetleri hakkındaki ha~p için kla~kı?1t ola~ l~ak~ 

iki kuvvet arasında mükayese .. .. .. .. bilgisini göstermiye ,.-ıadde1erın anca ı ı anesını a 
mümkün değildir. Yalnız günden ~?;::ış:ın~;~ilir. fi derecede istihsal edebiliyordu; 
güne biıtün imparatorluğun harp ı kömür ve çinko. 1914-1918 har -
etrafında organize olmakta bu - Ingilizlerin hesabına göre Al • binde Almanya bütün gayretine 
lunduğunu kaydetmek kafidir. manların sene başında 4,400,000 ~ h ·· . 

ragmen arp sanayıını sonuna 
kişilik bir kuvvetleri vardı. Al • kadar yaşatamadı. Demir, petrol 

l~·l33ıUHliil~ 

1- ngiliz adaları~u.n karadan 
müdafaası, Ingılız müdafaa 

sisteminin yalnız bir parçclsını 
teşkil eder. Müdafaanın ~uvaf -
fak olması içın Ingilt~r~nın de • 
nizlere ve havalara hakım ~lm~
sı lazımdır. Deniz kuvvetlerı mu
kayese edildiği zaman Ingilt~~e 
kuvvetinden emindir. Ingılız 
Bahriye Nazırı bir nutkunda "\'~
ziyetimiz dokuz ay evve.l tahmı.n 
edildiğindedn daha iyidır, demış 
tir. Denizlerde bulunan veya der 
hal denize indirilebilecek olan 
gemilerimiz, bilhassa destroyer· 
lerimiz her vakitten çoktur.,, 

Avustralya şimdiye kadar 6 
fırka göndenniştir. 500 bin asker 
gönderebilir. Avustralyada bü -
yük harp sanayii kurulmakta ve 
burada 3,500 pilot yetiştirilmek
tedir. 

Yeni Zelanda iki fırka gönder
miştir, üçüncüsünü göndermek 
üzeredir. 

man hava kuvvetleri 55o,OOO; ve kauçuk bulamadığı için mağ
bahriye 200.000; sahil topçuları lup olmıya mahkum oldu. 
20,000; hususi cüzütamlar 200 
bin ve işgal kuvvetlen 400,UOO 
kişiden müreKkepti. 

Nazi Almanyası bu acı tecrü -
beden ders almışa benziyor. Na
ziler iktidar mevkiine gelir gel -
mez Almanyada büyük çelik sa
nayiine ehemmiyet vermişler
dir. Avusturyayı işgal eder et -

YER YER KAŞINTILAR ••• 
)Junlardan en çok görüleni btt· 
.nda kaşıntıdır: Kimisinde b.u· 
.n deliklerinin kenarın.da • ~ılt 
sınır, kimisinde hu!un . 1 ı.:~~sın
ı kırmızı ince derı, kımısınde 

ikisi birden ... Hazılan burun 
liklerinin yalnız birinden, ~a
lan da her ikisinden, bu tur
kaşıntıvn tutulan çok defa .. ~~r 
aklarını. sık sık burnuna go u· 
tek _ herkesin karşısında bile • 
ınınıya mecbur olur... Bunın 

sındığı vakit burun mutahas
ıına giderek sebebini anl.~':"~k 
1 olur. Fakat burun delıgının 
içerisi kaşınırsa bunun hemen 

lşlaınnk iizere bulunan hir n~
~·e nltıınet olduğunu herkes bı. 
r ... Astına hastalığına tutul 
Uş olanlarda burun kasınması 
ıstalık nöbetinin geleceğini ha· 
•r verir ... 
Göz kapaklarından birinin ka
nınası kirpiklerden birinin ve· 
ı bir karının koptuğunu anlatJT 
! kirpik oradan alınınca kaşın· 
~ geçer ... Fakat göz kapağının 
enarında kızartı olup ta kaşı
rsa o \•akit göz mütehassısına 
lsterınek zaruridir ... 
ltulak deliğinin kaşınmaııı İn

lt'ıı kihrit diişmanı edt"r: Eline 

geçen kibriti kulağının içine so· 
karak tatlı tatlı kasınmak ister, .. . 
arada sırada gelirse keyif verır, 
fakat devamlı olunca, deliğin İ· 
çinde ya toplanmıs kulak kiri, 
yahut ekzama hastalığı \ 'ar de
mektedir. Bunlara da mütahassıs 
hekimler ~nre bulurlar. 
Avuçların ka ınması, sağda O· 

tursa para geleceğine, solda olur
sa para gideceğine alamet sayı
lırsa da hekimcesi avuçların ter. 
lemesinden olur. Avaklann altı 
kaşınınca da bol ;•iirüneceğine 
alamet derlerse de bu da gene 
nezleden gelir ... 

Böyle yer yer kaşınmalann da
ha bir çok tiirliisü olur, fakat 
en sıkıntıhsı ~udur: Bazı kim· 
seler • hemen daima erkek ço
cuklar, delikanlılar \'eya olgun 
erkekler • ellerini sık sık arkala· 
nna götürerek, kuyruk soku • 
mundan aşağı orasını kaşımak is
terler. Kaşınmanın bu türliisii 
hazan pek şiddetli olduğundan 
rahatc;a kaşınmak istiycn en ten. 
ha yere kapanır. Kaşınan o ~·eri 
heklme göstermekten sıkılmama
lıdır. Çiinkü, orasının knsınması 
barstıklarda kiiçlik kurtlardan 
değilse insanın başına i açabi· 
lir ... 

1941 başlangıcında lngiltcrenin 
1,249,545 ton harp gemisi varrlı, 
halbuki o vakit Almanya ve Ital
yanın deniz kuvvetleri ancak 
677,334 tondan ibaretti. Ayni ı:a 
manda inşa halinde Ingilterenin 
570,530 ton, Almanya ve Italya
nın ise 231,180 ton gemisi vardı. 

Kanada muazzam bir depodur. 
Dünyada çıkan nikelin % 80 i 
burada istihsal edilir. Kanadanın 
yeni harp sanayii top, mitralyöz 
tank, motör ve kamyon inşa et -
mektedir. Büyük tersanelerinde 
64 tahtelbahir muhribi inşa edil
mektedir. Kanada lngilterenin 

Maamafih Ingiliz donanması - tayyare mektebi haline getiril -
nın üzerine ağır vazifeler düştıi- miştir. 

ğünü kabul etmek lazımdır. l 914- Hindistandan 500 bin asker ıı-
1918 harbinde lngiliz donanması lınmıştır. Bunun dörtte biri Mı-
Alınan limanlarını tamamen ab-

1 
· 

luka altına almıştı. Yalnız birkaç sıra nakledilmiştir. ngilterenın 
· 1 muhtaç olduğu bütün ham mad-

Alman denıza tısı veya korsan d 1 d dd ler· de bura -. . b . . . e er, gı a ma e ı 
harp g:m.ısı ~ zın.:ı:.ı yarıp dan gelmektedir. 
çıkabilmıştı. Bugun bu tun Atlan I .. 
tik sahillerine Almanyanın sahip Işte Ingiliz Imparatorluğu boy 
bulunması, ona bir takım imkan j lece ayrı parçalar halinde hazı~
lar ve imtiyazlar vermiştir. Ingi- !anmakta, sonra bu par~alar bır 
liz donanması Alman hava kuv - 1 araya getirilince Ingılterenın 
vetlerinin taarruzundan korun - harp ı:nakinesi vücude gelmekte
mak için açık denizlerde do- dir. 
laşmıya mecb~r ol?1~kt~dır. Bü - * 
tün gemi kafılelerını hımar.e _in· NETiCE: Almanya bu sene 
giliz donanmasının en muhım h b" b't· v. • muvor lngil-. . b. . 1 F ar ı ı ırttegını u ,, · 
vazüelerınden k ~~l I m~tf r. ;k 1 tere harbi uzatarak Almanyıtyı 
kat. bun~ '"?.u

1
.?k ı t n~ı ı7. ter. 1 yoracağım ve onu bu suretle ye-

denızde ustun u emın c mış - v • • .. ·ı d' ·or Dünyııııın . necegını umı e ı~ . . . 
lcrdır · iki devi işte bu şartlar u;ındc 
Ingilterenin yalnız adalarınd.aki 1941 harp mevsimine girmiş bu

~eğil, bütün dünya tersanelen o- lunuyorlar. 

Bu kuvvetin mühim bir kısmı 
işgal edilen yerlerdedir. Bir k~s
mı da müdafaa ordusuna dahıl
dir. Genç Almanlard~n mürek -
kep hücum kuvvetlerı 1,000,000 
kişiden mürekkeptir ki, bunların 
100 000 i zırhlı fırkalarda, 200 
bini de paraşüt taburlarında bu-
lunmaktadır. Bunlar bir istila "r
dusunun pişdarları telakki edılc
bilir. 

Binaenaleyh lngiJizlerin kana
atine göre Alman ordusu 224 fır
kadan mürekkeptir . 

Bu hesabın yapıldığı günd12n -
beri üç ay geçmiştir. Bir :nem
leketin kuvveti ordusundan ıba _ 
ret değildir. Onun stratejık rnev 
kiini, ittifaklarını da gözönünde 
bulundurmak icap eder. 

** 
Almanyanın İttüaklan 

A lmanya fiilen bugün Av
rupaya hakimdir. Bu ha

kimiyet kuvvete istinat etmekte
dir. Ve bütün Avrupada büyük 
işgal kuvvetleri bulundurmıya 

mecburdudr. Fakat Avrupaya 
hakimiyeti sayesinde de düşman
larına karşı merkezi bir mevkide 
bulunmakta. ordularını her isti -

mez orada da ayrıca senede 75 
bin ton çelik istihsal eden bir 
fabrika vücude getirmişlerdir. 
Nazi rejimi başladığı günden beri 
geçen yedi sene içinde Almanya 
nın çelik istihsali 16,000,000 ~n 
dan 26,000,000 tona çıkanldı. 
Harp başladıktan sonra sivil fa. 
aliyetlerin çelik ihtiyacı 6,000,000 
tona indirildi. Norveç ve Fransa
yı işgalden sonra dn çelik sıkın -
tısı tamamen zail oldu. 

Almanyada kauçuk yoktu, o
nun yerine sun'i kauçuk yaptılar. 
Petrol istihsali için linyit kö -
müründen fatifade ettiler. Pamuk 
ve yünü de sun'i olarak temin et
tiler . 

Binaenaleyh harp sanayii ba
kımından Almanya bugün kuv -
vetıi görünüyor. Fakat hary sa
nayiinin muhtaç olduğu bır ta
kım maddeler vardır ki, yalnız 
hariçten gelebilir. Almanya bun
lardan hala mahrumdur. Dahil
de yaptığı sun'i petrol ihtiya -
cını karşılamıya kafi değildir. 

Onun için zaman Almanyanın 
aleyhindedir. 

işte ilkbahar harbine girerken 
Almanyanın vaziyeti budur. 

3 

Ahnan 
' 

Dün ,.e evvelki gün, hük\ı. 
met Anadoluya ~'ınek is

tiyenlere gösterilecek kolaylık· 
lar hakkında ı?azetelere tehi' ğ 
,·erdi. Bu tebliğin Balkanları:> 
birdenbire karıştığı bir sırada 
nr ri dolayisiy!2 muhtelif suret. 
lerde tefsir edilme"i pek tabi 
idir. Tefsirler hissiyata göre ya 
pıldığı icin \'n'.!iyetin hakiki şek 
lini tahlil etrMk doğrudur. 

Zaten gerek \•illiyetin, ı:erclı 
kumandnnlıfrın tebliğleri telfı• 
değil. siikiın telkin edecek mahi 
,·ettedir. Tebliğin bugftnlerd 
~esredilmesi de hemen anf ola 
rak alınmış hir karar değildir 
Avlardanberi c!ii. iiniilmiiş, hesn· 
edilmis sni'!lnm t2!lkilatın görii. 
len lii7.um t.izerinc tatbikinden i 
lıarettir. Bur.un memleketin dn 

l hili ve hariC'İ r.iyasffr,·1e bir aliı 
j knl\ı olrıcağını dn :-:ınu•c lrni~·nrum 

1 
llükı'.'ımetin, "isti~ rn1er Ana 

dolm·a gecebilir., demesindeıı 
memleketin harbe ıdret'eği mana 
sı nnlac;ılmarlığı gibi girmiyeceğ-i 
manası da çıkmaz. 

Memleketin menfantini düşü · 

1 
nerek ona göre siyaset takip c 
denler bu ciheti takdir ederler 

ı Tiirk milleti bugün bir kitle 
halindedir. Kendisini en biiyiik 
badireden kurtaranlann gece 
ı:-iindiiz durmadan dinlenmeden 
('.alıştıklarım hili~·or; Tiirkiye es· 
ki rejimlerde olduğu gibi artık 
öksiiz bir memleket olmaktan 
cıktıi:rı için vaziyetin hakiki şek· 
li şundan ibarettir. 

Vaktiyle itfaiyenin mevcut ol. 
madığı devirlerde İstanbul yan -
ı:-ınları yalnız evleri de:tl ma
halleleri silip, siipiirecek derece
de tahribat yaparlardı. Yangın -
dan e\'lerini kurtarmak istiyen • 
1er, ev\'ela "mal, canın yongası
dır,, diyerek eşyalarını, öteberile
rini cnıin yerlere naklederler, 
ondan sonra ıslak ~·ünün ate c 
karsı olan muka,·emeti malum ol
duğu icin yangına en fazla ma
ruz knlnn sacakları. ıslak geniş 
halılarla muhafaza ederlerdi. Bu 
da yapıldıktn sonra su dolu ko. 
valarla d'ama çıkılır, öteye beriye 
dii en kıvılcımlar ma rapa ile su 
atarak siindiiriiliir \'C yangın sön
diikten sonra herkes yine evine 
ta ınırdı. 

Bu tedbirleri alanlara karşı 
kimsenin "evin yanacak mı ki 
eşyanı kaldırıyorsun?,, Yahut 
"Madem ki e yanı çıkardm, mut
laka C\•in ~·anacak! .. gibi saçma 
hir kıyas yüriittiiğii görülmemiş
ti. 

Yanıbasımızda ".\'Rnt?ın var. Kı· 
zıltığı gonıyoru;, Çatırdılarrnı 
duyuyoruz. Bedbaht komşumu
zun evini ateş sarmış. l\lal, un 
demiyor, önüne geleni yalayıp 
~·utuyor. 

Bfü·le bir \•azivet karşısında e
limizi cebimize ~kup sadece yan 
ıtını uzaktan seyredeceğimize biz 
de '' ne olur ne olmaz?., Endişe
siyle işimizi sağlama bağlıyo
ruz. 

Bu hareket ihti~·at ve uyanık-
1ı ktan ba ka bir şe~· değildir. 
Rö~·le yapmayıp ta "te,·ekkül,. 
tesellcsiyle mi geı;inelim. 

Te\'ekkiil felsefesine taraftar 
olan sair hile: 
S:ıt keşti'! umurunu bahrt tevekkftle 
Aç badıbam himmeti yan gel de zevkı: 

bak! 
Diyor. 
İste hu tebliğler, bu tedbirler 
~ . . . 

hu ihtivatlar sivaset gemımızı 
"himm~t velkr~lPrİ" nden ha~ 
ka bir şey değildir. 

Takvimci 

Meclisin Dünkü 

Toplantısında Kabul 

Edilen Layihalar 
Ankara 11 (A.A.) - B. M 

Meclisi bugün doktor Mazhn 
Germen'in başkanlığında topla 
narak İstanbul mebusu Genera 
Kazım Karabckir'in teşkilatı esa 
siye kanununun 17 ~.nci ~adde: 
sindeki mebusluk m ddetınin hı. 
tamı kaydiyle dahili nizamna • 
nin 180 inci maddesinin ikincı 
fıkrasındaki "son devre., tabiri· 
nin tavzihi hnkkındaki takririnc 
ait ve mcvzuubahs tabirlerin 
tavzihine lüzum bulunmadığına 
dair teşkilatı esasiye encümeni 
mazbatasını kabul etmistir. 

Bundan sonra posta telgraf u 
mum müdürlüğü ile inhisarlar U· 

mum müdürlüğü ve orman u 
mum müdürlüğü 1940 bütçele 
rinde değisiklikler yapılmasını 
ait kanun layihalannı ta~ip ev· 
lemiş. Erzincan ve civan yer 
sarsıntısından mütessir olan mm 
takalarda zarar görenlere yapı
lacak yardımlara ait kanunun <lor 
düncü maddesine bir fıkra ilhesi 
hakkındaki kanunun da birinci 
müzakeresini ya;:>mıştır. 
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BUYUK ADAMLAR 
Galerisine Kimlerin 
Resimleri As~lmalı? 

Ressam Feyheman Duran, Galeriye Yalnız 
Büyük Ressamlarımızın isim ve Resimleri 

Değil, Hatta Eserleri de Asılmalıdır, Diyor 
Güzel Sanatlar Akademisi mu. 

a ilimlerinden ressam Fevheman 
Duran, anketimize cevap olarak 
demiştir ki: 

"Üniversitenin bu teşebbüsünü 
memnuniyetle karşılamamak ka
bıl değildir, çünkü yerinde bir 
t~şebbüstür. Hatta bu işte J(eç 
bıle kalınmıştır. Memleketimiz 
mm ve sanat vadisinde sayısız 
üstatlar yetiştirmiştir. Fakat· bun 
ların çoğunun isimleri meçhul 
kalmış ve hatta eserlerine bile 
Jayik olduğu kıymet ve ehemmi.. 
yet verilmemiştir. 

fAN 

Askeri Vaziyet fSPOR: Balkan Harbinin 
• Başı 1 incid\! Bu u··nku·· 1 CJ ~yüzü de ilerlemeye başlamş ve bu kol Zat- 3' 

Dünyanın Siyast 

Manzarası 
rebi zaptederek Yugoalavyanm Hır- Spor Başı ı incide 
vaUarla meskQn olan eyaleUerinden 
bir kısmını işgali altına almıştır. Maamafih bütün mesuliyeti Yuı 

Diler bir kol ela Bulgar, Yugos- Bayramı goslavlara yüklemek de doğru 
lav hudutlarının iltisak noktasından değildir. Ingilizlerin de bu işte , 
har~kete g~çerek Morava istikametin- İstanbul lisesinin spor bayramı geç. kaldıklarını, ve yardım için! 

(Bap 3 üncfld e) 
rol vermekte mahzur «örmeme. 
leri muhtemeldir. 

Sovyetler Jaıt0nlarla bir ade
mi tecavüz paktı imzaladıkları 
fakıiirde . Çine yardımda devam 
edip etmiyecekleri me!ielesinin, 
son zamRnlarda Çin knmünist 
ordularına karşı zecri tedbirler 
almı$ olan Şan - Kav • Sf!k'in 
vazivetine batlı oldui:u tahmin 
edileb ilir. 

de ıler~emış olup, burada bazı kasa- bugün öğleden sonra Fencrbahçe katı derecede vakit bulamadıkla-
baları ı,şıal ettikten sonra harekata M 
Sarayova istikametinde devam etmek- s~adyomunda yapılacaktır. era. rını da Unutmamak llzımdır. Bal 
tedir. sıme saat 15 te başlanacak ve bu kanlarda Yugoslavya, Yunanis _ 
Diğer mühim bir cihet te Macarların bayramın manasnı tebarüz etti- tan ve Türkiyenin, iştirakiyle ve 

Dravo ile Tıza nehrı arasından taar- ren bir nutuk söylendikten son-! Ingilterenin yardımiyle bir iki 
ruza geçmiş olmasıdır. Bu suretle, Yu- ra mektebin iki futbol takımı a. sene evvel bir cephe tesisine te
ıoslav ordusu üç taraftan Almanlar rasmda bir müsabaka yapılacak. şebbüs edilmiş bulunsaydı, mu -
ve bir ıara!tan da Macarlar tarafm- tır. . vaffakıyet ihtimali daha çolttu. 
dan yapılan hareklta karıı memleke- Bundan sonra. 1zcıle: arasın.da- Ilkbahar harbinin başlıyacağı gün 
tı mudafaa etmek zaruretinde kalmış- ki yarışa . .ııeçılecekhr. İzcıler terde yapılan bu teşebbüs karşı
tır ki, bu çok ıuç bır key!ıyettir. Hır- statta koşu ıle yarısa baslıyacak. sında Yugoslavyanın tereddüdü -
vatıstanın ayrılması, Yugoslav ordu- lar ve Belvüye kadar elbiseleri nü de bir dereceye kadar mazur 
ıundakı Hırvat, Bulgar vesaire gıbı ld k 
yabancı unıurların Almanlara tesllm Üzerlerinde o u.iu halde kostu - görmek mümkündür. 
olmakta bulunması • gibi hususat ta tan sonra oradan birer sandala . 
gozönilne alınacak olursa, yalnız Sırp- atlayp modaya oradan da bisik- Ingıliz Başvekilinin izahatına 
Jardan muteşekkıl bır ordunun, adet, Jetle stadyoma' avdet edecekler. görE:: Yunanistan da, Alman ordu 
teçhwıt, malzeme bakımından kendi- dir. Statta yürüyerek iki tur ya.' larını kendi topraklarına rlavet 
sınden kat kat ustun bulunan ve dört oıldıktan sonra varış bitecektir. etmemiş olmak için, uzun müd -
taraftan kendisıni ihataya çalışan Bundan sonra atletizm pmpiyo- det ~ngiliz askerlerinin yardımı -
kuyvetlerle yapacatı çarpışmadan ne- na•un11 eecilecektir. nı istememiş, sadece gönderilen 
tice üzerine müessir olabilecek bir Maraton birincUiği için malzeme ve tayyare ile iktifayı 
muvaffakcyet elde etmesi çok ltiçtür. 

Esuen Pololl.)'a ve P'rama harbinde Hazırlık KOfıaU tercih etmiştir.Yunanistan, ancak 
oldu"'• ııbi, Almanlar, •vv•l" , tek B 1 k tehlike kapıya geldikten sonra •- ~ ~ .. 25 Mayısta ursada vaoı aca I l" ı · k · d · 
başlarına düşmanlarına kat'ı darbeyı ngı ız erın as er gön ermesıne 

Türkiye Maraton birinciliiine ızi. r k t t · b be l ındırdikleriru ve ı.onra dır.er dev- muva a a e mış ve u se p e 
• recek olanlar üç hazırlık koııusu. Jet kuvvetlerinin harekata karış- de Ingilterenin Balkanlara yer-

masını kabul ettıklerını ıözönüne a- na .ıirmek mecburiyetindedirler. leşmesi gecikmıştir. Şimdi de In-
1 ak M 1 Bu hazırlık koşularının ilki Pa-u-s • acar ann harekete geçmesiy- gilterenin Yunanistana yapabi -
le Almanların kendilerıni Yugoslav zar jlÜnÜ saat 10,30 da: Fener 

1 
h 

ordusuna karşı esaslı bır darbe ındir- sadından Bostancıya ridip ızel. eceği yardım ma duttur. 
mış saydıklarına hükmetmek liuun me ve, ikincisi relecek pazar. Halbuki yine biliyoruz ki, In
gelir. Fener stadından Malteyeoe Pidip giliz kuvvetleri bir ay evveline 

,A,merikada : 

Son gelen bir ha'h,..,.e VÖrP 

l\foster Roosf!vtlt. mutaf 
Hzeteciler ictimamd11 . A meri'b 
ticarPf ıremilerinin Kı·11lf?."İ7.P 
ve Hıttta SUveys kan111ına ka
dar v1tmPlP.,.1ne müsaade ettiği. 
ni '"11dirmiıdir. 
Groenlınut'da hava füılerl te· 

sisin i istihcfaf t"" en karım ta· 
mamlıvan '1u tedltirJPr, Ameri. 
k11"1n ."ırittikrt- a...ta" Alman tw.
viki kanl!llnda f nsriltPr e:vP. vıtr· 
-'•mını tesri ettii; .. :" ı.ı • .ı .. 1m. 
dir. M . ANTF.N 

•••••••••••••••••••••••• 
ZAFER ve iST iKLAL BAVRAGI· 

M iZi ELD EN ELE D EVRE DECEK 
ÇOCUKTUR. 

YURTTA yarduna muhtaç doj!an 
çocuklan koruyup yaşatarak nüfusu
muzun çoialması için Çocuk Esirge
me Kurumunu yardımların12.la kuv
vetlendlriniz. 

12 - 4 -

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 M~k (Pl.) 19,00 Konuşm 
8,45 Yemek listes• 19,15 Şarkılar 

• 19,30 Haberler 
13,30 Program 19,45 Konufm 
13,33 Türkçe pllk 19,50 Çifte fas 
13,50 Haberler 20,15 Radyo 
H,05 Türkçe pllkl 20,45 Şarkdar 
14,20 Riyasetlcüm- 21,15 Konuşm~ 

bur band05U 21,30 Salon or~ 
15,00 Milz.ik (Pl.) truı 

* 18,00 Program 

22,30 H.ıberler 
22,50 Mü&Ut ( 
23,25 Kapanıf. ~ 

fitil H•lkevlnden: Cumartesi 
saat 21 de evimizde Ekrem Tur 
fındao Dilnya ahvali hakkmda 
korüerans verilecek ve gösterlt 
mlz tarafından da (Yanlıı Yol) 
ıi telllJIU edilecektir. Davetiy 
Halkevi .liüroauodan alınması rl~ 
luour. 

* Kadıklly H•lkevlnden: ~ 
saat 21 de Bay Refik Gorbon 
tından Evimiz salonunda (Milll 
Uk) mevzulu bir konferans v 
tir. Herkes gelebilir. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Geç kalınmıştır, diyorum, çün. 
kü her gün geçtikçe, mevcut sa
nat eserlerimizin bir veya bir 'ita. 
cı yok olmaktadır. E~er buna 
bılfarz 15-20 sene evvel başlan. 
rnış olsaydı, buıcün hemen hemen 
mütekamil bir ilim ve sanat ga
ll'rısine malik olurduk. Teşebbü_ 
sün ciddiyet ve ehemmiyeti ve 
gelecek nesiller için büyük fay. 
daları varclır. Garp milletleri ye
tiştirdi~i ilim ve sanat adamla. 
rına çok evvel layik olduklan 
kıymet ve ehemmiyet i vermekle. 
dir ki, onları daha b ir çoklannm 
istihlif etmesini mümkün kıl
mıı;lerdır, diyebilirim. 

R'&.1sam Feyhema n Duran 

!er.inde de çok muvaffak olmuş ve re
sim serıilerlnde dalma takdirle karşı
lanmış gilzide bir ressamnnızdır Ber
lln ve Vıyana sergilerinde de iabıo
ları muvaffakıyet kazanmıştır. Kıy
metli bir sanatkfır olduğu kadar iyi 
bir muallim ve otoriter bir idareci ı
di. 43 yaşındayken vefat etmiştir. 

Ancak Sovyet radyosunun ÜskUbün 11elme ve ücüncüsil de 12 Mayıs kadar Afrikada meşgul bulunu -
şimalinde bulunanYugoalav ordusunun Pazar J(ÜnÜ Tookapı - Florya ya- yorlardı. lngiliz orta şark kuman A N N ELiK SAA D ETi, YAVRUSU· AYI N TARiHi - Başvekllet 

NU K ENDi EMZiRMEKLE YÜKS!· buat Umum MüdilrlUIQ taraf mukabll taarruza ıeçtiti hakkında lunda ''Ar>ılacsıktır. danlığı, ancak Afrika harbinden 
verdiiı haber tahakkuk edeı:ııe, Alman Güref birincilikleri asker tasarruf etmiye başladık _ 

LiRi neşredilen bu mecmuanın M 

larm muhtelif kollardan ilerlemelerine Adana 11 ( A.A.) _ Yarın bu- tan sonra Balkanlara asker gön· ._.••••• ••••••••••••••••• c:avısı ~ıkmıştU'. 

Resmin memleketimizde yeni 
bir tarihi olmakla beraber bu sa.. 
hada da büyük üstatlar yetiş. 
miştir. Daha evvel Tezyini sa
natlar şubesinde bu&?Ün bile eser. 
lerini hayret ve takdirle seyret. 
ti~imiz pek çok üstatlar yetiş
mistir. 

ratmen Yugoslav ordusunun tamamıy ak 1 T'" k" e e dermiye başlıya6ilmiştir. Binae· 8 le harp dışı edllmesınin önune geçil- rada yapılac o an ur ıy s r- , w• ugün 
miş olur. Çilnku, ctınupta mühım ve best ızüres birinciliklerine işti · naleyh bu gecikmede Yunanista· 
ııerı muvaffakcye\ ltaıanan, Manastırı rak edecek bütün Türkive ~Ü· nın tereddüdü bir dereceye ka -
zaptetm11 bulunan ve ArnavuUuk hu- reşçileri Adanada toplanm1c: bu- dar Amil olmuşsa bile, Afrikada
duduna varan Alman orduawıun be- lunuyor. Bu büvük müsabakalar ki harbin ve Ingiliz kıtalarının bu 
nıız motörize ve piyade bırlikleri a- idn vaptlan hazırlıklar bitmistir harp ile meşgul olmalarının da 

SAKARYA Sinemasmda 
Ruhi Bey B üyük inıllterenln şerefli tarihi 6 

Aşk ve muslkl harikua 

Pariste tahsll etmtstır. Sanayii Ne
fise hocalarındandır. Çocuk başı, 
Köprü üstünde. Muhacir kadm tab
lolarlyle şöhret yapmış güzide res
samlarımızdandı. 1880 de doğmuş, 
1931 de ölmUıtilr, 

Seyit Bey 

rasmda tam ve .... ıı bir ifbirllji &esis Güresler pazar akşamına ka- bunda tesiri olmamış değildir. 
edilmeden 7apdacak Jiddetli ve ıtra- dar bitmiş olacaktır. 
leJik hataları bulwıma7an bır hücwn, i 
Alman ordusunun .bem Yunanlılara Bu~ün yüzlerce ı?Üre!iic Vf' 

Işte bu sebeplerle Balkanlarda 
Almanlara karşı kurulması düşü
nülen cephe hem geç, hem de za
yıf kalmıştır. 

ZAFER 
SENELERi 

ANNA N EAGLE
AD OLFWALBAO O K 

EBEDİ 
SENFON i 

Fern•nd Gravey - Jacquıllne 
Francel ve Alerte ile Parla 

Bu galeride, eserleriyle hakiki 
birer şöhret yapmış olan ressam. 
!arımız da yer almalıdır. Bunla. 
rın kimler olabileceğini hemen 
hatırlayıp zikretmek müşküldür. 
Bilhassa bu üstatlarclan hayatta 
olanlar hakkında mütalea ser
detmek ve isimleri üzerinde dur. 
mak istemiyorum. Eskilerden fi. 
.ı;?Ürist müze müdürü Hamdi bey, 
Pevisajda Halil pasa, Ali Rıza, 

karşı yaptıiı harekAta muesair olur, binlerce Adanah sten<-' beden ter
hem de bu kuvvetleri 1y1ce yıpratma- biyesi bölı?e binası önündr top 
ya, hattl geri püskürtmeye iınkin ve- hmarak Atatürk oarkına eitmiı; 
rebillr. l ler ve J?encler anıta törenle çe- * * 

Tamamen renkli muhteıem film 
Pariste tahsil etmiştir. Reıı 

sam Cabanel'1n talebesidir. Bilhassa 
portrelerde ve Natür morte'ta muvaf
fak olmuştur. 1842 de dofmuı ve- 1913 
te ölm~tür. 

Bu mukabil taarruz haberinin dol- ıenkler kovmuslardır. 
ru olup oiınadıjuu ve dogru ıse alıı
caiı neticeyı ancak müteakip günler
de gelecek haberlerden ötrenecegız.. 

Çanakkale Daimi Encümeni 
Maamafih Balkan harbi, bar -

bin kat'i neticesini tayin edecekj 
değildir. Mister Churchill'in de -
diği gibi, kat'i neticeyi ancak 
Atlantik harbi tayin edecektir. 
ıngiltere ile Almanya ancak At -
!antikte karşı karşıya boy ölçliş-

" BARBARA STAHW Y\;K 
Niçin, Fransızca Sözlü 

ZÜPPE KIZLAR 
·Zekai bey, Namık İsmail, Ruhi, 

Avni Lifij ve Seyit beyin re
simleri ve hattA bunlann '8he
serleri Kaleride yer almalıdır. 

Çoruhta Eğitmen 

Faaliyeti 

ARNAVUTLUKTA - İşkodradan 
sonra Elbasan istikametinde ilerleyen 
Yugoslav krtalaruun durumu Manas
tırm Almanlara ıeçıneslyle çok mti§
kül safhaya ıırmıştir. Gelen baber
ler, Yugoslav ordulımnın hal! Arna
vuUuk dahWnde Uerlemekıe olduk
larını bıldir1yor ise de Iılmmızce bu 
hareket stratejik bakımdan çok hata
lıdır. Cilııku, Arnavutluktaki kuvvet
leruı ıerisini kapamakta olan Alman
ların bu kuvvetleri tamamıyle imha 
etmesi ihtimali vardır. Halbuki, Yu
goslav ordusu Arnavutlutu tahliye 
edecek olursa, hem bu hatadan ken
dini kurtarır, hem de bu kuvvetlerin 
yandan Almanyayı vurması mümkıin 

Çanakkale. (TAN) - Dı:ıimt 
ı>nciimen azahklarınR avuk11t Ha. 
!'lan Tahsin Gür. AhrrıPt Uvgur 
Hamıii ~iir, Mehmet İmrak se 
"i1TY1 ic:lerdir. 
Vilavet hucıJısi idaresinin 1941 
vıh bütçesi 552.191 lira 62 ku

mektedir. İngiltere mağlup Pdil· Filminde HENRY FONDA Tarafından Deli 
medikçe kat'i neticeyi almak Olmakla ı·tti"ham Edilı"yor?Bunu, Pek Yakında 

~dı Geçen Meşhurlar 
Şavşat, (TAN) - Çoruhtaki 

Eğitmen te5kilatında üç yıl için. 
de 142 eeitmen yetistirilmicı. bun 
larclan 109 uzuna köylerde, 33 

.. nc:tur. 
mümkün olmıyacaktır. 

Ingiliz Başvekili ise Atlantik S O M E R SINEMASIND~ 
harbinin neticesinden ümitvar · 

Be.sam Feyheman'ın ~evabın. 
da adı ge(en m9'1ıurlar 'haldan. 
da kısaca $U malumatı veriyoruz: 

kaç ~n ~indeki ink~afian B~kan d~~~~~~~~~~~~~~~":~~~~~~~~~·~;~:R~~,.~,.;~;R;;-~:;-~~·:~~~~~~~~~~~~~~~~·j harbinin cenup kııımma alt neticeyi ez ~ 
çek tayin edecek mahiyettedir. 1 

ne de ilk okullarda vazife vern
Zekai PGftı "B üae11in miştir. 

Ancak Manastırın Almanlara ıeç
mesl Kozan bölge6lnln Alman kuvvet
lerine açılmaamı intaç etmiştir ki, bu 
bölge motörlü kıtalarla tankların ha· 
rekatına çok müsaittir. Maamafih Yu
nan ve İngiliz kuvvetleri kumandan
l~rmm bu ciheti de düşünerek bu mü
dafaa hattının bu tarafmdan vukubu
lacak böyle bir harekete karşı esaslı 

EGLENMEK 
B UG ÜN 

KAHKAHALARLA GOLMEK iSTEYENLER 

Zekai,, 

18511 da Uıkildarda doimuıı ve 1919 
d ölmüştur. Güzel Sanatlara ait tet
kikleri ve eserleriyle tanınmış res
samlarunızdandır. Mahmut Şevket 
Paşa ile birlikte Yıldızdaki ıll!h mil
zeslnl kurmuıtur. Eski eserlere ve A
bidelere dair "Mübeccel hazineler" i
sınıli delerll bir eseri vardır. 

E~itmenlere birer nulluk ver il 
miş, 4029 kilo cins buedav. 600 
kilo da cins nohut ektirilmistir. 

olabilir. 

Bu tohumlar üretilerek kövlüye YUNANİSTANDA - Burada hare
daiıtılacaktır. Yine evitmenli O- kit yapan Almanlar lehine kaydedıie
kutıara 1928 elma, 17~4 annnt cek belli başlı yenı bır muvaffakıyet 

iPEK PALAV~ACILAR AT y ARIŞLARINDAı 
Sinemasında 

haberi ıelMemiftir. Yalnız, Seliniji 
1498 şeftali. 1125 badem; 1570 elde eden kuvveUerln 170 kilometre 
erik. 1554 dut 1520 kP .. tane. 142P kadar daha batıya dotru giderek yeni 

<}65 melya: 3096 J(lidirva fidanı vuiy•tl üzerinde mUeeair olacak kat'l 

bir tedbir almış olmalan muhakkak Rlh·fik 1cnmPdi fiJmini eörmelidirlar. Ayrıca: Renk1t Kome-dl ve 
.. o .. ,..:;- ,. ...,, ... • 1 ~ "' . ,.,_ ... , ~ ,, """"".-." : 

Namık /3mall 

1892 de İstanbulda dolmuş, 1935 
te vefat etmiştir. Tahslllni Parla Ga-
zel Sanallar mektebinde tamamlam11-
tır. İmpressionniste ilslılbunda bir çok 
e erler vilcude geUrmlş, Natür morte 
ve Eplque birer tavır taşıyan eser-

ceviz;, 1276 zerdı'lli: 2276 Akll~VA ' bir müdafaa hattında Yunanlstanm .ı u··mer K k p 
'<J bir muharebeye tuıu,tuklan ve bu a-

iaeıtılmıştır. rada Alman ordulariyl• t~llb kıta- VE ıvırcı aşa Önümüzdeki ders vılında ve- ları arasında da temas bafladıjı anla-

niden 2S namzet ditmen okulu- şılmaktadU'. 1alısı•m . DOn de yazdıtımrz gibi, en mühim 
na J(Önderilecektir. Köylerde de tabıt Arızalara malik olan Olimpos 
yeniden 15 okul yapılmaktadır. dailarmdan başlıyarak Ohri göIUne Si n~malarında 

Görülmemiş 

muvaffakıyet 
ler e devam 

ediyor. 
Bu okullar eğitmenlerle idare e. kadar uzanan bu mükemmel müdafaa .. •••••••••••••• Bugün 
dilecektir. hattında yapılacak muharebenin bir " 

Saat 1 de Tenzilatll Matine 

- Bir günü yirmi beş kuruş ... Uç günde ne tu· 
tar? Hesapla ... 

- Uç günde yetmiş beş kuruş eder. Parayı ver
diler mi? 
- Alamadık. 
- Ben anana veririm. Anan seni şimdi merak 

eder. 

80Li 
"f azan: Cemalettın 

SA.NlARI 
Mahır No: 32 Şimşek çaktı. Önlerindeki ağaç gövdeleri kırmızı 

bir ışıkta görünüp tekrar karanlıia karıştılar . ..Tepeye çıktıkları zaman ıslak bulutlar yere sü- 1 koyun kılığına girip çobanlan dolaştıran <Azıtma-
- Sıtkıya neden varmadın kız? runecek kadar alçalm1Şlardı. Kör d uman çürümüş cı) yıkan gibi seslenip adamın başını belaya sokan 

kaldı, biz nereye gidiyoruz, anlıyalım. 
- Çok uzağa gidersin, bıribirimızi kaybederiz. 
- Ufa bak, seslenirim sesime ses verirsın. 
Sultan çömeldiği yerden yiıziıne bakıyordu. Ye· 

şil gözleri bir tuhaf olmuştu. 
Bekir derhal kızdı: 
- Şımdı gelırım . Ben Sıtkı değilim, adamı yarı 

yolda bırakmam anladın mı? 
Kasketim düzeltti. Islak kunduralarını çıkarıp 0-

rada bırakarak ağaçlann arasında kayboldu. 
Kalın bir duvar yıkılıyor zannettirecek kadar ot gibi kokuyordu. sarı kediyi, cinleri, perileri, bir, bir hatırlamıya 

şiddetli bir çatırdı ile gök gürledi. .. Be~ir, bir kayayı siperliyerek cigara sarmayı d ti başlamıştı. Geri döndüğü zaman Sultan bıraktığı gibi otu -
_Bak hele ... Söylesene kız ... Alırım demiş ya ... şundu. Hem d e biraz dinlenmek fena olmıyacaktı. Caketinln yakasını kaldırdı : ruyordu. Hiç kımıldamamıştı. 
_ Bırak yüreksizi. .. Anamla, amcan Reşit ağa Belli etmeden Sultana baktı : Ortilsiyle y üzünü, o- - Göz gözü görmüyor. Bir delik bu lsak ... Bıçak - Sözümde durmam mı sandın... Şuna bak ... 

peşimize düşünce beni bıraktı,• kaçtı. muzlarını sım sıkı sarmış yürüyordu. Cigara iç- olsaydı, dal keser üstüm tize çardak uydururduk. Yorulacağımız kadar yorulduk. Tepenin inişi uzak 
.1 Bil · · mekten vaz geçerek yere tük ürdü . Ne dersin. değilmış. Altta kömürcülerin kulübesi var. Oraya 

- Sahi bıraktı kaçtıydı rezı ··· mez mısın es- - Remziye neden seslendin bu akşam? - Yürüyelim daha iyi. yetişelim, ateş falan bulur, ısınırız. 
kiden de öyle yüreksizdi. Demek marangoz Halille - Çok korktum ... Meşelikten kunulunca ..• Sah- - lslanırız ulan. Sultan gulmiye başladı :. 
beraber bastılar evi? çede yatar, demişlerdi. - Böyle de ıslanırız. Islanmaktan ne olur. varın - Gelmezsın dıye korktum öyleya ... Ben bura . 

- Beraber bastılar. - Hacer teyze mi söyledi? güneşte kururuz. dan yolu bilmem. İstersen caddeye çıkar, kendim 
- Sılih ta çektiler mi? Sultan cevap vermedi. - Sen bilirsin benden günah gitti. Kızılhamama giderim. 
- Çektıler. - Haydi yuru, gevezelenme ... Kunduralar ayak 
- Hele, babayiğitlere hele... Dönünce anana k Otu:, otuzd ~ş :•nelik köyde Remziden yiğit Yürürken ikisi de uzun uzadıya köyü. bicile - larımı acıttı . Al şunları ... Senin ayaklann acımadı 

söylerim: "Kızılhamama bıraktım kızını . ., Derim, er ek yo muy u · eyete gideydin ya. cek tarlalan. sap yığınlarını, harmanı dtişünduler. mı? Sen de çıkar. 
merak etmesin. Gündelikleri de Remzıdcn alırım. - Heyete gidecektim.! Reş0it ağa Istanbulda ... Bı- Tepeden tırnağa ıslandıkları ıçin, sırtlarına, ha- Acımadı 

- Eksı.k olma ... Sıtkı, Kızılhamamda olduğumu rinci .iza Halile amca 0 ur. itmedim. akl 1 k ı )m "b " h ık h - B k
0 

• k ı ld s c arına ıa a bez er san ış gı ı ra atsız ı is- Sultan, e ırın unduralarını e ine a ı . 
duymasın ... Halil de duymasın. Bekir, istemeden ultana hak verdiği için yürü- settikleri halde, artık yağmura aldırmıyorlardı. Rüzgir estikçe dallardan üstlerine in damlalar 

- Duymazlar, korkma'. yuşünü inadına hızlandırdı. K .. ··k d 1-'·l da k I b d · · d Sab h · • d b " ı ·· uçu mey an ... ar n geçer en par ıyan ~u ı- uşuyor u . a guneşının ışıgın a u un orman 
Bekır, şımdı, birdenbire çavuşun Sıtkı ile ma - Yağmur haşlamıştı. Bir zaman bUyü'k damlalar rikintilerine taş zannedip bastıklarından ayakları yeni yıkanmış gibi parlamaktaydı. 

rangoz Halılden kaçtıklarının farkına vardı. Hal - halinde aralık aralık düştü, senra iyiden iy1ye da berbat olmuştu. İnişin başına gelince, bacasından duman tüten 
d bastırdı. dül bukı onlardan hiç korkmuyor u. K 1 b. .. d . it .. ld il , ~ı..in Bek" . f la ık h" b kulübeyı gör er. .. .. . a ın ır gov enın a ına çome er . LıAA ırın en az canını s an şey, ıç ır B k" 

- Ağır Y~.ye~~m ~an ... ~ereye koşuyoruz. Bekir, küfrederek bir cigara sardı. tarafı görmeden karanlıkta yürümekti. e ır: 
Sınır~ı sınırlı guldü. Omrunde kimleden kork - Yajmur kar ti isi gibi aavruldutundan al• Sabaha kal'fı yajmur &ittikçe azaldı ve niha- - Çok acıktık, dedi. 

m dıgı ıçın duz yolu. bırakıp o~n_ıan~. ~elertnin dallararun hiç fa,d... olmuyordu. Ellerini panta~ yet gökyüzü ajarırken karanlıkla beraber çekılip suı:~ ::s~:=~:·kız? 
sebebını bır muddet öfkeyle dUfUlldUğü halde bu- ürü kuruladılda eonra k ibriti ..... ta· giti 
Iamadı. Köyden aynlırken, kendi kendine; "belki nuna 1 P n ..- · · .. . . - Acıkmadım. 

. b dil r d ış· tı Bu "biri kimdi" Dü - lslanacalız be ... Vay anumı... Ruzglr epey sennlediiiJıden karşılıklı aksırdılar. _ Yalan söyleme. Geceden beri yürüdün. Sa-
peşımıze ırı r ·• em : " . . . - Yürüyelim Bekir. Sultanın örtüsü omuzlarına yapışmıştı. bah oldu. 
~erse ne olurdu . Buraları hıç aklına getırmemiştı. Dur h 1 y ğm d belk" Bek"r .. 1d .. K d. k nd ne· "N de kar k - e e... az ya uru ur, ı geçer. ı gu u . en ı e ı . e sen ı L'- _ Vallaha acıkmadım. 

Adam boyundan fazla büyümiyen piç çamların 
arasından g<-'çıyorlardı. Çam dikenleri yüzlerıne 
ıurunuyordu. Karanlıkta yokuş çıkmak muşkuldu 

Gök gurultusu, kutukleri ve kayaları önüne kat
• b r sel ıibı l(ittikçe yaklaşıyordu. 

Etrafta çıplak ayaklarla görünmez adamlar ko- mı ahmak oluyor!,, dedi. _ Hele bakalım belki kömürcüler ivi herifier · 
şul"Qrmuş &ibi, yaprak sesleri, dal çatırtıları duyu- . Yüksekte ol~ukları ha~.de, ~alın çam gövdele • dir. Bize ekmek v~rirler. 
luyordu. rınden başka bır şey g6runmuyordu. Bir şey hatırlamış gibi durakladı: 

Bekir, böyle hareketsiz oturmaktan sıkıldı. As- Bekir yavaşladı: ı 
tına akıl erdiremediği ne kadar korkunc sev va~a. - Surada otur. beni bekle Sultan. cadde nerı:•de (Arkasi varl 
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na - R esmiml çektirmek istiyorum, 
dedim. 

Fotoğrafçı beni şöyle bir süzdü, hiç 
ııa ı;ozu tutmamışa bcnııyordu. Kurşuni 
ıısı b r elbise giyinmişti. Yüzllniln ifnde
Gf s ndc hayvanat ve nebataUa fazla 
ı- me gul bir lilimln hali vardı. Tarife 
110 ne hacet, bir fotoğrafçının ne "çiçek,, 
!r1' olduğunu zaten harkes bilir. 

- İşte şuraya oturun ve biraz bek-

ı.r 

eı 

le;\ ın, dedi. 
ti' Bir saat bekledim; 1912 yılma ait 
{.P "E\ kadını'' 1902 ttırihli "Genç kızlar 
§. mccmuıı:;ı,, ve 1888 senesinin "Bebek 
~ ga..ctes.,, ni tıatmettim. 

aır saat sonra fotol;rrafçı, ters bir 
suraUa iç kapıda göründü: 

- Geliniz, dedi. Fotoğrafınız çeki-
lecek. 

Girdim. 
- Oturun, dedi. 
Oturdum. 
Fotoğrafçı odanın ortasına, kapana 

benzıycn bir Alet sürükledi ve arka 
tarafından içine sıkışıverdi. D;ıha bir 
saniye geçmemişti kı, tekrar dışarıya 
fırladı, arkamda duvarda asıh duran 
keten çarşafı sinirli sinirli çckifitiri
yor ve elinde tuttuğu kancalı bir dey
nekle pençcre camlarını -dışardaki 
güneş ışığına kavuşmak ister slbi aşa
ğıyıı, yukarıya indirip kaldırıyordu. 

GJtti, tekrar kapana sıkıştı ve başın
dan aşağı siyah bir örtü çekU. Fakat 
lıu sefer çok sakin sözüküyor, dar 
kapanın içinde, fidetn kıpırdamıyordu. 
bıle. Ben onun dua ettiğini anlıyor, 
sessizce bekliyordum. O tekrar dışarı 
çıktığı zaman çok ciddi gözukı.iyordu. 
Sert sert başını salladı: 

- Surat tamamlyle ters, dedi. 
SüküneUe: 
- Bı}iyorum, daima biliyorum, diye 

cevap \'erdtm. 
İçini çekti: 
- Bana tıyle geliyor ki, bu ;urat 

.Y< rı proflldcn çok daha JyJ olacak! 
Onun böyle insani bir tarafı oluşuna 

doğrusu çok sevindim. Hayranlık i
çınde: 

- Muhakkak, dedim. Sizinki de By
le Filhakika, llk görünüşte, sert, dar, 
rnahdut öyle suraUar görürüz ki, bun
lar yarı profile alınınca, genişler, yu
mıışar. Odettı hudutsuzlaşırlar. 

Fakat o artık dinlemiyordu. Bcna 
doğru yaklaştı, başınu iki ellerinin 
e ma aldı, ve yüzüm yan çe.vlrdi. 
li ni bpeceğıni sandun ,,.c gözlerimi 
kupadun. 

yanılmışım ... 
Kafamı bukülebildiğl kadar ya

n ıUktU. Ve bir adım geriden uzunca 
b müddet ona baka kaldı. Sonra de
r.n derin içini çekerek: 

- Bu başı sevmiyorum, dedi. 
Yine makineye döndu, bir daha 

baktı: 

- Ağzınızı biraz aç~ 
Açmaya başladım. 

Çabuk, çabuk: 

- Kapatın, diye ilfıve elU. 
Tekrar tekrar baktı: 
- Kulaklar kötü, onları biraz da

ha düşürün. Şimdi gö~cr. Onları ha
fıftcn şöyle göz kapaklarınızın altına 
doğru kaydırın. Elleriniz dizlerinizin 
üzerinde olsun. YUzlinüz biraz yuka
rıya ... Hnhh, şimdi çok daha iyi., Ne
fes alın bakayım, göğsünüz genişlesin. 
Hahhh, şöyle! Karnınızı içeri çekin .. 
Tamam!. Kalçanız dirsC:inlzc doğru 
gelsin ... alfi!.., Ama bu suratı bir türlü 
sevemiyorum. O biraz fazlaca dolgun, 
fazlaca kaba duruyor; fakat .. 

Dayanamadım. İskcmlemde şöyle 
bir döndüm. Belki biraz fazla heye
canlı, fakat herhalde büyilk bir ve
karla: 

- Bana bakınız, dedim. Bu yllz, be
nim yuzilındür, sizin değil; o benim
dir Ben onunla tam kırk yıl ayni 
ya;tığa baş koydum; onun kötü taraf
larını bilirim. Onun ters bir surat ol
duğunu da biliyorum. Onun bana gö
re yaratılmış olmadığı dn mall'ım; fa
kat ne de ol n, benim suratundrr o; 
benim biricik suratım ... 

(Sesimin fazla çatlak ve zırlak çık
tığının farkındaydım, fakat aldırış et
medim) onu haliyle olduğu gi~i s~
meyi oğrcndim. Bu ağız dn benım ag
zımdır, sizinki değil; bu kulaklar da, 
benim kulaklarımdır; makineniz onlar 
iı;ın fazla dar geliyorsa ... 

Tam bu sırada ağır ağır, ayağa 
k lkmaya başlamıştım ki .. 

Çıt!.. ~·otoğrafçı düğmeye basmı§
lı bile. 

Çare 'yok, fotoğrafım çekilml~l. Ma
kınenln sarsıntıdan iki yana gldıp gel
dığlni görcbilıyordum. Fotoğrııfçın.~ 
dudakları memnun blr tebesswnle bu
tuldil: 

- Umarım ki yüzünüzün çlzgileri
nı tam hareketli anlarında yakalıya
bt.dım 

- Ya, diye hırladım; yüzümün ~lz
Cilerı, hal? Onları harekete g.etlrebıle
ceğinizi ummuyordunuz, değil mi? Fa
kat şu resmi görelim, hele! 

- Henuz gtırulccek bir şey yok. Ev
\·eıa camı yıkamalıyım. Cumartesi 
tc1>r,.. gclın. blr oro\·asmı ~orcbilir
sıtı.ız.. .. 

cumartcsi yine glttım. Bu sefer 
öyle uzun uzadıya beklemedim. 

lç·eriye aldı. Eskisinden daha sakin, 
daha ciddi gozüküyordu. Hatt.A halin
de bir nevi ifUhar edası bile sczlllyor
du. Büyük bir fotoğraf provası gös
terdi, ve ikimiz birden onu, bliyük bir 
vect içinde seyrettik; 

- Bu ben mtyim? Diye sordum. 
- Evet. dedi. Sizsiniz. 
Ve sukünet içinde seyretmiye de

\•am etti. 
Tereddütle: 
- Gözler ... Dedim. Pek benimkile

re benzemiyor gibi ... 
- Tabii.. Tabii.. Ben onları rötuş 

ettim. Çok iyi meydana çıktılar, değil 
mi? 

- Çok, dedim. Kaşlarım.,. Pck böy
le olmasalar gererk! 

Yüzüme kısa bir göz attı: 

Başı 1 incide 
bir yere yollamak, resmi vazife 
veya hususi iş güç sahibi olanla
rın tam bir huzur ile çalışmala -
rını temin eder . 

Hükümet tebliğini okuyanla -
r!n zihin~erinden derhal şu sua .. 
lın geçmış olduğuna şüphe edi
lemez: Acaba harbe girmek üzr.?
re miyiz? 
. B.iz, yalnız kendi 111mi siyuse -

tımı7:e hakimiz. Bu milli siyaset. 
h.arbın emniyet sahamız içindeki 
sırayet ve inkişaflannı son de -
r;ce ~ikkatle takip eden bir mil
li mudafaa siyasetinden ibaret
tir. Ne kimseye tecavüz etmek, 
ne de toprak ve hak bütünlüğü
müzün zerresini feda etmek ni· 
yetindeyiz. Bize dokunan, bizden 
bir e · t · 1 d k T · ·k · - Hayır, Kn~lar knldırılmıştır. Ye-, ş Y .~s ıyen o ma ı ça. uı, ı-

ni bir usulümuz var -Delfıd metodu- ye sulhu devam edecektır. 1' ~
Yerine yenilerini koyabiliyoruz. Dik- kat toprak ve hak bütünlüğümu
kat ederseniz bu usulil burada, saçları ze herhangi bir suikast old•ığu 
alından silmek için de kullandık. Saç- vakit, Türk istikHUciliğinin de -
larla daralmış bir alın, benim hiç ho- ğişmez müdafaa prensibine sa -
şuma gitmez. dık kalmakta, yani, memleketin 

- Az bir şcy tashih ettim. Sizinki bir karış toprağını ve milletin en 
fazla alçak. Farkına vardım ki kulla- küçük hfikimiyet hakkını, mem
narf11yncağım. leketin ve milletin bütün varını 

- .Anıa, ya kulaklar?! Dedim On- yoğunu ortaya atarak müdafaa 
lar, tıpkı tıpkısına bcnlmkıler. Aman etmekte asla tereddüt etmiyece-
yarabbi, ne kadar da benziyor. ğiz. 

Fotoğrafçı dü~üncclı: Içinde bulunduğumuz devre, 
- Evet, doğru, dedi. Ama iızülme- milli hazırlanma devresidir. Mil

yin, baskıda diızelir. Yeni bir usul~- li hazırlanmamızdan gaye de 
milz var; -sulfld metodu- kulakları milli siyasetin icabında en iyi ve 
tamamiyle ortadan kaldırabiliyoruz. en tam müdafaa tedbirlerini, as-
Bir deneyeyim, bakalım, acaba!. 'k · 

_ Yn, ı;evmiyorsunuz, öyle n~i? kl'rlik, milli emniyet, ı tısat, zı-
(Ve fotoğrafr;ınrn hiç aldırış etme- raat ve her türlü teşkildtlanma 

eliği bir acılıkla) _ Peki ağız, dedim. bakımından süratle tamamlamak 

- Bana bak? Diye sözilnli kestim. 
Be biraderi Buraya bir resım ~k
tirmeye geldik. Sadece bir resim. Kü
çücük bir resim. Divaneec bir fikir de 
olsa, bana benziyecek bir resim. Ben 
köçüp gittikten sonra, dostlarana beni 
hatırlatabilecek bir resim. 

tır. Işte Trakya, Istanbul ve ci
varı için alınan tedbir de, milli 
hazırlanma devresinin umumi 
tedbirleri arasında olup, istih -
kam bakımından, tayyare ve si
lah sayısını arttırmaktan, un bi
riktirmekten farkı yoktur. Ve hiç 
bir müstesna hal ifade etmez. 

Vatandaşların sualine şimdi 
kolayca cevap verebiliriz: Eli -
mizde olduğu kadar ve millet -
ten emanet aldığımız yüksek va
zifeyi ifa etmekte serbest kaldı
ğımız kadar, hiçbir harp tehlike
si bahis mevzuu olamaz. Trak -

General Kvaternik ameleyi, 
köylüleri, askerleri ve demiryol
ları memur ve müstahdeminleri
ni yeni hükumetin emirlerine i
taate davet eylemiştir. 

Biraz sonra Hırvat Çiftçi Par
tisi :reisi doktor Macek'in bir be
vannamesi okunmuŞtur. Maçek 
de beyannamesinde bütün Hır
vatları yeni hükumete mutavaa
ta davet etmektedir. 

* Ankara, 11 (Radyo gazetesi) -
Müstakil Hırvatistanın kuruldu -
ğunu ilan eden General Kvater
nik, yaptığı hareketi Pnveliçten 
aldığı emirle ifa ettiğini söyle -
miştir. 

Bilindiği gibi, Paveliç, Kral A
leksandrın katli hadisesinde· pnr 
mağı olduğu için o zı:ıman Yugos 
lavyadan kaçmış, Italyada yer -
leşmiştir. Kendisi bugüne kadar 
ltalyada kaldıktan sonra, şimdi 
Hırvatistanın başına geçmektedir. 
iki Yugoslav muhribi11de 

isyan çıktı 
Ankara, 11 (Radyo gazetesi)

Yugoslavyanın Adriyatik sahi -
!inde bulunan Dübrovnik lima
nındaki iki Yugoslav muhribinde 
isyan çıkmıştır. Bu muhripte bu
lunan Hırvatlar harekete geçe -
rek gemi kaptanlarını esir almış
lar ve gemileri zaptetmişlerdir. 

Bulgar radyosu11a göre 
Ankara, 11 (Radyo gazetesi)

Bulgar resmi sözcüsü Balkan 
harbinden bahsederken demiştir 
ki: 

"Yunan ve Sırp esareti altın
daki Bulgar eyaletlerinde hütTi
yet güneşi doğarken Bulgar mil
leti bu Mdiseyi çok sevinçle kar 
~lıyor. Bu neticeyi almak için 
kanını akıtan ve Bulgar hastane 
lerinde yatan Almanları unutmı
yalım. Ve bunları paskalya mü
nasebetiyle taltif edelim.,, 

Romanya radyosu da Yugoslav 
topraklarında eza gören 500 hin 
Rumenin intikamı alınacağını söy 
!emiştir. -----o-----

Hava Hücumları 

Görüyorum ki yanılmışım. İstediğim 
olmuyor. Vazgeçtim. Sen yamyamca 
işine istersen devam et yine., Camını 
al, kağıda çek, sı.ilfıde, brümide, oksi
de, inek sütüne batır, eşek işkembe
sine sok, ne halt edersen et; gözlerımi 
kaldır, kulaklarımı ıııdl ağ7.ı diızelt, 
burnu yut, suratı dogruıt, dudakları 
ekle, istersen bir santim cilfı silr, -sür
ınescn de olur- gölge vur, kabart, yal
dızla, yağla, tuzla, balla, velhnstl ne 
halin varsa gör; t!ı ki, sen de bittil:i
ne inanıncaya kadar.,. 

ya, Istanbul ve civarından Ana- Başı 1 incide 

Dcdım ve hıçkırarak sokağa fırla-

dım. 

doluya göçen aileler, bu takdir - Rhur'da ve Ren havzasında, bir 
de, mevsimlik bir gezinti, bir cok hedef bombardıman edilmiş
ki.içük hava tebdili yapmış ola - tir. Esas hedefi, Dusseldorf teş
caklardır. Fakat, sulh teminatı - kil eylemiştir. Diğer bo1 bardıman 
nın hangi güne kadar bizim eli- teşekkülü Brest'te deniz cü
mizde kalacağı hususunda hiçbir zütarnlarına hücum etmişlerdir. 

Yardımı vatandaşa bÖZ veremeyiz. Ne bir Bir çok tayyarelerin attığı bom-
Amerikan ay, ne bir hafta, ne de 24 saat baların Alman Schamhorst ve 

.. ' harp tehlikesinden masun olduk Gnesenau harp ~emileri etrafı-
• Jarını temin edemeyiz. Vatandaş- na ve yanlanna düştüğü görül

lar, Milli Şefin ve hükumetin müştür. Havuzlara hasar yapıl
Ba ı 1 incide Milli Müdafaa siyasetinden şüp- mıştır. Meringac'da, Focce Wulf 

Amerika rapurları Kzzzl he etmedikleri kadar harici teh- tayyare meydanı muvaffakıyetle 
likenin hatta ani baskınından bir bombardıman edilmiştir. Bütün 

Genfşliyor 

de.11ize tıirebiftıcekler hafta bile emin olmaksızın, dev- bu gece harekatından tayyarele-
Vaşin,!!ton, 11 (A. A.) - Reisi- let tedbirlerine itaat etmeli ve rimizin yedisi üslerine dönme

cümhur Rooscvelt. bugün gazete_ bu tedbirlerin ancak kendileri - miştir. 
ciler konferansında Kızıldenizle nin hayırlarına olduğunu düşün- lf.. 
Aden körfezini Amerikan vapur- 'melidirler. Londra l 1 ( A.A.) - Dün ~ece 
Jarına tekrar açtığını bildirmiş- Yeni harbin tethiş usulleri ma imha edilen düşman tayyarele-
tir. Reisicümhur demiştir ki: lumdur. Bilhassa mühim bir kıs rinin adedi 10 a bnli/! olmustur 

.. Amerika vapurlnn Kzıldl'niz_ mı ahşap olan Istanbul, tethiş Jngiltereye yapılan akrnlar 
de Süveyş kanalına kndar gitme· tecrübelerinde mükemmel bir he B l' 11 (A A ) _ "Tebliğ 
ve ~ezun o~ncaklardır. Zira ~ı- d~f .. telakki olunabilir. Şehir, .işi •Yüz~r~~ muh~r~be tayyaresi: 
sır hıtaraf hır too.raktır. Ve bıta- gucu olınıyanlardan ve yerlerın- d.. e kez· ve cenubi 
raf bir memlekete ait hamuleler de kalmaları zaruri bulunmıyan- İ u~ltgeredce, mkr • 1hed fl h .. 

k .. ri · K ld · ·· 1 d k d b alt 1 ngı e e as crı e ere u-~ddn o kl,dl" b'l~zı cnız uze- har an ne a ar oş . ~ ır~, eum etmişlerdir. Birmingham'a 
rın e.n. ı:ı:a he ı eAı ır.,'.k demf ceph~ ~em _cded~heb.gekrıslı mlııkı- bir kaç saat birbirini takibed,en 
Reısıcum ur. merı a vaour- a aamız ıçın cı ı ır o ay d 1 al h r de h .. um edilmiş-

larmın Kızıldenizde sefer' edebi- elde edeceğiz. Geriye kalan halk, t•a gF abr .kalınrd buı.c ,.
0
k bu··yük 

. . . b b 0

'] d k. . b d r~t b l f' l . ır. a rı a a a r '< leceklerını. t1r~k~ o. ~e •• ı ~u- ıca ~~ f' . s a~ ~ l s~ ıye ~rıne yangın müşahede olunabilmiş-
lardan . .fan. ız I k e~ıf~n~ mubr ~e .. oy ~rme ka~ı a~~l ~e. sı~~r- tir. Bu hücumların iyi bir ne
rcbc .b~ p;csı o aralt ha ı_g~.ntı 1 ı - eıınle ~dıgın~:a en·1·' el rınıB hu - tice verdiği tahmin olunabilir. 
dirmıstır. Rooseve , .. u mu .. a ea. cum aı an ~or.uyabı ır er. a. ~ - Nottinghnm ~sliha fabrikalarına. 
yı daha sonrah kcmbdısıb~.e1 S~vedyş susbhatrp nakhlıy~td~.a..:-.uretl~~ının. Southam;:>ton liman tesisatına ve 
kanalının mu are ev o gesı va- en aş a c.ep eyı uşunecegı -za- tn il terenin şark ve cenubu şar
hilinde olun olmadıın .sor~ldm!?, manlarda ıaşe zorluklarına ugra- kigsahilinde muhtelif mahalle de 
zaman da tekrar eylemış, . hayır mazlar. Çoluk çocuklarının em- b k .. essir hücumlar yapıl-
cevabını vermiştir. niyet ve ekmek derdiyle, kendi aşta mu 

Reisicümhur Port - Sait hak- vn~ife ve faaliyetlerinin müte - mı~r. hava muharebeleri es-
kında kat'i bir şey söyliycmiye- es~ır olınasın.a _mer.dan ver~cz - nas~fa1~~ tayyare kaybetmiştir. 
ceğini bildirmekle bPrabcr İsma. leı · Yarın mıllı mudafaa gunle - B l d 5 tanesi nece avcıları 

··ı · d h. rinde ol ğ ·b· · d' h ır un ar an ' " ilivenin muharebe bo ıtes~ a ı- ~~a ı .gı 1• şım .~ az - tarafından düşürülmüştür. Ha-
linde olmadığını söylem~stır., NPv !anma gunlerın~e d~ .T~r~ va - va dafi bataryaları dn 4 tayyare 
vork deniz mahfilleri, Bır~esık A- tandnşının tek hır disıphnı ola - tahrip etmiştir. Bu suretle düş
mı>rikAnsı ,,1 knmılnn 69 Tt:ılvan. cakt~.r.. . . . . manın umumi kayıbı 15 tayya
Alman ve Danimarka vapurunıı~ Hukumetı":. ~e~ .. tavsıyesının, redir. 8 Alınan tayyaresi üssü
Kızıldeniz yolu ile Mısıra sevkı- uzun uzun duşunulup .tartıldık - ne dönmemiştir. 
vat kin kullanılacağını zannet- tan son:~ •. yalnız ke~dı hayr.ı ve Berlindeki hasar 
m"ldPdirJrr selfımetı ıçın yapıldıgına kanı ol-
/Jlüsade. · d'l k ;apurlar ~ak. kayıtsız ve şartsız onun Berlin 11 y~ .. A·> .. - İngiliz ha-

1 e e l ec l l ıcaplarını yerine getirmek. va kuvveterının hucum una ma-
Vasin_gton, 11 (A. A.) - I-Hiki'ı- ruz kalan hedefler arasında Al-

met erkanı. haıen kuııanıı!!lakta Bulgaristanda yeni manyanı~ en güze1 operası o-
01an yabnncı vaourların mus;ıde- lan Bertin devlet operası da 
resi hakkında Rooscvclt tarafın- bulunmaktadır. Bu bina tema-
dan teklif edilen knnun proiesi. Seyrüsefer Kararı miyle yanmıştır. Bu sebeple. Ro-
nin parlılmC'nto t:ırafınıian knhu- ma operasının 20 nisanda Ber-
lünii müteakip Amerikan sula- Sofya, 11 (A.A.) - Gazete- linde mezkur binada vereceği 
rında bulunan Fransız vaourla- ler, şehir halkının bundan sonra temsil i;:>tal edilmiştir. Devlet 
rının miis;ın<'re edilPcei?ini tnh- tfıbi olacağı hususları bildiren bir kütüphanesi dl' a~r hasara u~ra
min edivorlar. Amprikrın liman. nizamname neşretmişlerdir. Bu mıştır. Maddi r.arar çok büvük
lnrında 83 biq toniliitoluk Nor- nizamnameye ~öre yaya yürüyen tür. Kronprinz'in sarayı ile o 
mandie de dohil olrlui!u hıılrir• 14 lerin sokak ortasından _gitmeleri civardaki bir çok büyük binalar 
Fransız vapuru vardır. Parliımen ve sokakta gazete okumaları ya- ve ÜnivPrsite de hasara uğı-a · 
tnrınn kabil nın,.,.., :ı,,..,.l., .. c:iir:ıt- saktır. Bundan başka vedi yaşı- mıc:tır. ötedenht'!ri ecnebi dev
le krırı11n rı .. n;""ini kabul edeceği na kadar olan cocukların yalnız ıet ~ reislPrinin ikametine tahsi .. 
"'.annedilmektc<lir. olarak sokağa cıkmaları da mem- edilen Bellevue saravı ile Ha 

• nudur. Kezalik sokaklarda grup ricive Nezareti ve Postdam'dak' 
Vac:inızton. 11 fA. A.) _ Ame- halinde toplanmak ve vürümek kücük saray da hasara uğnyar 

rika ha"a orr1m:ıı kıını:md:ını Ge. te yasak edilmiştir. Tramvaylar ı..;,Hıl~n· rırl'lc:mrhıntl". 
neral Arııo1d dün bir Clinoer saat sekize kadar normal tarife 
trı:ın.,at)af'ltik tavvarPsivle Nov- mucibince işlemekte, sekizden 
vorkt.an İngilterPve harekPt pt,- sonra yarımsar saat fasıla ile se
mistir. General İngilterede ile fer etmektedirler. Saat ondan 
dört haftn kalarak hava harhinin sonra hiç bir tramvay işleme
c;on şekilleri ile yeni mi.idArna u- mektedir. 
c;ullerini resmi müsahit sıfatiyle 
tatlTilr l"OPCektir. * Sofya, 11 {A. A.) - Sofya Ü· 

niversitesi, Mustafa';)aşa, Varna, 
Filibe ve Dupnica'daki yüksek 
mekteplerde dünden itibaren 
dersler kesilmiştir. Zora j!azete
sinin verdi~i bir habere görl' 37 
ilk mektep maarif nezaretinin 
cmrivle kapatılmıştır. 

Haile Se16siye 
Adis • Abebada 
İmparatorluk Sarayına 

Merasimle 

Bayrağı 

Habeş 

Çekildi 
Adis-Abeba, 11 (A.A.) - Cu

martesi giinu İmparatorluk sara
yına Habeş İmparatorunun bay
rağı halkın alkışları arasında çe
kilmiştir. Merasimden evvel Bri
tanya İmparatorluk kuvvetine 
mensup bir subay hır nutuk söy
liyerek yapılacak daha bir çok 
işler mevcut olduğunu soylemiş, 
şehirlerde ve şehirler haricinde 
hiç bir tecavüz vuku bulmama
sını şeflerden istemiştir. Bundan 
sonra Habeş İmparatoru Haile 
Selfısiye'nin beyannamesi okun -
muştur. Bu beyannamede Britan
ya şeflerine Habeş şefleriyle isti. 
şare edilerek harbin sevk ve ida
resi saUıhiyeti verildiği zıkredil
mektedir. 

Garp çölü1ıde vaziyet 
Kahire 11 (A.A.) - Mısır Baş

vekili Hüseyin Sırn Paşanın El
mısır gazetesinde neşredilen be
yanatına göre Garp çölüne ge
len İngiliz kuvvetlerinin miktan 
gün _geçtikçe artmaktadır. Sarki 
Afrika harekatı bitmek üzere 
olduğundan bu takviye kıtaatı
nın büyük kuvveUer teskil e
deceğine muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. 

Başvekil, İngiliz büyük elçisi 
Lam;:>son'un ~skeri vaziyet hak
kında kepdisine tatmin edici iza
hat verdiğini sövlemiştir. 

Alnıaıı tebliğine göre 
Berlin, 11 (A.A.) - "Tebliğ., 

Libyada, Alman - İtalyan kıtala
rı, Derne'yi aldıktan sonra mağ
lup düşmanı takipte devam ey
lemektedir. Alınan ve İtalyan 
Stuka tayyareleri, bir çok defa 
Tobruk civarında İngiliz kıtaları 
tahaşşütlerini ve bu liman tesisa
tını bombardıman etmişlerdir. 
Alman hava dafi bataryaları Hur 
ricane tipinde bir İngiliz avcısı
nı düşürmüşlerdir. 

Moskova Temasları 
Ba ı 1 incide 

halen müzakereler cereyan ct
mek te olduğunu ilave etmiştir. 
Bu ıktisadi anlaşmanın esasları 
üzerinde mutabakat hasıl olmuş
tur. 

l\foskova, l l (A.A. - "D.N B.,, 
Mntsuoka ile Molotof arasındaki 
üçüncü mülakat bugün yapılmış 
tır. Japon mahfillerine göre, 2 
snattcn fazla süren bu görüşme -
ler muhtelü meseleleri aydınlat 
mıya imkan vermiştir. 
Akşam Japon Nazırı Sovyet hii 

kumetinin daveti üzerine Mos -
kova operasındaki temsilde hazır 
bulunmuştur. 

Japon gazefelcrfode 
Tokyo 11 (A.A.) - Yomuyuri 

Şimbun gazetesi, Matsuokanın 
Moskova ziyaretinden bnhsede
rek diyor ki 

"Hali hazır vaziyeti iki mem
leket arasında bir yaklaşmayı ö
nüne geçilemez bir hale getirmek 
te ise de arada henüz dolduru
lamamış bir tarihi anane, milli 
siyaset ve hatta düşünüş uçuru
mu vardır. Şimdiye kadar hakim 
olan bu ananevi ve hissi amil
ler şimdi düzelmesi mecburi olan 
bu münasebetlerin düzelmesine 
mani olınuşlardır. Matsuokanın 
Moskova seyahatinin bu istika -
mette kat'i bir tesiri olacaktır .•. 

Macar Ordusu 
Başı 1 incide 

Londra 11 (A.A.) -Macar na
ibi Horthy'nin beyannamesi ve 
bunun neticesi -0larak Macar kı
talarının yürümesi burada olduk 
ça müellim bir intiba husule 
~etirmiştir. Filhakika büyük 
Britanyanın Mac:ıristana karşı 
bir zaafı vardır. Ve İngiltere 
bu memleketin şimdiye kadar na 
zik ve müşkül bir vaziyeti olduk
ca şerefli bir surette idare etti
ğini takdir ve teslim etmekte i
di. Şimdi bütün bu meziyetin 
tamamen Kont- Telekiye ait ol
duğu sarih surette anlaşılmak
tadır. Kont Teleki o zaman u
mumiyet itibariyle Macaristana 
atfedilen bütün şeref hissiyle 
ha-reket etmiş ve Amiral Horty'
nin kabul ettiği şerefsiz ve men 

Yunanistanda 
Başı 1 incide 

Alman taarruzu b<ı§lanuş 
Nevyork, 11 (A. A.) - "Tass": 

Associated Press'e göre, Alman 
makineli kollan Selanikten Eğe 
denizi boyunca taarruza geçerek 
Olimp bölı?esindeki esas Yunan 
ordusu ile İngiliz kıtaatına doğru 
yürümeye başlamışlardır. 
Yugoslavyanın şimalinde, Kla

genfurt'tan gelen Alman makine
li kıtalan Bled şehrini işgal ede
rek Liubliana istikametinde iler
lemektedirler. 

Esas müdafaa Jıattuıda 
Atina 11 (A.A.) - Atina rad

yosu, dün akşamki neşriyatında 
demiştir ki: 

Makedonyada Dümdar muha
rebeleri veren Yunan müfreze
lerinin tam bir intizamın geri 
c;-ekilmeğe muvaffak oldukları öğ 
renilmiştir. 

Müttefik kuvvetlerin muka
vemetlerini tanzim edcekleri e
sns hat, tam ve sağlam duruyor. 
Seltınilc'in muvakkaten kaybı, 
bütün Etenler üzerinde ancak 
derin bir tesir uyandırabilir. Fa
kat, Trakyanın ve tarihi mer
kezi de dahil olmak üzere Ma
kedonyanm tnhliyesi, askerlik 
bakımından bir kayıp olarak te
lakki olunamaz. Düşmanın Yu
nan - Yugoslav hududundan ve 
Vnrdar'ın şarkındaki vadiden 
varması beklendiğinden daha er 
ken vukua gelmiş olmakla be
raber, bütün alametlere _göre, 
Yunan kuvvetlerinin geri çekil
mesi, muntazam bir surette ve 
evvelden derpiş edildiği veçhile 
vukua gelmişe benzemektedir. 

Bütün sinirlerimizin, r;:>ek ya
kında vukua f,?elecek muharebe 
üzerinde gergin olarak durduğu 
bugünün kararsızlığından son
ra, zafer ~elecektir. Tereddüdiı
müz yoktur. Zaferden bir sani
ye bile şüphe etmiyoruz. 

Selanik'e doğru Alman yarma 
hareketi ile irtibatı kesilmiş o
lan Yunan kuvvetleri, Bulgar 
hududunda daima mukavemet 
etmektedir. Esasen, Yunan ve 
Alınan kıtalan ile, Selfınik'in 
sukutundan evvel kesilmiş bulu
nan irtibat, yeniden teessüs et
memiştir. 

Alman kolunun açık kalan sol 
cenahımızdan SeUinik istikame
tine inişinden sonraki vaziyet, 
daima gayri sarih olarak kal
maktadır. Alman kuvvetleri, Se
lUnik vadisine müşkilata maruz 
kalmadan yayılınışlar, fakat müt 
tefiklcriınzle birlikte t•urulan 
müdafaa hatları ile temas tesis 
etmemişlerdir. Bu esnada, kıtn
lanmız, evvelden derpiş edilen 
ihtimallere göre yerleştirilmiş
tir. 
Şiddetli hava Jıücuml.an 
Kahire, 11 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Havanın fena olmasına rağmen 
İngiliz tayyareleri dün bütün 
,ı:?ündüz şimali Yunanistan ile 
cenubi Yugoslavyada harekatta 
bulunarak Alınanları bomba ve 
mitralyöz hücuınlariyle hırpa
lamıştır. Manastır ile Pir
lepe arasında düşman zırh
lı kuvvetleri bombardıman e
dilmiş ve tanklar üzerine tam 
isabetler kaydedilerek bir mik
tar tank tahrip olunmuş ve di
ğer bir miktarı da devrilmiştir. 
Bazı bombalar yol cianna düş
müş, diğer bazı bombalar da de
miryolu yakınında patlamıştır. 
Koçanda demiryolu depolan bom 
bardıman edilmiş, Pirlepenin 16 
kilometre batı - cenubundaki pet
rol deposuna ateş edilmiştir. 
Düşman kıtaatına büyük zayiat 
verdirilmiştir. Bir çok ölü ve ya
ralı vardır. 

Almatı resmi tebliği 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman teb

liği: 9 nisanda. Alman muharebe 
tayyareleri, Pire limanında bir 
İngiliz benzin deposunu muvaf
fakıyetle bombardıman etmiştir. 
Bu depoda yangın çıkarılmış
tır. Dört büyük nakliye vapu
runa bombalar isabet etmiştir. 

Vnrdar'ın şarkındaki Yunan or
dusunun· teslim olması, sistema
tik bir surette vukua gelmekte 
dir. Esirlerin miktarı ve _gana
imin ehemmiyeti henüz tahmin 
ohınnmamaktadır. 

Mümtaz Yunan kıtalan tara
fından işgal edilen ve kısmen 
kayalara yerleştirilmiş sığınaklar 
dan mürekkep olan Metaksas 
hattının yarılmasında, geniş mik
vasta, Alman cenup eyaletleri 
da{! kıtalan temayüz etmistir. 

Scltinik,. tahliye edilirken 
fur hattı harekete ölümü tercih Atina 11 (A.A.) - "Reuter., 
eylemiştir. İngiliz ve Avustralya istihkam 

Londra diplomatik mahfelle- kıtaları il..! nakliye müfrezeleri 
rinde Amiral Horty'nin böyle Seliinik'in tahliyesine yardım et
bir istihalesi Göring'e karşı o- mişlerdir. Bu kıtaların Almanla
lan hudutsuz dostluk ve hayran- rın şehre girmelerine takaddüm 
lığına atfedilmektedir. Fakat bu eden son dakikalara kadar ne bü
hal hesapların ı?örülmesi günü yi.ik işler gördüklerini göster -
~eldiği zaman Büyük Britanyn mektedir. Nakliye kıtalarma 
nazarında hiç şüphesiz bir maze mensup şoförler müşkül vazi
ret teşkil etmiyecektir. Anane- vette bulunan Yunanlıların da
leri İn~iltcrede bu kadar tak- vetine icabet ederek düşman tay. 
dir edilen bir memleket işlediği varelerinin kesif mitralyöz ateşi 
cinayeti tekrar ederek en çetin altında Gevgeli'ye kadar gidip 
imtihanları gecirmekte olan bir yaralıları nakletmişlerdir. 
memlekete karsı akakça bir ta- Bu arada İngiliz istihkam kı
arruza _geçmek irin muknddPc: bir •n1nrııı:ı mensup askPrlerle A
e-iinü intihap etmiş bulunuyor. 1 vustr.ılvu erleri evvelden tanzın1 
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Yugoslavyada 
Başı 1 incide 

Italyan cephesinde hafü faali
yet olmuştur. Muhtelü noktala
ra düşman paraşütçüsü indiril -
miştir. Fakat bunların hepsi mu 
hasara edilmiş ve esir alınmış -
tır. 

Arnavutluktaki vaziyette hiç -
bir değişiklik yoktur. 

Fena hava dolayıslvle, az hava 
faaliyeti olmuştur. 

* Yuj?oslavyada bir ~ • .ı..ı 
(A.A.) - Yugoslavyada esir e -
dilen Alınan tayyarecileri, Al . 
manya Yugoslavyaya harp ilan 
~tmeden evvel, Belgrad'ın mer· 
kezinde kral sarayını bombardı
man etmek emriyle havalanmış 
olduklarını bildirmişlerdir. Bu 
Alınan tayyarecileri, Hiilerin be
yannamesini radyoda dinledikle
rini söylemişlerdir. Tayyareciler, 
Belgrada doğru iki gün evvel 
Fransayı terkettikten sonra Vi
yanadan havalanmış olduklarını 
ilave etmişlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin, 11 (A.A.) - Alınan teb 

liği- 10 nisan sabahındanberi, 
General Weichs kumandasında -
ki Alınan kıtalan, Drave nehrinin 
geçidini zorladıktan sonra, fena 
havaya ve nnzalı araziye rağ -
men, cenuba doğru muvaffakı -
yetle ilerlemektedir. Hususi bir 
tebliğle daha evvel bildirilmiş ol 
duğu veçhile, zırhlı kıtalar seri 
bir ileri hareketle, Hırvatista -
nın mel'kezi Zağrebi işgal etmiş
lerdir. 
Düşmanı şimal - garp istika -

metinde takibeden ve Niş'den 
gelen Alınan kıtaları, merkezi 
Sırbistanda vukua gelen m\:.h.!1-re 
beler esnasında birçok fırkayı im 
ha eylemiştir. Alman kıtaları, 10 
binden fazla esir almışlar ve 70 
top ile büyük ganaim elde etmiş
lerdir. 

Cenubi Sırbistanda çarpışmış 
olan düşman !kuvvetleri imha e
dilmiştir. Bunlardan çarpışmaya 
salih sonuncu bir grup, 10 nisan 
da, Krilovac civannda bir Al -
man fırkası tarafından kısmen im 
ha olunmuş, kısmen esir alınmış
tır. 

Alman hava kuvvetleri, ordu
n un harekatına müzaheret r?tmiş 
lerdir. Zağrebin garbinda bir nak 
liye treni muvaffakıyetle bom • 
bardıman edilmiştir. 

/talyan tebliğt 
Roma, 11 (A.A.) - "Tebliğ,;: 

Jülya cephesinde Longatico işgal 
edilmiştir. Sava ve Lublianica 
vadilerinde ha\'ek'.lt de,1am et • 
mektedir. Amawtlukta şark cep 
besinde kıtaatımızın Yugoslav 
topraklarında ileri hareketi de • 
vam etmektedir. • Bükreş, 11 (A.A.) ---v.n.o.,, 
Bir Yugoslav tayyaresi, dün öğ
leden sonra Köstence civarında 
Mamaia'da yere inmiştir. Tayya
renin iki Yugoslav subayından 
mürekkep mürettebatı, Rumen 
makamlarına teslim olmustur. 

Bir Sovyet gazetesiJıe 
göre 

Moskova, 11 (A. A.) - Sovyet 
ordusunun naşiri efkan olan 
Krasnaja Svesda gazetesi Avrupa 
vaziyetini gözden geçirerek yaz
dı~ı bir makalede yeni Yugoslav
Sovyet muahedesi hakkında şu 
mütaleayı yürütmektedir. 

"Sovyetler birliği beynelmilel 
taahhütlerine daima sadık kal
mıştır. Bu muahede Balkan ha
diselerinin en nazile bir inkisaf 
safhasında aktedilmiş olup Simo. 
vitch hükumetinin sulhçu niyet
lerini göstermektedir. Sovyet hü 
kum eti sulh lehinde faal ve se
batkar bir mücadeleye girişmiş 
bulunmaktadır. Sovvet1er Birli
lti bir milleti harp ·felaketinden 
kurtarmava matuf her harekete, 
bila tefrıK: müzaheret etmekte
dir.,, 

Krasnaja Svesda ~azetesf. si
vasi muahedenin ikinci maddesi 
mucibince. taraflardan biri üçün
cü bir ôevletin tecavüzüne maruz 
kaldığı takdirde de iki akit taraf 
arasında dostane münasebetlerin 
devam edeceı!ini kaydetmektedir. 
Mezkur ırazete yazısını şöyle bi
tirmektedir: 

"Yeni şartlar içinde, bu mua
hede daha ~üvük bir ehemmiy('t 
iktisap e\ıriektedir. Zira Sovvet
ler birliği beynelmilel taahhüt. 
lerin~ her zaman sadakat göster· 
mistir.,, 

edilen bir program mucibince 
sistemli bir surette çalışarak köp 
rüleri atmışlar, petrol stokları· 
nı yakmışlar, telgraf ve telefon 
tellerini kesmişler ve yollal'.ı tah· 
rip ederek münakale vasıtala· 
rını bozmuşlardır. 

İngilizlerin Selanik'teki bütür 
malzeme ve techizatları dahr 
evvelden nakledilmiş bulunu 
yordu. Alman ileri kıtaları şchr 
t;tirdij:U sırada bir İnstiliz müf 
rı:zesi tahrip islerini bitirmek ii 
zere idi. Fakat bunlar süratlr 
cekili? Almanların eline düş. 
mekten kurtulmağa muvaffak ol 
muşlardır. Selanik'teki bütiin 
İn_gifü teb<ın . r!<'ni? "~lu ile d. ha 
C\•,•el cıkarılm:stır 
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Türk Çocuğunu Besler, Tosunlatır 

Pirinç, Mercimek, Yula ı, Komflaor, İrmik, Patates 
Arpa, Pirinç Nişastası , Buğday Nişastası 

Vesair Hububat Unları ... 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDiR 
Çapamarka l\tüstahzeratı. T ar ihi tesisi: 1915 

Thamin ilk 
bedeli teminat 

2530,00 189,75 Umumi bahçeler için yaptırılacak 40 adet kanepe. 
509.85 38,24 Kurbağalıdere - Sö ğütlüçe,me yolunun vasaU mesafe

sinde depo edilmek prtiyle satm alınacak 55 metre mi
kAbı Mıcır. 

Tahmin bedelleri ile teminat m ikdarlan yukarda yazılı işler ayn ay
n açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt ~fildür
liliil kalemJnde görülebilir. İhale 28-4-941 Pazartesi günü saat 14 te dai
ml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
lan ve 941 yılma ait ticaret odası vesikalariyle ihale günü muayyen .sa 
atte dalın! encümende bulı.ınmaları. (2891) 

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

Diyor ki: "A:z masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
isti.Yorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz ... 

Satıf yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

Maarif Vekilliği1tden 
Bu yıl dışardan devlet orta okul ve lise bitirme imtihanlarına girmek 

isteyenlerin imtihan talimatnamesinin 48 ve 67 inci maddelerinde yazılı ve
sikalarını tam olarak 15 Nisan 1941 tarihine kadar vekilliğimize gönder
meleri lAznndır. 

Evrakmı noksan gönderenlerin ve tesbit edilen tarihte göndermemi§ 
bulunanların müracaatları kabul edilmiyecektir. (2881 - 2058) 

, .............. ...,..,,.,._. ........................ .. 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarih i : 1888 

Ser.mayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

l'Gra Biriktirenlere 28,800 Liro 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlraı t Ba11kaıın dı kurrıbara1ı ve lhb• r11z taıı rr u f heıapları nda en az 50 
Jira .. buluna n la ra aenedc 4 defa çekilecek k ur'a ile •ı•6ı dakl p llna gö· 

re ikra miye daQıtılacaktır. • 
4 Adet ı.oou Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 .. 2.00" • 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 .. 100 • 4.000 • 
lOO • SO • S.000 • 
120 • 40 • 4 .800 • 
160 ,, 20 • 3.200 • 

D iKKAT: Hesaplarmdak1 paralar bir sene it;inde 50 liradan aşafı dOşmt .. 
yenlere ikramiye çıklı~u takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOl. 11 BtrinclkAnun, 11 Mart ve 11 Haı.iran 

tarlhlerınde çekilecektir. 

..........., ...... ~---. •.-...-.....W•~ 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisı & Çünkü: 
çocuğun mektepte 1 

mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç olluğu en kıy
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
:uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-

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

Ç'oc•ık A.1s'klopedisl 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

ı 

Kansızlık; 
ı akalı e ı ini 

12 - 4 - 941 

Hustalık 
uzatır! •.. 

DESYEN k•n kUYY•t ıurubu I•• k•nı tazellyerek h•• 
t.hk t•hirlerınl r ok e d er, wQcudu renıden h ey ete 
kevuıturu•. 

Hestelıktan erken kurtulmak için DE$YEN ken .. uwvel 
furubu. 
Mastelrkler• muka vemete hı zırlenmek iç in OESY.EN'ın 
ıen kuw ... • t ıurubu •• 

Mf:• lCZ ANlOf: llUlUNU• IE(lfl5ıt 

tün hayatınca iz bıra. 
ltacak bir eserdir. " lstanbul Mıntakası lktısat Müdürlüğünden: 

TAN Neşriyat 1E-vi 
lstanbul ' · ·.· 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

t<'\\ PA RA 
\ RA Y&T TABıŞININ 

l 

Çocuk -l.118iklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cü
ü birden (7 ) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı ( 6) liraya verilir. 

.. -.. ... . 
IDARU !NI BlllN 1$ BANKASINDA 
't<RAMiYEı..f 1-iESAB ~~R 

r T. iş Bankası "\...::.--===~~-------1 
l Küiük Tasarruf J 

: 

i 
! 
i 
! 

Hesapfaı-ı 1941 

iKRAMiYE PLANI 

Devlet Qemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (1200) Ura olan 3000 kilo Toz sabun (24.4.1941) 

Perşem·be günü saat ( 10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası da
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

1 - İktisat vekAlett ihtiyacı için "4200" adet te~Ah malzemesine alt 
teferrilat "mekik, tarak1 gücü, cırcır, çengel. iplik ve tar::1k ç&Jcareli. cer
çeve ve gücü telleri" kapalı zarf usuliyle satm &J.nı..2L'.aktır_ 

2 - Muhammen bereli 11 60264" liradır, 
3 - Şartname dairemizden tedarik edilir. 
oi - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunun ahkJmma uygun 

olarak 4519,80 lira muvakkat teminatın vil&yetinılz muhasebesine yalır.ıl· 
ması. 

5 - Yukarda tadad edilen malzemeyi satmak isteyenlerin tetltlkna
melerini 24.4.941 Parşembe günü saat 15 e kadar Sirkecide kA.in liman ha
nındaki mildürHiğümüzde teşekkül etmiş bulunan komisyon reWiğine 
vermeleri lüzumu ilAn olunur. (2672) 

Görünüşte Ufak, Açdınca Büyük 
Sayın Bayanlanma

dan ıördUğümüz tevec
cüh ve rağbete karşı 
şükran borcumuzu öde
mek tein bu defa Ame
rikadan geUrttiğimlz en 
büyük makinalar saye
sinde F E M 1 L'I sı
kıştırıcı silindirlerle ga
yet kullanışlı, ufak mik
ropsuz bir şekilde yeni 
ambalAjlarla piyasaya 

l 

çıkardığı.mı:ıı sayıılarrmızla aneyleriz. F E M 1 L Bayanlan birçok 
rahim haatalıklanndan koruyan ve UzilntWü ı.ıerden kurtaran eD bi
rinci Adet bezleridir. 

Heı- Eczanede FEMIL ve BAGI Bulunur. 
~ ......................................... , - . . Zonguldak Abıdesı 

Zonguldak Valiliğinden 
ıo0.000 lira :,edellJ Zonguldak Abidesine alt mllddet eski şortlar da

hilinde ikinci defa olarak 5 Haziran 1941 akşamına kadar uzatıınuetır. 

AIAkadarlara l!An olunur. (2803) 
j Keıide!er 4 $ubat, 2 May.s, 1 Atuı
! tos, 3 lkincitcırin tarihlerinde ya Bu fşe girmek btiyenlerin (90) liralık muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaikle birlikle eksiltme günü saatine kadar komisyo
na müracaatları l~zımdır. 

~_.. .............. ı .......................... ... 
w -i pılı r . 

i 
i 
i 

1941 ikramiyeleri . 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
3 .. 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • .soo • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

3S • 100 • =3500.- • 
80 • so .. =4000.- .. 

: 300 .. 20 .. =6000.- • 
; ____ ........................................ . 

Adalar sulh hukuk mahkeme. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta.dır. 
(2757) 

J D r. IHSAN SA MI -~ 

'I T 1 F o Aş 1 s 1 · ı Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'l1 mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczaneda bulunur. Kutusu 45 

''•••• kuruştur. , 

sinden: 941-50. Şişlide Hacıman.. Müflis Hacı Mehmet Evrim İf. 
sur sokağında 53 No. da sakin i. liis İdaresinden: 
ken halen Pariste olup oradaki Müflise ait bulunan Edeş na. 
ikametgiıhları meçhul Sol Traves mındaki saf kan İngiliz yarış atı 
ve Roza Travese: sahlacaktır. İsteyenlerin 16-4-941 

Moiz Coakil, Mazalto ile şayian Çarşamba günü saat 11 de Edir. 
ve müştereken mutasamf bulun- 1 nekapı thar icinde At Pazarında 
duğunuz Büyükadada cami ma- hazır bulunmaları ilan olunur. 
hallesinde Çinar sokağında eski ( 4355) 
76 yeni 82/ 1, 82/2, 84. 84 1; 84 / 2 
No. lu altında dört dükkam olan 
kuyulu ve bahçeli evin kabiliyeti 
taksimiyesi olmadığından açık 
arttırma ile satılarak şuyuunun 
izalesi hakkında Moiz Goakil ve. 
kili Samoel Paponun aleyhinize 
açtığı dava üzerine ikametııiıhınız 
meçhul bulunduğu çıkarılan da
vetiyenin arkasında yazılan şerh.. 
ten anlaşılmış oldılğundan ilanen 
yapılan teıligata rai!men duruş
ma günü olan 7-2-941 tarih ine 
müsadif cuma günü mahkemeye 
gelmediğinizden hakkınızda gı. 
yap kararı veri lmiş ve durusma 
16-5-941 tarihine müsadif cuma 
~ünü saat 14 e bırakllmıştır. L 
lan neşrinin ertesi gününden mu
teber olm$k üzere bir ay zarfın. 
da itiraz etmediğiniz takdirde 
muhakemeye kabul edilmiveceği. 
niz teblif( yerine olmak üzere i· 
lan olunur. (4380) 

KAYIP - İstanbul liman ida. 
resinden almış olduf(um 940-804 
numaralı tayfa cüzdanımı kay. 
bettim. Yenisini alacağımdan es. 
kisinin hükmü kalmamıştır. Kü
çük Mustafapaşa Kanısıcak soka. 
ğı No. 35 Şevki Çağlar. 

K AYIP - İstanbul liman ida. 
resinden almş olduğum 939-664 
numaralı teskeremi kaybettim. ı 
Yenisini alacaj(ımdan eskisinin 
hükmü kalmamıştır. Küçük Mus. 
tafapaşa Kanısıcak sokağı No. 35 
Fehmi Göksu. 

KAYIP - İstanbul liman ida- ı 
resinden almış olduğum 39 numa 

1 
ralı reislik şahadetnamemi kay. 
bettim. Yenisini alacajpmdan es. 
kisinin hükmü kalmamıştır. K ü
cük Mustafanaşa Kanısıcak so
kağı N o. 35 Ömer Hergüner 

TAN Gazetesi 

İlan Fiyatları 
~ 

, To z L u 1\ Başlık maktu olarc'• 750 

il HALILARINIZ 1 1 inci sayfa santimi 500 
Yı kanır, ter~emlz olu r. 

2 
OOO 

HALICILIK T U RK Ltd. Ştl , n n • 
lstanbul, 4 üncü Vakıf han, No. 11 ,. ,. ., 100 
,_ 58. Tel•fon: 23967 _ , ; ,, ,, ,, 75 

Sahip •• Neşnyat miıdiırü Emın 
1 

fliin sayfasında ., 
UZMAN, Gazet ecilik ve Neşriyat 

T . L. Ş. TAN matbaası 

Şirketi Hayriyeden : 
Önümüzdeki Pazarteslden itibaren eldeki tarifemize DA.ve olarak 

Pazarları 4 çık~ ve 3 iniş, sair günlerde de Köprüden Boğaı.m her iki 
sahiline ve Boğazın her iki sahilinden Köprilye akşamları birer son se ... 

fer tertip edilmiş ve hareket saatlerini gösteren cetvel, iskelelere va ... 

purlara astlmı.ştı.r, 

~ ....................................... , 
Hukuk Fakültesi Dekanlığından 

Fakültemlzde 25 lira asll maaşlı kütüphane memurluğu mOnhaldir. 
Yabancı dil bilen tercih edilecektir, İsteklilerin 19 Nisana kadar Dekan-
lığa müracaatları J.Azmıdır. (2796) 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
-ttatU1crl 'f"e TUrlıcye Cün\bun yen ile mtinakn malca..,eJenameal 2292 

ll:umaralı 10/ 6/ 1933 ıarih! i kanunla ıaıdik edilmiıtlr 
(2416/ 1933 tarihli 243S Numanh Reoml Gaıete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
ı.ıso.ooo lngiliz Lirası Oıityat akçeui : 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NlS 'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

•1lSIR. KlBR!S. YUNANlSTAN . !R.Mı . lRAK, Fil.ISTll\ 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
fU GOSL AVYA, ROMANYA. VUNANlSTAN. SURIYK, LUBNAt 

Filyalleri •e bütlln Oilnn da Acenıa •• Mobabıricıi n.rc!Jr 

Her nevı 8aııJ<a M uamelelerı yapll1' 
Hesabı carı ve mevduat hesaplan kllpd1. 
fica•i krediler ve vesaikll l<l'edi!er kllşaclı. 
fürklye ve Ecnebi memleketler ilzerıne keşide seıı...tRt ı.. 

Kon tosu. 
Borsa emlrlerl. 
Esham ve tabvilAt, altın ve emtaa Ozerlne avanıı. 

Q,.. 'ledat tahsililıh """ ._,.ıre 

- yiiluek emruyeı şartlarını nalz kV-W. 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartJarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır . 
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