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Pasif Ko unma 
Tecrübelerine 

Devam Ediliyor 
Eminönü ve Üsküdarda Dün Yapılan 
Tecrübeler Çok Muvaffakıyetli Oldu 

GONLOK SiYASi 

S. Rusya 
ile Japonya 
Arasında 

Bir Bitarafllk 
Muahedesi 

imza Edildi 
Japon Nazırı Dün 
Moskovadan Ayrıldı 

Matsuoka, Sta!in ve 

Molotof Tarafından 

Teıyl Edildi 
Moskova, 13 (A. A.) - Sovyet 

ler birliği ile Japonya arasında 
bir bitaraflık muahedesi aktedil
di~lne dair buJ(Ün ö~leden sonra 
resmi bir tebliğ neşredılmiştir. 
febliğde Moskovada Molotof'la 
Matsuoka arasında cereyan eden 
müzakerelerden sonra 13 Nisanda 
Sovyetler Birliği ile Japonya ara
sında bir bitaraflık muahedesi ile 
Monıoliatan cümhuriyetinin ara· 
zi bütünlüğüne karşılıklı olarak 

, ~ 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .. GASSON DiYOR Ki : 

"Der t.clr ba kitapta K6sterdltim usulleri tatbik etmek 
•uretn~ bir iki sene aibi kısa bir zaman i(inde müşterile
rinin adedini bir miı1i arthrabilir. Ben bu kitabımda size 
t-n cttnıotf ii~;,.,..,.~ F: •. ,.+, ıı:n lrn~nc 

----• 
MACAltlST. 

riayet edileceğini bildiren bir be-
Dünkll tecrübelerde bjr iperit t"'mizleme ekibi faaliyette yanname imza edildi~i bildiril- son ........ harıl teblltlerine ıön, ~nlanlalııi ıpuharebe vaziyetini gösterir harita 

(Tafsılit ikinci sayfarnızdadır.) mektedir. Stalin ile Japonyanın 

)Amerikan Göriitii 

"Almanyanın 
Yıkllııı da Ant 
Olacaktır .. 

===-======::::::::================== Mosko•a büyük elçisi Tateka\\a Afrika C.P-.sl Ba•an Cephesi Aikert Vaziyet da bu husustaki müzakerelere iş-KARiLERiN 
SUALLERiNE 

.._... ..................... ............ 
' tirak etmişlerdir. 

CEVAPLAR 
M. Zekeriya SERTEL 1 
ugünlerde herkesin birbiri- i 

ne Ye bilhassa pzetecil• 1 
re sorduklan suallerden bazılan
nın badıselere nazaran cevaplan
nı araştırmak istıyorum. 

Milli Şef 
lngiltere Büyük 

Elçisini Çankayada 

Kab11I Etti 

Bitaraflık muahedesinin birinci 
maddesinde şöyle denilmektedir: 

"Akit taraflar karşılıklı sulh 
ve dostluk münasebetleri idame 
etmeyi ve diller taraf n arazi bü
tünlüğünün masuniyetine riayet 
eylemeyi mütekabilen taahhüt e. 
derler.,, 

İkinci madde şu hükmü ihtiva 
etmektedir:. 

.. ~-ltlti dUtft I& 
devle Ift 'leya devletlerin harp 
bareketlerme maruz kalacak olur 
Iarsa, di~er taraf ihti18f1n deva
mı müddetinve bitarafl \ Y muha
faz,~ edecektir ... 

• • • lngılızler 
Bardia'clan· 
Çekildiler 

Yugoslav vusosLAVYADA 

Ordusu HARBiN soN 
D INKIŞAFLARI 
ayanıyor Londra, 13 {A.A,.) - Sallhl-

... .-.. -Mı: ..zl!i İ~il.iz~kert .mahml'tlP.• 

Solfum Civa~ında Cenupta, Hücumlar ::U.U ~ ~c1~; 
olmaktan çok uzak .olup, ajlebi 

Harp Devam Ediyor, T ardedildi, Bir Şehir ıhıımaı dilşman tarafından ı11aı 
edılen yollar arasındaki dalları 

~rw.· "Eğtt .. 

S - Yugoslavya Alman ordu
larının ileri hareketlerine muka· 
\'emet edebilecek midir? 

C - Yuıoslavya askeri tecem
ınü ve teşkilatını bitirmeden hü. 
cuma ugramıştır. Ordularını hu
dutlara tahşit edememiş, sefer
berliğini tamamlıyamamış, muh
telif yerlerden gelebilecek hü
cumlara gore tedbirlerini almaya 
vakit bulamamıştı. Almanlar. 
Simovitch hükurcetinin hazırlan
ınasına zaman ve imkan verme
den taarruza geçtiler. Memleketi 
her taraftan istilaya başladılar. 
Sırp ordusunun Selanik ve Yu. 
nan ordusıyle irtibatını kestiler 
Yugoslav ordusunu Sırbistanın 
dağlık arazisine doğru itip duru
Yorlar. Arkadan yardım ve leva
ZUn alamıyan bir ordunun uzun 
:müddet dayanmasına imkan yok. 
tur. Orta Sırbistanda dağlara çe
kilmekte olan Yu~oslav ordusu
na ancak Adriyatik sahillerinden 
Yardım aelebilir. Bu deniz ise t
talyanlamı elindedir. Onun için 
ddlara ~ekilen Sırp ordusu bel
ki bir miıddet daha mukavemet 
edebilir. Fakat Yugoslav ordusu
nun Ahnan istılAsına mani olabi
leceği iddia edilemez. 

l Üçüncü maddede de şöyle de
nilmektedir~ 

T obruk lngili: ler8e . istir~ J t Olundu tutmaktadır. Londradakı askeri 
mütehassıslar bu şarUar altında 

"Bu pakt iki akit tarafın tas- Londra, 13 (A.A.) - Harbiye 
Yuroslav ordusu vaziyetinin a
leyhte bir mAna Uade etmedığl 

kanaanndedirler. Hat~ şüpheli 
olmakla beraber, İtalyan - Al -
man lrtibatmın kuvvetli surette 
teessüs etmiş oldvğunu kabul et
sek blle bu, Yugoslavlar muha
sara edilm~ veya arkalan kesll
miı demek delildir. Burada ileri 

Lehimize ise Harp 

ilan Edelim .. Diyor 
Londra, 13 {A. A.) - $ıkago

dan gazetelere çekilen bir telgra· 
fa nazaran, Avrup&da uzun bır 
seyahatten avdet etmiş olan Al· 
bay Donavan, dün $ika~oda bır 
nutuk söylemiş ve şöyle demiş· 
t.ir: 

dikine iktiran ettiği anda mer'i- N<>zaretinden bildirilmiştir: Ga
yete Rirecek ve beş sene muteber zala, Eliıden, Tobruk ve Bardia 

1 
olacaktır. ~er akit taraflardan havalisinde düşmanın mütehar
bir i bu müddetin inkizasındaıı rik kıtaları ile müsademeler oL 
bir sene evvel muahedeyi feshet- muştur. 
tijtini bildirmezse. pakt yeni bir Bardia tahl.ige edildi 
beş senelik devre icin kendiliğin- Kahire 13 (A.A.) - "Reuter,, 
den uıatılmış olacl!ktır... tyi malumat alan mahfillerde be-

Dördüncü madde sudur: ı d ğ ·· b' d "İşba "'akt mu'mku·· n oldul'in yan o un u una gore, ır üş-
... "' man zırhh kolu Tobruk etrafın-

kadar ~ı:ıbuk tasdik edilecektir da dolaşarak dün Bardiayı iş
Mus~tldak nüshalar. kezalik en gal etmiştir. Bardiayı daha evvel

( .,.a.kın. bir za!'1anda, Tokyoda te- den Ingiliz kıtaları tahliye ct-

Alman Kı: cc. it Dün 
Belgrat'a Girdi 

Londra, 13 (A.A.) - Saliıhi. 
yetli askeri mahfillerde Yl' 1 'IS· 

lavya vaziyeti biraz daha ( ı ıi
yet verici telakki edilmektedir. 

atı edılece1~ii'u. Sa S: SU 4 J 1 mişlerdi. Muharebeler Mısır hu-
Sir Huıhe Knatchbull - Hugessen __ (Sonu : Sa 5; Sü 6 J 

Londraya gelen emin haberle
re göre, bu sabah saat 7 de Şi. 
mali Garbi Yugoslavyada vaziyet 
müphemdi. Yugoslavlar Morava 
ırmağının iki tarafında mukave
met ediyorlardı. Belırattan 30 
kilometre kadar mesafede bulu
nan Topolo köyünde Alman 
zırhlı kuvvetleriyle karşılaşıl
mıştır. Bu ki;iy şimdi münferit 
bir vaziyette bulunmaktadır. 
Kragujevaç ve Krusevac mınta. 
kasında Yu2oslavlar çok iyi da
yanıyorlar ve Prokupliji'yi ıeri 
almışlardır. 

** S - Tsalyada Selinik körfe
zi ile Ohri arasında cephe 

'k111'an ve Arnavutluktaki Yunan 
orduslyle müşterek bir müdaftaa 
hattı tesis eden İngilizler Alman 
erdulannın aşağt inmesine mani 

Ankara 13 (A.A.) - Reisicünt
hur ismet lnönil, lngiliz bUyiik 
elçisi Sir Hurhe Knatchball • 
Hugessen'i Çankaya köşklerinde 
kabul buyurmuşlardır. Mülakat
ta Hariciye Vekili Şükrü Saraç
oğlu da baZll' bulunmuıtur. 

iŞ YE iŞÇi 
BULMA 

TEŞKILATI 

olabilecekler midir? lkt t V k"' I +· Bı"r c - Alınan orduları, bu hattın ısa e a e 1, 
karşısına Jlelmişlerdir. Hatta ilci 
ordunun ileri müfrezeleri arasın
da temaslar da başlamıştır. Fakat 

Layiha Hazırladı 
Rorünüşe nazaran Yunan ve İn· Ankara, 13 (TAN Muhabirin. 
Rtliz kuvvetleri burada müdafP den) - Memlekette iş hayatının 
ada ~alarak A.lman taarruzunu büyük bir inkişaf ve tekamüle 
beklıyeceklerdır. Almanla.rın da doğru Jıitmesi dolayısiyle tktısat 
Yu~oslav ordusunu tem~zleme- Vekaleti isçileri ve işverenleri a
den burada taarruza gecmıyecek- l lakadar eden "i., · · bulma len· t h · 1 b·ı· y ., ve ışcı 
d a mın o un~ 1 .ır. . u~an or- , teşkilatı.. kurulması hakkında 
Ularının kuvavı kullıyesı bur~- mühim bir kanun projesi hazır

dadır v~ Yunanlılar burada bır • lam ıştır. Layiha esaslarına ~öre, 
;erm?»ıl ~aha va~a.tmaya kara~ 1 İktısat Vekaleti iş dairesine miıl
ermışlerdır. İngılız kuvvetlerı hak olmak üzere is ve işçi bulma 

::. Alman orduları~~n silahları~~ teşkilat~ k?~acaktır. Bu teşkili. 
usavi modern sılahlarla mu tın vazıfesı ışveren veya işveren 

cehhezdir. Binanelayh Alman or.
1 

k 'll · · t l b ' ·· · t · 
dusu kat'i harbini bu hat üzerin- ved ı ilce~ının . a .et.ı uz1erı.ne şçfı 
de verecektir. Bu harb ·, akıbet i 1 te ar ı .Ye ış ıs l'Ye? erı~ vası -
hakk d · d 'de t h . 0 b larına ~ore. elverışlı o dukları 
lunmınk ab.sımk hı n +- a mbın ke h~ı- ı işl<'re vcrle tir ilmesi imkanlarını 

a ır e ane en aş a ır ı k b h l rd 
S""• ol F k t y t 1 arama ve u usus a a tavas-... ., amaz. a a unan ve n- ı k ı k 
uı'lız k t:lP • h ..ıı ,_ 1 sutla bu unma o aca tır. ... uvve rı tırAoA 11r1<A an-

( Sonu: Sa 5; Sil ı ) f Sonu: Sa 5; Sil 7 ) . 

Şimali Afrikada harekatın cere yan ettiği sahayı gösterir harita 

Cenubi Sırbistanda Almanlar 
Suha Reak'a kadar tardedilmiş
lerdir. Yu~oslav kıtalan şimdi 
Kaçanik üzerinP. yürüyorlar. Al
man radyosu Genera 1 Simoviç 
tarafından miistakil hareket et. 
meleri için YuPoslav komutan
l:ırına emir verilmiş olOui'iunu 
bildirmiştir. Bu komutanların 

f ~au Sa 5: SU 3 ı 

1 ·-··· .. ··············-- ·-·--.. - ·--
1 FENERBAHÇE • BEŞIKT AŞ 1 • 1 

il• Sllll •••aıa BU aı--.e--.. 

1 

BERABERE i 1 

Dftnkü mini küme nıaçlannda Beşı1d8§ Fenerbabçe ile 1 - t berabere hlm1t, GaJatuaray Is· 
tanbulspor ı . ı yenmiştir. Tafsilat dördüncü sayfaDWldadır. 

(Devama: SL 4, SiL Z) 

"E~er harp ılanı bizim lehimize 
ise, onu ilin etmeliyiz. Bütun 
dünyaya hukmctmek isteyen Al
man efendisinin arabası ~abuk 
koşmaktadır. Fakat harp kavbe-

( Sonu: Sa 5; SU 2 ) 

( GÜNLER GECERKEN ) 

iSIM BIRAKMAK T ALİİ 
Yazan: Refik 

H içten isim yapmak, ismini yaşatmak bazan. tesadllfle-
rin tesiriyle pek kolay, hem de çok esaslı oluyor. Hattı 

bunun i(in zemzem kuyusunu kirletmek veya Diana mabedini 
yakmak IPbi münasebetsiz ve zararlı hareketlerde bulunmaya 
yahut ta Hint ve Çin ülkelerini fethetmeye, Eyfel kulesi ile 
Rodos fenerini kurmaya, telsizi icat edip lbni Sina gibi bir kü· 
~phane dolusu eser bırakma~, yani askerlik, mimarlık, fen ve 
ıl~m bakımından harikalar vücude getirmeye de lüzum yoktur. 
Dır mahalle ve semte adını verebilmek beynelmilel bir isim 
yapmaya kifayet edebiliyor. 

Meseli İstanbulda bir semt vardır ki, yakın tarihimize alt 
belli beliniz bir şahsiyetin, hem de parlak ilnvaniyle beraber 
ismini, ~ lutada azametle taşır. Bu fBhsiyet ilim, askerlik veya 
herhangi bir irfan ve sanat ıubesinde hiç de maruf değildir. He
men hemen orduda bir san çizmeli Mehmet ağadan ibarettir. • (Kamusülilim) ondan sekiz, on satırla bahseder; hüllsaten 
der ki: "111 üncü Selim zamanında yaşamıştır, bir kııla yaptır. 
mıştır, bu kışla sonradan hastahaneye çevrilmiştir" işte o ka-
dar •.• Halbuki. şimdi, faraza Cenubi Amerikanın herhangi bir 
şehrinde bulunsanız ela Asya yoliyle lstanbula plmek isteseniz, 
bu ismi seyahat rehberlerinde, haritalarmda, biletlerinizde oku
maya, öğrenmeye mecbununuz: Haydarpqa! 

Merhum Baydar Pap, hayatta iken hatınndan ı~irebillr 
miydi ki, kuru bir tepe üzerine, devlet hesabına kurduta bir 
kqla yüzünden ismi, Elin gelttek bütün clilnya şehirlerinde, mil-
7onlarca broşür ve tarifede yer tutacak, haritalarda mUhim bir 
demiryolu başlangıcı ve sonu olarak iri harflerle yazılacak, da· 
ima okunacak. söylenttek ve gün ıettikçe şöhret ve ehemmi~·et 
kesbedec:ek'! Bu mazhariyet ne Cengiz ile Napolyon'a. ne Aristot 
ile l pokrat'a, hadi ne Konstantln'e, yani asıl şehrin binisine. ne 
de fat ihine müyesser olmuttur. Bu fatihin adını ancak bir ka~ 
de Fat ih'ine müyesser olm111tur. Bu Fatih'in adını ancak bir kaç 
ldlHut ür tramvay arabumda okuyabiliyoruz. Haydarpaşanınkinl 
be binlerce vacon ve yatakla vqon üzerinde ve beş kıtanın se
yahat acenteleriade! 

P'Uvald, ayni şehirde ondan daha defeniz bir şahsiyet de 
Jiae onanlrine yalan derecede beynelmilel bir şöhrete malikse 
H .. Ham -ne talisizlik!· ismini delil, sadece deteniz zenea
tfai .... ar edebilmittir: Slrkeel? 
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Yazan: ULUNAY 

Kaj)ı eşiğinden büyük salonu, 
fırdolayı ihata eden erkan min
derlerınin üzerinde Ettahiyati o

ur gibi diz çokilp oturan tufey
iler, velinimetin söylediklerine 
hıç ehemmiyet vermezler hatta 
cogunu anlamazlardı bile. On-
1rın vazifeleri yalnız: 

- Evet efendim! 
D~mekti. 
Velinimet bazan coşardı. O za

man evet efendimcilerden birini 
kendine muhatap eder, otekiler 
bundan istüade ederek yavaş ya
vaş sıvışırlardı. Bu büyuk iltifa
ta mazhar olan ağzını her durak 
yerinde: 

- Evet t;('udim, clenıeğe oka
rlar alıştJr:n .. tı ki, bir gün otur
duğu yerde gözü açık olduğu haL 
de uyumuş ve velinimetin: 

- Bu türlü hareket etmek i
dn ben hayvan mıyım? Gibi bir 
sualine yine: 

- Evet efendim! demiş ve yaL 
nrz salondan değıl • .ıaraydan bile 
koi!ulmuştu. 

Tefrika No. 41 

Diye herkes gözlerini kapıyor
du. 

. Velh~sıl hiç bir mevzu hoşa 
gıtmedı. Nihayet manzara re
simlerinde karar kılındı. 

Bu muhteşem hayatı idame e
den servet nasıl eridi? Buna her
kes şaşar. Fırtına esip te bu ku
rumuş hazan yaprakları etrafa 
savrulduğu zaman velinimetin 
isminden başka bir şeyi kalma
mıştı. 

Velinimet yalnız servetini kay 
betmemişti, hafızası da o bitmez 
zannolunan servetle beraber gö
mulmuştü. 

Iki oğluyla gurbete çıktıgı za
ma~ hfıla kendini sarayında zan
nedıyor; arada ellerini birbiri.ne 
vurarak çoktanberi her biı ı bır 
:rere dağlıan hadem haşemıni ça
gırı:yordu. Kendisine dı.iştüğü 
vazıyetin hakikatini anlatmak 
kabil değildi. O zaman çileden 
çıkıyor, kendisiyle eglenıldigini 
zannediyordu. Oğulları anaları
nın suyuna gitmeğe mecbur ol
dular. Velinimetin sarayı, hayat tar

zı Istanbulda bir tane idi. K5•1ıt-
aneye gidecek olsa insan puf Paris civarında bir banliyöde 

yaşmağın altından şıkır şıkır ufak bir apartıman tuttular. 
ıldıyan mücevherlere mi, gü- Velinimet bütün bınayı temel. 

müş oyma fenerli arabaya mı, lük etiğini zannettiğı için kapı
boyun kırarak uçar gibi giden cının kansını: 
tların güzelliğine mi hayran o- - Kalfa! diye çağırıyor. 

1acağını bilemezdi. Merdivende bir erkegc rasge-
Uç çifte piyadeye kurularak lecek olursa eskiden olduğu gi

Göksuya, Küçüksuya, Kalendere bi harem ağasına haykırıyordu: 
ıttiği zaman bütün bu mesirele- - Dilaver! Erkek misafır yan· 

re dervişane gidenler velinime- lışlıkla hareme girmiş. Yol gös· 
tı bir taht üzerinde geçirilen Be- tersenize ... 
ni Israilin altın buzağısı gibi Zayıf hafızasının kendisini kur 
seyrederler, bu servet ul- taramadıgı bu dekorda çok sev
viyetinin şöyle bir işaretiyle diği kedilerin buyuk bir mcv
kendilerine de o kıymettar ma- kii vardı. Hayalinde canlandır
denden yağdıracağını zanneder- dığı hayvanlarla butun gun ko-
lerdi. nuşuyordu. 

Sarayın içi, eski devre :ıit bir - Samur, nasılsın oğlum? Yi-
san'at müzesi gibi idi. Geniş ne Ceylanla kavga mı ettın? 8e
yuvarlak gümüş tepsiler, fağfu- bep hep o aşüte Pamuk değil 
rı fincanlar, kapaklı Bohem ŞPr- mi? Haydi barışın bakayım. Yok
bet bardakları, sini biıyuklıiğıin- sa ikimzi de döverim ha ... 
de çini kuzu tabakları, pırlan!alı 
mercanla bağa kaşıklar, gümüş Yanında kimse olmadığı zaman 
sahanlar, çeşmi bülbül, Beykoz büt~ı; d.u?ya)'.ı~ kendısme ait zan
surahiler... nettıgı ıçın dıger apartımanl:mn 

Eski hayatın bu dilsiz hatip- ~apı.sın~ ~uruyor, vakitli vakitsiz 
l ri, Şark lüksunün en kuvvetli ı ıçerı gırıy.or. Şaye~. kadınların 
ahıtleri gibi camekAnları, san- yanında bır erkek gorurse kal_f ~
dıklan dolduruyorlardı. Bütün 1 la:dan, yahut halayıklardan bırı
Istanbulda tam manasiyle eski· !lın. odalarına erkek aldıklarıru 
bir dekor içinde eskı Türk ha- ıddıa ederek kıyametı kopa,rıyor 
yatını yaşatacak başka bir yer du. 
yoktu. Bunaklık şeklinden yavaş ya~ 

Hatta meşhur artist Sara Ber- vaş çıkan bu cinnet nihayet ve
nar lstanbula geldiği zaman linimeti "akıl hastalıkları,, has
eski Türk lüksünü görmek is- tahanesine gönderdi. Şımdi artık 
temiş, o zaman nim resmi suret- onu herkes unutmuştur... Hatta 
te velinimete m~sele açılarak ogulları bile ... 
Sara Bernara sarayında bir zi
yafet verdirilmişti. 

Allı mavili avizelerden dökü
len ziyalar altında geni§ gümüş 
tepsi ile kurulan yer sofrasının 
ihtişamı san'atkarı son derecede 
hayrete düşürmüştü. Yemeği mü 
teakip pırlanta kakmalı zarflar 
ıçinde fağfur fincanlarla kah
veler içildikten sonra Sara Bcr
nar, kendini bu kadar şahane Lir 
surette ağırlıyan ev sahib~sine 
teşekkür için en muhim rollerın
den birini orada oynıyacagını 
soylemiş ve toplanan kalfaların, 
halayıkların, dalkavukların ö
nunde saçlarını dökerek Sar
dou 'nun meşhur "Büylicü,, piye
sınin en kuvvetli bir parçasını 
gözlerini açarak yumruklarını sı
karak, bağıra bağıra tekrar e
dince; herkes: 

- Kokona çıldırdı! Kokona 
çıldırdı! 

Feryadiyle çil yavrusu gibi 
dağılmışlardı. 

** Eskiden sarayın korusunda 
mükemmel bir sahne yap

tırılarak Abdürrezzak, Kel Ha
san gıbi tıyatro kumpanyaları 
getirtilir oyun verdirilırdi. 
Sınema icat edildikten sonra 

haftada iki defa sarayda sinema 
musamereleri yapılmağa karar 
verıldi. Daire müdürü derhal 
lazım gelen tedarikatta bulun
du. Bır operatör buldu. Ilk de
fa La Dam O Kamelya tarzında 
gayet hazin bir fılm gösterıldi .. 
Fılm gösterilirken velinimet çok 
mutessir oldu. Bir kaç defa ) a
rıda kesmeğe mecbur oldular. 

x 
Kont, Kontes ve Aşığı 

Sadık ancak yirmı yaşında 
vardı. 

Buyuk babası öldugu za~n 
cenaze masrafı olarak bir defa
da verilen birikmiş manşıarı 
cebine yerleştirdikten sonra e
ve uğramadan dogruca ı ıh
tıma ındi, .Marsilyaya hareket 
etmek üzere olan (Pake) kum· 
panyasının bir vapuruna atladı 
Parise geldi. Uzun muddet gi
rip çıkmadığı yer kalmadı. Gı
yimine, kuşamına itina eder 
fransızcayı bir Fransız kadar hat
t§. belki bir çok Fransızlardan 
daha iyi yazar ve söylerdi. 

ilk defa genç ve güzel bir 
kızla tanıştı. Kız sordu: 

- Fransanın hangi vilayetin-
densiniz? 

- Şivemden anlamadınız mı? 
- Mutlaka Tours'dansınız ... 
- Pek güzel anladınız. 
--, isminiz ne? 
-Jan .. 
- Aile isminiz? 
- Leturnör ... 

(Arkası var) 

Unutulan Eıya 

Darüşşafakanın 
68 inci Yıh 
Dün Kutlandı - ..----

Eski Mezunlar Dün 

Mektepte Toplanarak 

Merasim Yaptılar 
Dariışşafakanın kurulusunun 

68 inci yıldoniimü münasebetiy
le dün mektep binasında bir kut_ 
lama toplantısı yapılmıştır. 

Saat dokuzdan itibaren coğu -
nu eski Dadişşafakalılar tcskil 
eden davetliler mektepte toplan
mışlardır. Merasime saat 10 d:ı 
başlanmış, aı:ılış nutkundan son 
ra. program mucibince nutuklar 
söylenmiş ve talebenin muva(fa_ 
kıvetle çaldığı müzik parcaları 
dinlenrnistir. Bu arada her vıl 
nldu~ıı ı;ıibi, eski Darüo;safakalı
lar mektepteki hatıralarını anlat-
mışlar ve eski terbive sistemivle 
bugünkünü mukaveseye imkan 
veren ceza usullerini tebariız et. 
tirmişlerdir. Hatıra olarnk mek
tebin eski ceza defterinden isim
ler okunmuştur. Bundan sonra 
yemekhaneve inen mezunlar. a
nanevi "fasulye,, !erini yemiş
lerdir. 

----------------ADLİYEDE: 

Eski Bir Dolandırıcı 

Ad~iyeye Veriliyor 
Dolandırıcılık suçundan adli_ 

yede tamam 117 dosyası bulu -
nan meşhur Mahmut Saim ge -
çenlerde cezasını bitirip hapis • 
haneden cıkmıstı. Mahmut Saim 
derhal Galatada İzmirlioi?lu ha
nında 21 numaralı yazıhaneyi 
kiralamış ve "Üniversite telif 
miidürlii,i!ündeki seyyar tahsil
darlıklar için 40 lira ücretle me_ 
mur alınacaktır .. diye _gazetelere 
ilan vermiştir. Ve bu ilanları o
kuyan bircok kimselerden kefa
let akçesi diye aldığı otuzar li. 
ravı dolandınnıstır. Dolandırıcı 
evelki ~ün yakalanmıstır. Bu -
gün adliveye verilecektir. 

Bir Ooktor Hnkkında Taki
bat - Yalova hükumet tabibi 
hakkında ölüme sebebiyet sucun. 
dan adli takibat yapılmaktadır. 

İddia edildi~ine göre, Yalova
va bağlı Ciltlik köyü halkndan 
Hüseyin bir sabah saat 9,30 da 
fıRsta, ç~u~unu 'muavene ettir
mek üzere doktora götürmüştür. 
Fakat doktor çocuğu bir havli 
bekletmiş ve neticede s:.at 11.30 
da çocuk ölmüştür. --------
POLİSTE: 

Beıiktaş 

Tahkikatı 

Cinayeti 

ilerliyor 
Besiktasta bulunan kollar ve 

bacaklar hakkındaki tahkikata 
.pazar olmasına rağmen dün de 
devam edilmistir. Mor~un ver. 
dii!i rapara göre, bunların Şen
likdedc parkında bulundu~u ta
rihten üc ı;?Ün evvel kesilmiş ol
du'!u anlasılmaktadır. Zabıta ve 
nıfidr!Piıımumilik <'vvelki uün el
de ettikleri mühim izler üzerin-
de yürümekte devam etmekte
dirler. 

Yüziinden Yaralandı - Aksa
ravda oturan Cemal Ulusoy ile 
Langa caddesinde bir numaralı 
evde sakin .ııarson Muzaffer ara
sında sarhosluk yüzünden cıkan 
bir kavı?ada Cemal. M11zafferi hı. 
cakla yiizünden aiiır surette va
ralamıştır. Yaralı hastaneve kal
dırılmıs, suclu vakalanmıştır. 

Yaralandı - Fenerde Aya7.Tlla 
kapı caddesinde keresteci Nu -
manın mağazasında çalısan ha
mal İsmail. üzerine yıkılan ke -
rpstelerlc muhtelif yerlerinden 
<>ğır varalanmıstır. İsmail imda. 
dı sıhhi ile Ccrrahpaşa hastane
sine kaldırılmıştır. 

TAN 

ı·······-· ........ ·---------····· ·- ... 
! GÜNÜN RESiMLERi 

Dariişşefaka dün 68 inci yıl döniimlinii kutladı. Re imde hu mii
nasebetle mektepte toplamın l>arlisşefaknhlnrı görli~·orsunuz. 

Pasif Ko unma 
Tecrübelerine 

Devam Ediliyor 
Eminönü ve Üsküdarda Dün Yapılan 

Muvaffakıyetli Oldu Tecrübeler Çok 
Dün Üsküdar ve Eminönü ka. 

zalarında hava tehlikesine karşı 
pasif korunma denemeleri yapıl
mıştır. Her iki deneme de tanı 
bir intizam içinde ceryan etmiş, 
bütün ekipler vazifelerini hiç 
noksansız olarak başannıya mu
vaffak olmuşlardır. Denemeler 
Vali Muavini Ahmet Kınık ve 
Seferberlik Miidürii Ekrem Gö. 
nen ile İstanbul Kumandanlığı 
mümessillerinin kontrolleri al
tında yapılmıştır. 

Ü sküdardaki derıeme 
Saat tam 10 da alarm işareti 

verilmiş. hareket halinde bulu -
nan bütün nakil vasıtaları ol • 
dukları yerde durmus, yolcula
rını indirmişlerdir. Sokaklarda 
bulunan halkın bir kısmı evleri
ne, evi uzak olanlar da sığınak. 
lara girmişlerdir. 

İlk olarak Beylerbeyinden 
Camlıeaya ~iden cadde üzerinde 
80 numaralı eve bır yan'!'ın bom
bası düstüğü haber verilmiş. bu
nu Kuzguncukta İcadiye cadde. 
sinde ikinci bir bomba ve van
~ın takip etmistir. Bu m~fruz 
vangınlar mahalle itfaive Rrup
larının el tulumbaları ile sön. 
dürülürken Seyhcamii önüne dü
şen bir bomba ile elektrik kab
losunun koptuğu, keza yine bir 
bomba ile Atpazannda hava~azı 
borusunun patladı~, Bulgurlu. 
mescit yanında bir evde üc;üncü 
bir yangın çıktığı, Ahmedive 
mahallesinde bir ahıra iperit 
bombaın diişüp, 6 beygirin ipe
ritlendi~i haber verilmiştir. Bü
tün buralara ekipler tam vaktin. 
de yetismiş, elektrik kablosu ile 
hava$?azı borusu siiratle tamir 
edilmis. bev,eirler kirec kavmağı 
ile oğulup bol su ile yıkand1ktan 
c:onra havv;m hastanPSine ~ön -
derilmistir Bu sırada Tunusba~ın 
daki ilkmektebe bil" tahrip bom
bası düstüeü farzolunmus. yara. 
lanan 2 kisinin ilk müdavatları 
sıhhive ekiplel"i tarafından va -
pıldıktan sonra, bunlar imdadi 
sıhhiye ile hastaneve ~önderi! -
miştir. Bu esnada Nümune has. 
tanesi önüne de bir bomba düş
tiiğü ve t'ramvav hattı hasara 
tıitradığı ~lbi. elektrik telinin 
koptu~u bildirilmistir. Tecrübe
ler fevkalade bir intizamla va. 
mlmış. bomba düşti.iğü fal"zedi
len yerlerde elektrik teli kona
rılıp yeniden b&Z?lanmış; cadde. 
nin parkeleri sökülmüş, ravlar 
oksijen kaynağı ile tamir edil -

miştir. Saat 11,30 da "tehlike zail 
oldu,, işareti verilerek halk ser
best bırakıldıktan sonra. şehir 
haricinde paraşütçülere karşı 
korunma denemelerine başlan. 
mıştır. 

Paraşütçülere karşı 

korunma denemeleri 
Üsküdarın Şile yolu üzerinde 

Tantavi ciftliği denilen mahalle 
diişman parasiitçiilerinin indiği 
farzedilmis ve bu haber üzerir.e 
mlisellah sivil kuvvetler. muhte
lü istikametlerden yetişerek pa
raşütdilerin indiği sahayı ablo. 
ka etmişlerdir. O civardaki kö -
yün halkı da <'llcrinde baltalar, 
ve sopalar oldul!u halde, miisel
lah kuvvef\<>re yardım etmişler. 
dir. Bu harekat büvük bir mu -
vaffakıyetle başarılmış ve tak -
dir kazanmıştır. 

Bu esnada denemeleri idare e. 
den emnivet amirinin telefonu 
calmış. Çakmak karakol kuman
danı olduğunu söyliyen biri o 
mıntakaya 8 diişman naklive 
tavyaresi indiğini ve 160 kadar 
düşman askerinin karakola doğ
ru gelmekte olduğunu haber ver. 
miştir. Bu sırada da muhavere 
kesilmiştir. Tamamen farazi o -
lan bu ihbar üzerine, vaziyet 
derhal alakadarlara bildirilmiş, 
sivil müfrezeler hadise yerine 
sevkolunmuştur. 250 müsellah 
sivil 10 dakikada hadise yerine 
vetişmiş ve düşmanı tamamen 
ihata ederek bir kısmını esir, bir 
kısmını da imha etmişlerdir. 
Bundan sonra denemelere niha
yet vı>rilmistir. 

Eminönü kazasında 
Alarm saat 15,05 de verilmiş_ 

tir. Üsküdarda olduğu gibi, na
kil vasıtaları durmuş, halk sığı
naklara girmiştir. İlk defa Ga. 
lata köprüsüne diiştiiğii farzedi
len bir bomba köpriiyii hasara 
uğratmıştır. Daha sonra Sirkeci
de Şahinpasa oteli önünde kana. 
lizasyon tesisatının bozulduğu 
hab~r verilmiş. Tıbbıadli binası
na tahrip bombası, SuHanahme
de yangın bombası. yıkılan ha
pishane binası önüne de iperit 
bombası düstiilW farzolunmuş -
tur. Ayrıcı) Bahcekapıda telı:?raf 
ve elektrik tellerinin koptuğu 
bildirilmiştir. Biitün bun ]ar sü
ratla tamir edilmiş, iperitli sa. 
halar temizlenmis. deneme ya -
nm saat devam etmis olmakla 
beraber, tam bir intizam ve mu
vaffakıyetle nihayete ermiştir. 

Bir 
iki 

işçinin 
Bileği 

Birden Koptu 
-0-

Başka Bir Amele de 

iki Parmağım 

Makineye Kaptırdı 
Şişlide Iastik fabrikasında ca

lı şan M . Ali kendıni makineye 
kaptırmış, her iki eli de bilekler i 
hizasından kopmuştur. Ynralı 
baygın bir halde Si ·U Cocuk has
tnnesinc kaldırılmı tır. Hadise 
etrafında zabıta tahkikat vap -
m ktadır. 

Parmaklarını makineye 
kaptırdı 

Galatada Şevkete aft demir 
eşva fabrıkasında çalışan Muaz
zez kazaen elini makineye kap_ 
tırmış, iki parmai'h birden doğ
ranmıştır. Yaralı Beyoğlu hasta
nesinde tedavi altına alınmıştır. 

BELEDİYEDE: 

Fırınlar Her Gün 

Kontrol Ediliyor 
Belediye hamur ekmek çıka

nlmaması için fınnlan her J?Ün 
sıkı bir kontrole tabi tutmakta
dır. Bu sayede son ~iinlerde fı
rınlarda hamur ekmeğe tesadüf 
edilmem\ştir. Hamurk8rlar da 
yeni tip ekmek imaline artık ta. 
mamen vukuf peyda etmişlerdir. 

Elektriğe Zam - Kömür fi
yatlarına yapılan zam dolayısiy
le elektrik üctetlerinjn de art • 
tırılması düşünülmektedir. Veri
len habere göre, artıs kilovat ba
şına bir kuruş olacaktır. 

Tiinel Kayışı - Tramvay ve 
Tünel İdaresinin İsvicre ve A. 
merika fabrikalarına ısmarladığı 
tlinel kavışı yapılmıya başlan -
mıştır. Kayış yaknda imal edi
lerek İstanbula getirllecoktir. 

MÜTEFERRiK: 

Akd Hastahanesine 

ilaveler Y çıpllacak 
Bakırköy Emrazı Akliye has

tanesine yeni ,pavyonlar ilavesi 
kararlaştırılmıştır. \Halen m evcut 
pavyonların da dahili kısımları 
daha modem bir şekle ifrağ edi
lecektir. Bütçe ve kadro işlerini 
görüşmek üzere birkaç gün ev
vel Ankaraya ~iden hastane baş_ 
hekimi Rüştü Recep dün şehri
mize avdet etmiştir. 

Et Fiyatlan - Fiyat Müraka· 
be Bürosu et fiyatlar.mı indir -
mek için tetkikler yapmaktadır. 
Bu arada muhtelif vilayetlerden 
fiyatlar istenmiştir. Büro buı(ün 
toplanarak bu husustaki tetkik
lerine devam edecektir. 

Askeri Terfi1. 
Hakkında Yeni 

Bir Karar 
Ankara. 13 (TAN Muhabirin

deıı) - Ordu subaylar heyetine 
mahsus terfi kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 2900 sa
yılı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun layi_ 
hası Meclis ruznamesine alınmış
tır. Bu tadile nazaran. ahvali sıh_ 
hiyesinden dolayı sınıf değişti -
ren hava subaylarının kanuni 
şartları tamamlamalarını müte-
akıp emsali hemnasıpları terfi 
tarihinden muteber olmak üzere 
derhal terfileri icra olunacaktır. 

Bu layiha Meclisin pazartesi 
günkü ioplantısında müzakere 
olunacaktır. 

da fena niyetler besliyor, ve beni aç1k
ça tehdit ediyor. 

" -Bunu nereden anladın?,, 
"- Nereden anlayacağım bay reis: 

Ne zaman karşılaşsak hana: 
"- Dostum!,, diyor!,, 

** Ademi tecavüz paktı: 
Ertesi gün daire miıdiırune 

emredildi. Bir daha böyle ağla
t cı fılmler gösterilmiyecekti. 

Zabıta filmleri tecrube edildi. 
Bunda da muvaffak olunamadı. 
Çunkü cani yaptığı cinayetleri 
masum bir adama yiıkleyince 
velınimet feryada ba§ladı. 

'Pfamvaylarda unutulan eşyalardan 
1 geçenlerde de bahsetmiştim. Fa

kat dilnkU gazetelerde unutulan eşyalar 
hakkında yeni bir istatistik vardı. Bu 
istatistiğe göre, tramvay şirketi, unu
tulan eşyaların sahipleri çıkmamış olan
lanm satmış. Ve bu satış mukabiliaıde, 
şirketin kasalanna giren nıeblUğın yckü 
nu, bir buçuk milyon lirayı bulmuş: 

Maşallah, bilet hasılatından fazla de
ğil mi? Bence, Tramvay şirketi, bu pa
ra~ ı, bilet fiyatlanndım tenzil etmeli
dir. Hem şirketin unutulan eşyalardan 
temin ettiği hu hasılat. yakında bir kaç 
misline çıkacaktır. Çünkü malftm ya? 
Yakında, tramvay biletçileri arasana, in
sana her şeyi unutturabilecek derecede 
güzel bayanlar da kanşacak: O takılir
de bittabi, yolculann bugUnkU dalcın • 
bkları bir kaç misline çıkacaktır! Ve 
him bu ya, ben: 

"-Aman diyeceklerdir, tek ıu bilet· 
çl bayanları indirin de, bilet fiyatları
na kırkar para bindirin: Çünkü bayan
lar bize daha pahalaya mal oluyor!,, 

ellifi kesilecektir. Öbür dünyayı taın 
altı saat seyretmiı bir çift göze sahip 
kılman o zatm yazacağı emsalsiz eserin 
aerlevhuı da bittabi ıu olacaktır: 

C. u havadis, gazetelerde intişar el
~ mişti: 
''-Macaristan, kendisiyle çok yakın

da bir "ademi tecavüz,, paktı imzaladı· 
t& Yugoslavyaya taarruz etti!,, 

Mektepte, talebe hocasına sordu: 

- Ayol o değil. Asıl o zebani 
yuzlü herif öldürdü ... 

Bir şeye yaramıyan bu ihta
ra butün kaselisler de iştirak et
tıler. Bir vaveyladır koptu. 

Macera filmı de ayni ~ıbete 
uğradı. Filmin kahramanı kaya

rın tepesinden bir iple kendini 
b<>§luğa koyuverince: 

- Eyvah! Şimdi ip koparsa 
9Slan gibi nelikanlı bin oarca o
lacak .•• 

"- Salan, diyorum. tlrket, bunun 
böyle olacağını düşünerek, bilet ücretle
rine bilvasıta zam yapmıı olmasan? 

Eler böyleyse, yakanda, yolcular şir
kete müracat edip: 

** Ahrette neler gördüm? 

Evvelki ıece Tahran radyotu, fiyle 
bir haber vermit: 

"- Muktedir bir ıti:a doktoru, aiti 
ıut evvel öbnilf bir hutanm ıislerlnl 
çıkararak anadan dolma ktir qlan bil'i· 
ıine taknuftır. Ameliyat muvaffak ol
JDUftur. Huta fimdi lıutahaaededir!,. 

Ben, bir gazetede okudutum hu ha
' •disin hakikate uydutunu pek ~anmı
J orum. Fakat eğer havadis doiJııyH, a
meliyatı yapalan İnnh dostumuz, yakan
da bütün yeryüzünün en büyük mü-

"- Ahrette neler gördüm?,, 

•• Doatum demeıitıden belli: 

Su Htırlan ''Ulus,, refikimizde oku
muttuk: 

"- Sırbiltana taarruz eden Alman
lar, en lıüyük müzahereti, • Yugoslav
yaam "ehedl dolt,, lan olan Bulgarlar
d.all. ve Macarlar.dan ıörmüşlerdir!,, 

Evvelki gün, mahkemedE', reisle ınaı
nun arasında şöyle bir konuşma geçti: 
"- Efendim, bendeniz, şu acördiiğ"ti

nüz baydan davacıyım: Çiinkü hakkını-

'- Ademi tecavüz,, paktı ne demPk
tir? 

Muallim izah etti: 
"- İki tarafın, birbirlerine taaruz et. 

memiye karıılıkb olarak karar verme
leri!,, 

Muallim arkasını döner dönmez, bu 
cevabı alan talebe, yanmdaki arkadaşı
nın kulağına fU sözleri söyledi: 
"- Bizim öğretmen de tıpkı Ankara 

radyosu gibi: Hiç türkçe bilmiyor! .. , 
tvact Sadullah 
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l·K·~~-~~i .... Miit;ı~:i:;· 
................................................ 
Mümessil işçi Seçim 
Yaza11: Avukat Emcct Ağı 

2 5 Mart 1939 tarihinde M 
ri.) ete giren i İhtilaflar 

nı Uzla tırma ve Tahkim Niza 
namesi hiikiimlerine göre iki s 
ne e\' el intihap olunan mümes 
il isçilerin miiml' illik mtidde 
artık ona cn11ckte bulunduğun 
dan öniimiizdeki 31 Mu·ıs tari 
hine kadar miiml'ssil i çi öde, 
ni ;\'apım ·a sal i hivetli f!(çilerl 
yeniden seçimi Hızım gelmekt 
clir. 

i sverenle i~çiler arasında çıka 
cnk "Tckhnc;Jı .. vnhut "Topluluk 
la .. i ihtilnflarını kotarmak ,. 
me elcl i uzla tırma voli\ le hal 
letmhe çalı mak \azifl'c:ivle m 
kelle( olan miimcssil i çilerin s 
reti jntihnhını hiila a etmel 
fa\dnlı bulduk. 

Evveli, işyerinde çalışan i•c: 
lerin sayısını tcsbit etmelidi 
Bımu yaparken nizamnameni 
3, 4, 5 'e 6 cı maddelerini b

0 

kere gözden geçirmek ve husu 
vaziyetler nrzeden iS'.\'erlerlncle 
seçim için bu maddeler hUkil 
terini tAthik etmek iktaza ede 
İşçi say1S1 tesbit edildikten so 
Ta sıra seçimi idare edecek he 
yetin azalarını intihaba gelir. B 
alahivet bazı kayıt ve sartlar 

i verene verilmiştir. Ni7.amna. 
menin 8 inci maddesinde y 
zıh 'asıflan haiz olan i çUer 
rnsında önce okuma yazma bi 
lenler, sonra iş yerindeki hJzme 
Jeri (azla bulunanlar tercih edi 
mek sureth le isveren veya ve 
li isçi savısı 50 ye kadar olan l 
verlerinde 4. 51 den 500 işçly 
kadar isc;isi bulunan lş verleri 
de, 6, 500 den fazla işçisi olan 
lıtr da 10 isçinin ndını, soyadın 
doğum yerini, işçilik numaral 
rını hir kai!ıdn vaup biitnn i 
rilerin kolnyJıkla görebilcce 
hir veya hirknc Yere asar. Bu 
1an 1 'erinde iki i uünll asıl 
kalır; hu miiddet 7.arfında list 
de yazıh olanlara jc;dlerin en Q 

c;ağ-ı beste biri tarafından ltira 
ıta buhınulmazsa Ji.denin 'bn~ı 
dan itiharen sıra ile ~arHı sec-i 
hcvcti olarak taa}" iin etmt oh 
Mnkhul itiraz iizerine ifa edil 
cek munınt>levi nizamnamenin 1 
u11r11 nıar1ıtcsi g(i<ıtennektedir. 

Tc ckkiil eden Seçim 11<-vei 
o i Vl'rlnde nizamnamenin 9 u 
cu ~ndde ine !"Öre kaç i~d seci 
mek lazım ffeliliğini secimln n 
r('de, hang-i giin ye c;an ~ vaptl 
cnijmı hir vn7.ı ile teshit eder. R 
vazının altını i veren ve Se('i 
Heveti tt7.ası imznlnrlrır ve b 
nii ha olarak tanzim <'dilmtcı h 
hınan hu yazının birincisi Mı 
taka İkhsat lüdiirlüi?-iirıe. iki 
cisi o mahaIJin en bfrdik miilk 
ve memuruna. iiciincföıii 7.abı 
teskilRtına derhal giinderilir. 

Dördiincii nü ha is\'eren n 
dinde kahr. Bec;incisi isverin 
icıcilcrin kolaylıkla görebllece 
,,.,.i hir '.\ere asılır. 

İ çiler tayin olunan gftn 
saatte nizamnamenin 9 unc 
maddesinde tasrih edilen sayıcl 
yani işçi sayısı 50 ye kadar ol 
isyerlcrinde altı, 51 den %00 
kadar olan işyerJerinde doku 
201 den 1000 e kadar olan jşye 
!erinde on iki '\e 1000 den yu 
karı işçi mevcut ise, 15 işçin" 
isimlerini, so) adlarını, do~ 
yerlerini 'arsa isçilik numaral 
rım bir rey pusulasına yazar 
imzaladıktan sonra Seçim Hey 
tine \'Crirler. 

Seçim Heyeti reyleri tasnif 
der ve seçilmi olan işçileri al 
dıkları rey miktanna göre sır 
ya koyar ve işveren veya i•v 
ren vekili ile, yahut bunlarda 
birinin miiessesedeki diğer me 
murlar arasından tavzif edeee 
kimse ile hirlikte b\1 seçilenle 
rin, yani, mesela işçi sayısı 50 ~ 
kadar olan i ) erlerinde en fazl 
rey kazanan 6 işçinin, 51 el 
200 i çive kadar mevcudu ola 
isverlerinde en fazla rey alan 
kişiıtin ni7.amnamenin 8 in 
maddesinde yazıla şartlara uy 
gun olup olmadıklarım inceliy 
rek alınan neticeleri bildiren bi 
seçim mazbatası tam:im ederle 
Bu mnzbata\ a, secilmicı olan tşçı 
lerin r(W a:v1S1 sıra ile adları v 
soyadları. do2'wn ver ve tarihi 
ri. ikall\f'tl.?'ah adresleri, işv~rl 
deki vazifolcrivle varsa lsc:ili 
numaraları ve her birinin kan 
dığı rev miktarı vazılıı.rnk ki 
lerin mii ınessil isri iidt"v1erf 
npmak t"hlh etini ihra7: eyledi 
tesbit olunur ve hu secim maz 
batasınm he~ niishasından n 
nüshası vuk:ırıda savılıibmı 
verlere ırii~ıt"rilir. Diirdüncnoı 
İs\'ert>T1 nr.,,Hnif,. 'ko:ıhr. hroı;",.; 
i,.verindr kolın lıkla görülebile 
""'k hir vere a-;ıhr. 

İ c:i savm 50 Vt' kadal" nlA" 1 
verlerinde t>n fazla rev ıılmııJ 
ki iden ilk ikisi. 51 d"n 200 isçi 
ve kadar olan isvcrl('rif1ı1e e 
fıı7:la re'\' 11lmı 9 kicıidt>n ille ii(' 
201 den 1000 e kfı.:l11r i!llriıi nla 
;,.vf'rlcrinde "" fn7h r('V almı 
12 kişfd<'n ilk 4 ti asil "miimess' 
i ci , olııı> diğl'rlcri vcdcktir. 
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Turkıye Eçnebl 

1400 Kr. 1 •ene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1600 
400 • 8 Ay 800 
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1 Ay 300 
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•• 
unya~an . " 
ıyası 

anzarG51 

1 - SovyeUerle Jnponya arasın
da lmznl n n ndcmı lccıl\ (Jz paktı 
gunun en mlihım sıyasl hadıscsıni 
t şkJ elmekted r. 
2 - Macar krtnlnrının Yugoslav
yaya gırmesl milnasebetlylc Sov
yet Rusynuın aldıgı tavır, Sovyet-
lcrın Balkan siyaseti hakkındaki 
goruşi.lnil ifade eden uçilncü bır 
tezahürdur. 
3 - Son iki gündür Balkan cep
hesınde nisbi bir silktitun hukum 
surdüğü ve Alman kıtnlarının mU
hım ilerleyişler kaydetmedikleri 
anlaşılıyor. 

Moskova Paktı: 

G ünün en mlilıim si~·asi hn· 
disesi, So\) etler1e Japon

ya arasında imzalanan ademi 
tecavüz paktıdır. Bu paktın e. 
saslı maddeleri şunlardır: 

1 - İki devlet aralarındaki 
banş ve dostluk münasebetle
rini devam ettirecekler ve bir· 
birlerinin mülki tamamiyetine 
rlayet edtteklerdir. 

2 - İki devletten biri diğer 
bir devlet \'eya birkaç de\ let 
tarafından tecavüze ubadığı 
takdirde, diğerine karşı bitaraf
lık vaziyetini muhafaza edecek.. 
tir. 

Bu pakta bağlı hir deldiiras· 
Yon, Japonyanın Moıolistanın 
''e Sovyetlerin Mançukonun ta· 
hlamiyet ve masunh·etlne ria· 
Yet edeceklerini kaydetmekte. 
dir. 

Bu paktta, Japonya iJe Sov
Yetler arasında ihtilaf mevzuu 
olan Çine yardım meselesine 
ait bir maddenin bulunmaması 
bilhassa şayanı dikkattir. 

Bu pakt, Sovyctlerin harbin 
baslangıcındanheri takip ettik
leri sulh ve ademi müdahale 
siyasetine u:vıun olduğu mu -
hakkaktır. Sov~·etler, bu paktı 
İrnzalamakla, y~rın Japonya He 
Amerika arasında <:ıkması muh 
tc-rnel olan bir harpte, iki ta • 
raftan birinin lehine miidaha)e 
etmeme\•i ve askeri kudretleri
hİ tam olank muhafaza ederek 
neticPye intizar eylPmcvi daha 
lnakul bir siyaset telakki et· 
rnMerdir. 
Japonyanın bu pakttan isti· 

fıvJesi, üzerinde aynca dunıl • 
ınası icap eden bir mevzudur. 

Japon yar; ın iitlPr paktına 
girmekle, Amerikanın harbe 
~iidahale!oiini önlı-miye <;alıdı
JCını ve Mösvö Matsuoka seva· 
h.atinden dö~dükten sonra, hu 
51Y~setln ddismiy~eğini ıaze
t~c~Jere söyli:ven Japon Baş\'e. 
kılı Mösyö Konoye'nin bu pak
tın imzasından sonra vanacağı 
beyanat, daha şayanı dikkat o· 
lacaktır. 

Mösyö Matsuoka'nın Mosko· 

vadaki ikameti esnasında Ame. 
rıka Sefiri ile uzun uzadıya 
dostane nıiisahabclerdc bulu·n· 
duğu nazarı dikkate alındığı 
takdirde, yeni bir siirprhlc 
kar ılaşmak ihtimali de akla 
gelebilir. 

Ba kanf ~rda : 
it .t acaristnıun .l\Iu ko\ a Sdi
M rinin, l\laear kıtalarıııın 
Yugosla\'yaya girmcsının se
beplerini kendi ine hildinnek 
maksadiyle ziyaret ettiği IIari
ch c Komiser Muavini Vic;ins. 
ki

0

'nin Sefire sadece, So\'vct 
hükumetinin hu harckt>ti knhııl 
etmiyeecğini sö ·lcm<'klc iktifa 
etmiycrek m;lli l'kolli) etlerin 
mevcut olduğu M:ıcnristanın 
da Yuyoslavyanın hugiinkü 'a
zivetine dii mesi ihtimali oldu
ğ~nu söylemesi sn,·nnı dikkat
tir. Sovyetıerin Balkan siyase. 
ti hakkındaki görüc;ünii ifade 
eden iiçiincii hir tezahiirdür. 

Birincisi, Bulgnristana Al • 
man askerleri girdiği zaman hu 
hadisenin - Bull"ar hiiknmeti
nin iddiasının hiJafına olarak -
Balkan sulhiinii korumn·acağı. 
nı. bilakis Balkanlara hnrp ge. 
tircceğini bildiren deklaras\'O· 
nudur. İkh•C'İsi, miist,.rck Türk
So\'yet dckliirac;vomıdur. Üdin
cfü;ü ise, Yugosla\'wrnın Alman 
taarruzuna maruz kalmadan iic 
saat e\"\'Cl Simoviç hiildimeti 
ile İm7.aladığı ademi ~ 'caviiz 
paktıdır. 

Bu dekJarasvon ve nı:ıkt • 
ların iki esnc;lı hcdf'fi vn:"'f ır: 

1 - Harbin vav11masına \'e 
hiç olmn:sa Rn'kanlara siraye
tiJtc mftr.i olm:ık, 

2 - Sulhii kornm,.'lc h11cu
sunda gösterdikleri hütiin hiis
nünivet \"C J?'DVr,.+ln"" rağm,.n. 
teeıWii7e mnruz knlncak o1ı>'l 
devletlere Sovvet',..rin simıHHk 
mımevi müzaheretlerini vadet. 
mf'k. 

~"llkanlRrm c:,,vvct1r .. ;n «'m· 
nivct \'C mii.l falnn hnkımın • 
dan husı,ci J.ir clı<'mmivrti ol
duihı malumdur. Sovvctlr,-in 
Bn1kanlann. teca' ii., Ph·etlf'l"İ 
beslivf'n hcrhantri hih·iik hir 
ılcvlctin lmvvl'tti hir hareket 
iissii halin,. ıtelm""İTII'! miıni o. 
larnk tedM•IPPf almak istedik· 
leri de i"'ik&,-dır. 

HiMisl'ler b11 istik!'mette in
kisaf eftikce, SOV\'f'tl"";" c .. si
nin ner4'e ~rde yükseldiğine 
r1~Jtit oluyontz. 

Rnnun icinrfir ki. ''aziv,.t 
Balkanların w· ~O"'""fJerin culh 
''e emni.,Pti halr1m1nr1ıu, bii.,ı..:1_ 
tii'l trl>Jike1i hir hnle J.!'Plilil'ri 
fakdirde. bn cp<İ'l dAlıa hnclcı. 
bir f.onda yükselmesi muhte
meldir. 

Harp Vaziyeti : 

S on iki giindür Balkan hurp 
cephesinde nisbi bir sü

kunun hüküm sürdüğü ve Al
man kıtalannın mühim ilerle
yişler kaydetmedikleri anlaşılı-

yor. · h h" h k t •· Bunun hır sc e ı, are e us-
lerinden birden ~ok uzaklaşan 
motörlii Alman kıtalannın üsle· 
riyle irtihatl·ırını tam hir suret. 

Devamı Sa. 5 te 

IHTIY ARLIKTA E<AŞINMAK ~·~ 
ihtiyarlığın getirdiği bin türlü ha aşağı diişcrse kaşınma ılıtı

erdin arasında bir de kaşınma- yacı başlar ... 
~~~rdır. Ka ınma ihtiyacı vü- Bu türlii kaşınmnldn, ,.rcudiin 
büt~n ~~r t~afında duyu~~r .~·e kurumasından lın~ka, bo~rekle
k n gun surer. Fakat gunduz, rin yorulmasının da tesın \'ar
k:şınınak ist~yen yer~~r az 5ok dır. Ih ti) adıkta Lohrt: kler albii 
. Palı oldugundan şoyle boyle min çıkarmasa bile uzun ..ıaman 
tdare edilir. işlcmclcrmiıı neticesi olarak 8 ' 

~ece olunca iş değişir. Zavallı çok yorulmuş bulunurlar .. Yor 
ihtiyar gündil:ı elbisesini çıka- gun böbrekler de vücudün ıçerı 
rap ta )'atalına ıirmek Uzere sini iyice temizleyip zehirlerını 
C~elik enıar:sini yahut modern çıkarmıya yetişemezler. 
~ır zat ise pija~a~mı - giyeceği Ancak ihti) arlıkta meydana 
d~t kaşınmak ıhtıyacı arttıtın· çıkan kaşınmanın mutlaka ıhti
bi il yata~m ~e~arına oturur ve ) arlıktan geJdigın hukmdınek 

l'az sakınleı ncıye kac!ar ka~ı- t d 1 v cud ın da· 
nır k e ogru o ı ıa . 

' aşınır. vetsız mi a rl •ri 1 o eki r ~ar 
Ondan sonra uyuyaM!ir, fakat lanmış vucu ı .. dan ho)andı ~-

:: aba kadar deiıl. WBir müddet lıın gıbi • bir alinıeti de kaşın-
nra yatağın s~akbgından ka- k 1 .:eker hastalı;:,. ihti • .... _ak ihti k eli • .. t . ma o an • 'J' a 

0 yacı e? ~1 • gos e.lır. yarlıkta da gelebilir ... Onun için 
zaman yataiın ı~.rısmde otu- insan ibtıyarhğmda kaşınmıya 

l'up kapnmak amebyatına tek- b 1 m ilkin vücudünün ça-
rar başlamasmdan başka t•are aş ay ca . . .. .. . 
kalınaı. nıaşırlannı ıyı goren gozl~nn sa· 

Ih · k bibi gençlere, sonra da ıdranm 
üyarbkta relen bu aşınma· k. muayene ettirmesi i· 

bQl bir sebebi cildin kuruması ~myagcrc 
Ve buruşmasıdır. ihtiyarlık bir yı olu: .• 
Çok türlü tarif edilehilirse de, bir ihtiyarlıkta kaşınmı~a .. karşı 
tarife göre vücuttaki su, büttin banyo ) apnıak, su dokunınek 
•cırlığının ytizdc yctmi "ni teş- tehi ke iz olaınıyaca ndan ılık 
ın ett"wi halde )a ı ilerled"k c su)'a bez batı.rar k on~~Ia kaşınan 
UYUn nisbeti azalır ve ihti)'ar- )eıleri ıslatmak yelışır: Vuctt· 
ladığ1 vakit yüzde altmışa ıner. dün içinde eksilen suy~ yerini 
Bu kadar da kalsa gene i) i. Fa· değil, hiç olmazsa~ ~erının kuru
kat vticuttaki suJ un nisbeti da- lu&ımu ıiderınek ıçın ... 

TAN 3 

Yavaş yavaş önümde yürü
yorlardı. Konuşınadıkla -

nndan, çok uzun seneler bera· 
her ıhtiyarladıkları ıçın artık 
birbirlerine söyliyecek sözleri 
kalmadığı anlaşılıyordu. iki ıhti· 
~ar bana bunlan düşündürürken 
caddeye çıkan sukklardan birin
den cıyak cıyak bağıran ufak 
bir çcouğu elinden tutmuş bir 
adam göründü; afacan belli ki 
dayak yemiş. Hem ağlıyor, hem 
de buhur devesi gibi burnundan 
balonlar şişiriyor... Babası silke
liyor, sürüklüyor, yerden ayağı· 
nı keserek bir iki şamar arasın
da azarlıyor: 

- Koca camı kırar bana cere
me çektirirsin ha... Seni kömür
lüğe kapatayım da aklın başına 
gelsin ... Bunu gören ihtiyar ka
dın kuzguni rastıklı kaşlarını 
kaldırarak: 

- Baba dediğin böyle olmalı 
işte! dedi. Doğrusu çocuğunu i· 
yi terbiye ediyor! 

Irak askerleri t81'afından işgali bildirilen İngiliz hava kuvvetleri (R. A. F.) karargahı, Bağdattan 
60 mil mesafede Habbaniye'de tesis edilmiştir. Evvelce İngilizlerin tayyare karargahları olan Bai
dattaki Hinaidi havn üssü ise 1932 de Irak müstakil bir hükumet haline girdiği vakit Irak ordusu. 

1914 Haziranında bir Turkish 1 
Petrolium Company kuruluyor 
ve bu şirket hisselerinin yüzde 
25 i Deutsche Bank'a. yani Al 
mantara bırakılıyordu. Bu şir
ket faalivete ~ecırıeden evvel 
harp baslamıştı. Hatta birinci 
Cihan Harbini doğuran sebep
lerden biri de bu petrol dava
sıdır divenler de olmuştu. Bu 
cetin h~rp senelerinde ve ızit
tikce makinelesen harp vasıta· 
ları sebebivle petrolün kıvmct 
ve Phf'rnrııiveti artıvordu Fran. 
ı:;a hasvekili Geor~e C'lemanreau 
Washinı;!ton'a cektii!i me,.hur 
tel~rafında: "Bir damlA 'j)f'trol 
bir d;ımla kandır " ve fnailtere 
hariC'ive nıızırı Lord C'ur7.0>ı da 
meı::hur petrol Krah Deterding· 
ten hahsPdP .. kPn: "Her cf'vi ona 
bor<.'luvuz. İtilaf devlPtlerinin 
zııf Pr 11Pmisi>ıi pPtrol dalpaları 
Ü7Prindf' o vü .. iittü ..• divnrlardı 
Fakı:ıt hu tarihlernPn hir "ene 
ev·vel 1 !l1 R cfa müt+efiki Fran· 
~;ıvı ıfaha zivarie hareketi:' "e
til"!Tlek 7.at"ıırPtini hisseopn f n. 
j!iHe .. ,. ırizli hir anfa,.ma ile Mu. 
sul il Fran"ı,.lara hır~ "kmıs bulu
nuvorıiu Harp hi•tıkten sonr;ı 
wı:!'iyet vine değismic::ti. 1920 
Niı::ıınmn:ı San Remo müzakere 
!erinde Frans;mın RPndn kendi
sınrlPn miizaheret bPklemf'ı.:;in
de" istifade eden f nııilt.Prf' 1916 
j?i7.li alasmasını Irak lehinP ola
rak li' .. ıınc::ıva feshet:tirrnisti. Bu 
fPdakarhğına muk:F1bil Fransaya 
Mııı::ul ootrollerind0 hiscl'! veri
lecPkti. Bövlece 1928 de ismini 
Irak Petrolium Comnanv've ce
virPn ı::irketin hukukunu veni 
Irak hükumeti tanıyor ve bu ye 
ni ı::irkete fngiliz.ler ve Fransız
lardan baska Amerikalılar alı
narak Almanlar tamamiyle dı
şarda bırakılıvordu. 

Kocası homurdandı: 
- Buna terbiye denmez, zu· 

lüm denir. Maşa kadar çocuk 
böyle dövülür mü? 

Geçen hafta Irakta bir hü
kümet darbesi oldu: Ba

zı ordu erkanının yardımı ile 
eski başvekillerden Reşit Ali 
Geylani iş başına geçti. Irak 
?arlamentosu iki gün evvel yap. 
tığı bir toplantıda Emir Aptul. 
lahı Kral naipliğinden azlederek 
yerine Haşimi ailesinin en yaşlı 
azası olan Şerif Şerefi seçti. Bu 
arada Bağdattan 60 mil mesa
fede bulunan İngiliz hava üssü
nün Irak ordusu tarafından iş_ 
gal edilmiş olduğunu da öjtrenL 
yoruz. Irak hükumetinin teşek
külündenberi Bağdatta böyle 
hükumet darbeleri çok görül. 
müstür. Bununla beraber Al
manyanın Atlantikte, Libyada 
ve Balkanlarla İngilizlere karşı 
şiddetli bir harekete geçtikleri 
bir sırada Bağdatta İngiliz aleyh 
tarı olarak tanınmış bir siyaset 
adamının orduya dayanarak, 
hükümet idaresini eline alma
sı çok hususi bir mahiyet alır. 
Hele bu arada İngilizlerin Hah. 
baniyedeki hava üslerinin Irak
lıların taarruzuna uğramıs ol
ması. vaziyetteki vahameti daha 
kuvvetli olarak eösterir 

** l rakm, İngiltere için iki e-
hemmiyeti vardır: Biri bu 

memleketin Hindistan yolu Ü
zerinde mühim bir dyrak yeri 
olması, ikincisi Akdeniz İn~iliz 
filosu için cok havati bir ihtivaç 
teşkil eden Musul petrollarıdır. 
İn,giltere kendi eli ile yarattığı 
Irak krallığında önceleri man· 
dater olarak sonralan ivi bir 
dost ve müttefik olarak bulunu
yordu. Bu yeni memlekette em. 
niyet, sıhhat, maarif ve iktisat 
namına ne gibi havırlı ve mu. 
vaffakıyetli teşebbiisler varsa, 
bunların hepsini İngiltere hnzır
lamıs, yapmış, meydana çıkar
mıştır. Irak, dünyanın, harice 
karşı hiç borcu olmıyan yeeane 
devleti vasfını da İngilizlere 
medyundur. Ya;)llan uzun de
miryolları, İngilt~reye bırakılan 
hisse senetleri ile ödenmiş, Bas. 
ra limanımn o mükemmel tesi. 
satı. liman v.uidatı karsılık göS
terilerek me:vdana getirilmis ve 
asırlardanberi asiretler arasmda 
görülen gecimsizlikler ve birbir. 
leri üzeine tevali edip giden bas. 
kınlar İngiliz hava devriyeleri
nin sıkı kontrolleri altında gö
rünmez olmuştur. Fakat ne si. 
yaset, ne süngü, ne de Irak ha-

na bırakılmışh 

iNGİL TERE 
İçin İrak'ın 
Ehemmiyeti 
lrak'ın /ngiltere için iki 
ehemmiyeti vardır: Biri 
bu meml.eketin Hindistan 
yolu üzerinde mühim bir 
durak yeri ol.ması, diğeri 
Akdeniz /ngiliz filosu i
çin çok haya.ti bir ihtiyaç 
teşkil eden JJlusul petrol. 
larıdır. 

r .......... yazan : - ·--.. ··ı 

1 Faik Sabri Durar.I . : : : ..................... ______ _. ...... 
valarında dolaşan İngiliz tayva. 
releri bu yeni devl~t üzerinde 
İnRiltereye saA'lam bir baA'lıhk 
temin edebildi. İn~iltere, en 
kuvvetli bağı Kral Faysal'ın şah 
sında bulmuştu. 

1917 de Osmanlı orduları Bağ 
dattan ayrıldıktan sonra memle
ketin idaresi İngiJiz mümessili 
Sir Persy Cox'un elinde kalmış, 
1920 de Milletler Cemiveti Tra
kın idaresinin mandater olarRk 
İngiltereye bırakmıstı. 1921 de 
Emir Faysal Irak Kralh_ğına se
çilmisti. Kral Favsal veni Irak 
devletinin karşılastı,ğı bütiin 
güçlükleri birer birer yrnmis. 
nihavet 1927 de 1nıdltere ile bir 
dos•luk muahedesi imza amıstı. 
1932 Birinci tesrininin :ı iinde, 
İneilterenin müzahereti ile Irak 
müstakil bir devlet olarak tanın. 
mış ve Milletler Cemiveti azalı. 
ğına kabul edilmisti. Irak üze· 
rinde artık İngilterenin m:mda
sı kalmıyordu. İki memleket a
rasında yalnız bir dostluk bağ
lan mevcuttu. İnııiliz ord11ları 
Iraktan cekilmislerdi, valnız 
cöllerde polis isini gören İn11iliz 
tavvareleri ve bunlann üsleri 
kalıyordu. Fakat Kral Favsahn 
daha 48 vasında iken İsvirrede 
birdenbire ölmesi. ic1eri biraz 
dei!istirmisti. MemlekPtte noliti-

kacıların hırslarına meydan açı
lıyor, şimalde Asurilere karşı 
yapılan tenkil hareketlerinde 
pek çok kan döküliiyor ve İngi
lizlerin Iraktaki vaziyetleri gün 
den güne sarsılıyordu. Yeni 
Kral Gazi I, çok kuvvetli bir 
Avrupalı terbiyesi almış olmak. 
la beraber milli hisleri cok ga
leyanda ateşin bir ~f'nçti Daha 
babasının sa,ğlığında, Kralın 
gaI"j) memleketlerine vaptığı u
zun seyahatlerde kendisine ve
kalet etti!?i sıralarda İngiliz se
firi ile bir kac defa catısmıstı. 
Hatta bir defasında sefir Sir 
Francis Humphreys, aralarında
ki münakaşanın fena bir sekil 
aldığını görerek: "Pederiniz ba· 
na hiç bir vakit böyle hitap et
memiştir.,. tari7.inde bulunduğu 
vakit genç Veliahttan: "Ben 
sizinle babam namına konusmu
yorum. Irak halkı namına ida· 
rei keJam edivprum." cevabını 
almıştı. Fakat, Irak bu cevval 
hükümdarını uzun müddet ba
şında göremedi: Tahta çıktığın
dan beş sene kadar sonra Ga;zi I, 
Bağdat civarmda y..ılnız bnşına 
yaptı~ı bir otomobil ,ırezintisin
de kazaya uğrıyarak öliivor ve 
oilu Gazı II, dört yaşnıda 
Irak tahtına oturuyordu. 

** lrakın petrol hikayesi uzun 
bir masaldır. Tufan devri

rine kadar geriler: Nuh peyı:~am
ber ,gemisini Fırat kıyılarına va. 
kın bir yerde zift ile kalafatla
mış, ba ka bir peyızamber. Da· 
niyal yine bu civarlarda yerden 
çıkan alavler ı,?Örmüs: aradan a
sırlar geçmiş. fakat Mezo;>otam· 
yanın petrol hikaveleri unutul
mamıştı. Nihayet bu asrın baş
larında. Musul petrolları haki· 
kat sahaşına girdi: William 
d' Arcy isminde bir İngiliz mü. 
hendisi İran hududu civarında 
petrol izlerine raslamış ve o za· 
man buraların sahibi olan Os-
manlılardan bir petrol işletme 
imtiyazı istemişti. İngilizlerin 
bu talebi, İstanbulda Padişah 
nezdinde nüfuz sahibi olan Al
manların kulağına gidiyor ve 
Almanya da bu işte bir hisse is· 
tiyordu. Araya, Amiral Ches
ter'in şahsında, Amerikalılar da 
karışmış bulunuyordu. 

Musul petrollan etrafındaki 
bu rekabet senelerce sürmüstü. 
Nihayet, birinci Cihan Harbi 
kopmazdan bir müddet evvel. 

* * A z zaman içinde Irak dün. 
yanın büyük ;:>etrol ınem 

leketleri arasına j!İrmişti. İstih. 
snl seneden <;eneve artıvordu 
Bu~ün Irakı petrol elde eden 
memleketler arasında sekizinci 
olarak buhıvoruz. Basta 164 mil
yon ton ile Birleşik Devletler 
ııeliyor. Sonra Sovvetler <29 M. 
T.), Venezüelli f27.5 M. T.). İ
ran (10 M. T.), Felemenk Hin· 
distant <7,2 M. T.), Romanva 
(6,5 M. T.). Meksika (5.2 M. T.,, 
Irak (4.2 M. T.) gelmektedir. I
rak petrolleri Kerkük'ten Ak
deniz kıyılarına kadar demir 
borular icinde indirilir. Toprak 
altına da bir iki metre derinli
ğe j?Ömülü olan bu pipe _ line'
ler Kerkükten Suriye hududu 
üzerinde Ebu - Kemal'a kadar 
~ift olarak döşenmiştir. Bu nok
tadan itibaren borulardan biri 
Suriveye girer ve Akdenizde 
Trablus limanına varır. İkinci 
hat Palestin'de Hayfa limanına 
gider. Bu petrol boru hattının 
uzunlu~u l .000 kilometrevi buL 
duğu ve bedevi asiretlerin do
lastıkları bir cöl irinden gertiJti 
hatırlanır"a bu hattın ve Irak 
işlerinin İngiltere ic-in ne dere
celerde ehemmivetli olduğu an. 
lasılır. Fransa ile Almanva ara· 
sında bir mütareke imzalandığı 
,gündenberi borııların Suri\'Pvr 
gideninden petol akıtılmım ke
silmistir. Havfava ı:?iden hat Ü· 
zerinde sekiz merkez bulunrrıak. 
tadır. Buralarda petrolu borular 
içinde akıtacak pompa tesisatı 
yanılmıştır. Bu merkezlere bağ. 
h İngiliz tayvare devriyeleri ge. 
ce gündüz çöl üzerinde UC'ar ve 
telefon ve radvo ile baQ-lı bu· 
lundukları kar~kollara cölde O

lup bitenleri haber verirler. Hav 
faya kadar gelen Irak petrolları 
Akdenizde hareket eden f ngili? 
filosunun ihtivacını karsıhdıtr 
içindir ki İnr.iltere bu ":>etrol vo
lunu daima menivet altında ı:?Ör. 
mek ister ve bu· itibarla Jraktcı 
olup biten hadiselere karşı ala
kasız kalamaz. 

- Dövülür ya... Koskoca ca· 
mı kırmış. 

- Çocuktur. Ne bilsin? 
- Oğrenir bir daha yapmaz ..• 

Ah! Remziciğimin de böyle bir 
babası olsaydı oğlan adam olur· 
du. 

- Katıra araba yükiyle odun 
atsan yine adam olmazdı. •• Soy· 
suzun sütü bozuk ... 

- Neye olsun sütü bozuk? 
Hep kabahat sende, Verelin yü. 
zü, verdin yüzü. Şimarttm, ber• 
bat ettin •.. 

- Yüz verdimse hınızlık et 
demedim a ... Senin o serseri kar
deşine benzedi. Zaten kız ha
laya, oğlan dayıya çekermiş. 
"Soyu soydan al. Köpeği mandı· 
radan ... ,. 

- Soyumuzda ne varmış? Bi· 
ze koskoca (Kantarizade) der
ler ..• 

- Şimdi silselene kantarbyı 
attıracaksın ... 

- Ne haddine!.. Benim anam, 
seninki gibi hamam anası değil. •• 

- Elim ayağım parpar titri • 
yor ... Olmiiş anamdan ne istiyor
sun ulan? 

- "Açtırma kutuyu, slyletme 
kötüyü,,. "Reşit, ne söyle, ne İ· 
şit!,, 

- Çenen pata! •. Dilin tstulsun 
da söylemez ol inşallah! 

- Köpeklerin duası kabal olsa 
gökten ekmek yağardı. .• 

- Sus be kan! ..• Bari sokakta 
olsun başımm etini yeme. 

- Başının etini kuzgunlar ) e
sin!. Kırk yılda bir sokaia çık• 
tun, zehir etti .•. 

- Defol oradan öyle ise •• 
Biri bir tarafa öteki 6bilr ta. 

rafa aynldılar. Kadm birdenbi· 
re döndü. Elleriyle işaret ede· 
rek uzaklaşan kocasının arkasın
dan uzun uzun baktL Keneli ken• 
dine söylendi: 

- Kavga neden çıkar? Elinin 
köründen! ..• 

Takvimt'i 

Hamit İhtifali 
Büyük Şair Abdülhak Hamit 

için dün akşam saat 21 de Uskü· 
dar Halkevinde bir ihtifal yapıl· 
mıştır. İhtifalde kalabalık ve 
münevver bir kütle bulunmuş, 
azadan Ecvet Göris. Büvük Hl. 
mit hakkında bir konferans ver· 
miş ve şiirlerinden bazılannı o
kumuştur. 

Büyük bir alaka ile dinlenen 
konferanı::ı miiteakıp "Tarik,, tan 
bir sahne temsil edilmiştir. 

~----------------------------------------------------------------------------------
Bahri~eli Kıyafetine 

Giren Genç Kız 

- K omutan, bir casus keş· 
fettik. 

D 
Amerikada San 

Diego limanını ter
keden Long torpi
to muhribi Ha -
vaya adalarına jli· 
diyordu. Hava gü· 

zeıdi. l>enizde ufak bir ürperme 
bile yoktu. 

Gemiciler mavi bir caket giy
miş makinist kıyafetinde bir kı
zı sürükliyerek komutana götür 
düler. Yüzü ve elleri kömür ve 
yağ içinde idi. iş esnasında lü· 
zumsuz heyecan gösterip te ba
şındaki beresi düşmeseydi onu 
dijer makinecilerden ayırt t>t· 
mek mümkün olnuyacaktı. Be
resi başından düşünce saçlarını 
tutan iğneler düşmüş ve saçları 
omuzlanna dökülmüştü. Zavallı 
kız ağlıyordu. 

Komutan sordu: 
- Kimin hesabına bu gemi

de casusluk yapıyorsun? 
G nç kız ağlıyarak cevap 

verdi. 
- Yemin ederim ki, ben ea

sus değilim. Bakınız ne oldu? 
Ve hikayesini anlattı 

hazine mevcuttur. Fevkalade za 
rü gümüş takımları, kilıseye ait 
400 senelik mukaddes vazolar, 
tabaklar, şamdanlar, demir ka· 
sa içindeki eşya arasında bulun
duğu gibi birkaç milyon da lngi
liz sterlingi vardır. 

Çilingirlerden ümidi kesen 
kilise ve banka müdürleri ne gi
bi .b~ . ç~e~e .. başvurmak ıcap 

Amerikada Mişigan şehrinde Anahtan Kaybolan Kasa ettiğmı duşunurlerken garip bir 
bir saatçi dükkinında çalı§! • -----~---- teklif kBl'§ISUlda kalmışlardır. 
yordu. 1 ngilterenin bombardımanları Londra hapishanesinden yol • 

Her cumartesi akşamı sinema esnasında birçok acıklı sah- ladığı bir mektupta lngilterenin 
ya giderdi Bütün hayali Holly· nelerle karşılaşıl - en meşhur kasa hırsıza kendisine 
wood'a gidip artist olmaktı. Ha- • dığı gibi ara sıra izin verildiği takdirde polis r.e-
vayada çekilmiş filmlere bayılı- acayip vaziyetler· zaretı altında gelip bu kasayı 
yordu. Sinemacılar artistlerin de hAsıl olmakta • açabileceğini iddia etmektedir. 
orada buluyorlardı. Sinemaya dır. Bu hizmet mukabilinde kilıse 
girebilmek için Havayaya gide- Geçenlerde Lon ve banka heyeti idaresinden hiç 
bilmekten başka bir çare yoktu. wM uauue yapılan bir akan es- bir bedel istememektedir. Bunu 

mak nasında bir banka iyiden iyiye sadece dünyaya kasa kırmakta· işte San Diego'ya bu sat· .... 1r.1-... t Enk d 
H 3 -U&U09 ır · az arasın an ki maharetini isbat etmek gı"bi la gelm;a+i. Long torpitosu ava k 1 b"l d ak 

-y• urtarı a ı en osya, evr ve şahsi bir anu neticesinde teklif 
yaya gidiyordu. Ge~Y-: bine- para kurtanlmıştır. Fakat, bwı- ettiğini izah etmektedir. 
bilmek için ise bahnyelı olmak ıar arasında "Lord Mayor,, kili- lşte bugu'"nlerde Londrayı bir 
llzımdı. Bir gemici elbisesi al· b k dı k bat sesine ait ir asa var r i, bu· hayli eğlendiren meselelerden 
dı. Gemiye giden mürette . a· nun anahtarı kayıptır. biri de budur. Kasa içinde mah· 
rasına karıprak onlarla birlikte H 
torpito muhribine girdi. Ustüne üstelik kasa öyle aca - pus kalan hazine ne olacak. u 

ti yip bir şekil almıştır ki, bunu kümet bu meşhur hırsızan yardı· 
işte hldise bundan ibaret · açmak imkan .haricindedir. Tam mını kabul edecek mi? Y~ksa 
Zabıta tahkikatı kızın söyle - bir hahfta muhtelif çilingirler banka ve kilise idareleri ~yle 

diklerini teyit etti. Fakat genç uğraşmışlar, didinmi§ler fakat , bir talepte bulunmaktan çekmc-
kız otuz gün hapse mahkWıı 01• bir türlü kilidi oynatnuya mu • celder mi? d 
maktan kurtulamadı. vaffak olamamışlardır. Şimdiki tı.ıde hazine _k~ a * * Kasanın içerisinde müthiş bir lkibetini beklemekte, mudurler 

bir karar venniye çalışmakta, 
hapıshanedekı hırsız bu teklifin· 
den çıkacak netıceye ıntizarda -
dır. Ve bu meseleyle a1'kadar 
olan Londra halkı sığınak soh
betlerinde birbirlerıne sormak-
tadırlar: , 

- Kasada kalan hazine ne o
lacak? 

Jf. Jf. 
İki Rakam, Bir Aşk Telcrafı 

Askerlerin sevgilileri ve aL 
leleri ile mektnplafmala

n güç oluyor. De
niz yollan kapan-

~.J. ~ ~~ıı.::e. 
)r ..ıııııı aylarla gecikmeler 

den sonra varablli-
y~r. Buna bir çare olmak üzere 
Atrikada lngiliz kumandanı Ge-
neral Morrison kendi askerleri 
için bir aşk şifresi icat etmiş. 
Meseli cephede bulunan sevgi
linize veya kocanıza şöyle bir 
telgraf çekiyorsunuz: Aziz Jak: 
61.32. sevıilin Gladis. 
Bu iki rakamlık kısa ~elgraf 
şu demektir: "Hatırımdan hiç 
çıkmıyorsun. Bütün sevrimle " 

Siz de buna faraza sövle bir 
cevap verivorsunuz: 103 P S. 
Bu kilcücllk şifre '1.1 demektir: 
"Bana biraz para 2önderebilir· 
seniz memnun olurum . ., 
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BÜYÜK ADAMLAR 
Galerisine Kimlerin 

esimleri Asılmalı? 

1 1' d • met Yılmaz ikinci ve Sevhandar 
- ,L en l ~~~efi Zanapalı üçüncü olmuşla 1 G. Sarag /.Sporu 3 

Beşiktaşla F ener-balıçe de 
1 - 1 Berabere Kaldılar Mimar Behçet, Galeriye Y almz Resjm Asmak 

Kafi Değild;r, Bunların Eserleri ve Hayatf arı 

Hakkında da Malumat ilave Edilmelidir, Diyor 
Ad anada Yapılan 

istanbul 

Türkiye Güreş Birincifik(erinde Ankara 

Ti.i~k mi~~rlar bi~liği idare Mimar Kemalettin . 
heyetınden yuksek mımar Beh - • 
cet Ünsa l anketimize şu cevabı Milli küme futbol maçlarına 
vermiştir: ın,1fl7o de doğınu~. 11127 rle ölmii<tür. dün $eref stadında devam edil-

.. .. . . . ,. -kildarlıdır. Tiirk \'e İsl:iın e<e~Ieri miştir. Maçların takımları bir sı-
. Te~ebbus es_ as ıtıbarıyle iyi_ ni pl'k iyi tetltik eo' ın is ohın .~tı·ma ı· 

d E d b ıh raya sokacak derecede ehemıni-
ır. c at ı assa mimaride l Kemalettin. mevdnn;ı ae•irdı .. ~·1 b "ı ıta-d h " :retli olması. üstelik Fenerbahce 

~'ur umuzun er tarafını süsl'i- laı·d;ı eski Turk iis!Clbuııu ~-e:ıi iMi- ile Beşiktaşın bir kere daha ka~-
~en pek çok eser yaratmış olil.u- yaçl<>rlcı tel ı etmlye c:<ılı,ınıs \'e bi
gl!ndaJ?, .. bu. ~r~nşta galerinin zim son minıarlık sıınaliınizdc bir çr- sı karşıya gelmesi dün Şeref sta· 
mımarı kosesı ıftıharla balwbile. ğır sahibi olmuşur. i,tanbulda birin- dının kamilen dolmasını intaç et
c~ğimiz bir zenginlik arZPdecek- ciden d<irdiirıciive kttdrır vakıf hanla- mişti. 
t F k t b ı · Dün bir kere daha görülmüştür ır. a. a ence ga eri.ye yalnız rı. Laleli Hal'ikzedegı'in apartnnanlan. 
eserlerıyle memlekete ve metle. Bost<>ncr camii, Ankanıda Atatürk ki, Şeref stadı halkın spor alaka-

. t h " t t · sını teksif eden böyle maçlar icin nıye e ızme e mış üstadların Muallim mektebi. i E ta ~von v:ı nında 
resimlerini asmak kil.fi değildir. demiryolları binası ve istanb~lda da- ıslaha muhtaçtır. Hiç olmazsa da-
Galcriye bunların eserleri ve ha- h• h"'zı e~erlPri \" v ·rııı ha iki gi~enin ilavesi dünkü iz-
v.atları _hakk~nd~ da malumat i. Dalgıç A hmet Çavuş: dihamı kısmen önliyecek bir 
Jave edılmesı lazımdır. Ta ki, tedbir olacaktır. 
bir resim kolleksiyonu seyreder 16 ıncı a~ırda yaşamış. bilyiık bir İşaret etmek istediğimiz ikinci 

Birinci, İkinci, Ege Grupu 

20 inci dakikada Salim kale
cinin hatasından bilistifade, ü
çüncü Galatasaray golünü yap
tıktan sonra İstanbulspor bo~mw 
çır;:nndı ve üstüste yaptığı akın 
lardan bir netice alamadı. Hakeın 
Bülent bu maç için hafifti. Bu
nunla beraber herhangi bir ha
kem namzedi bundan çok muvaf 
fak olamazdı. 

Galatasary: Osman. 'F'arnk, Ad
nan. Musa. Enver. Halil , Sala
hattin, Mustafa, Salim, Eşfak. 
Mehmet Ali. 

İstanbulspor: Nevzat. Hayri 
Sefer, Muzaffer. Tarık, Celal. 
Muz~ffer. Süleyman, Kadir. Ci 
hat, Ismet. gibi kupkuru bir intıba ·bırak_ Türk mimıırıdır. hadise hakem meselesidir. Son 

ma:;ın . o zaman meşhur şahsi. Başmlmarhktan sonra, Erzurum. zamanlarda şikayete meydan ver F b h 
vetleri resimleriyle. eserleriyle Şam, Halep ve Silistre B..-ylerb"eyi miyen hakem isleri dün tekrar ener a çe 1 - Beşiktaş 1 
tanımak mümkün olabilecektir. olmuştuı·. Kalendere :lu ile ~·apıl an aksaklık göstermiştir. İkinci macı Fenerbahce. l1c haf 
Bu, meslek icin de, ilim ve sana- muhıırehNie vrn•lıınmı~ ve lilmüstiir. Saat 15 te başlaması ica;J eden ta evvel önünde 7-1 gibi farklı 
te alaka gösterenler için de fay- A k ,. y • + Galatasaray - İstanbulspor maçı bir rnağlôbiyete uğradığı Besik. 
dalı olur. S ert azıye 40 dakika teehhürle başlamıştır. taşa karşı yaptı. Hakem Samihir 

Büyük adamların, ekseriya ta- ...., __ , • ·...,-:.fe Buna sebep macın ta:vin edilmi~ davetivle takımlar şu kadrolarfo 
rih olduktan sonra kıymetleri . . .. .. hakemi olan doktor Tarığın gel- dizildiler: 

Üçüncü Oldurar 

men oyunun idaresini eline aldı 
Kücük Fikretin \'e ara sıra Rebi
inin tehlikeli inişleri Besiktaşa 
heyecanlı anlar yasatıyordu. Fa
kat yavas yavas siyah formalı 
forvcrtler de Fener kalesini ziya-
rete başladılar ve 13 üncü dakika 
da ZeynP.l Serefi zor durdurdu. 

Devrenin yarısından sonra Fe
nerbahce birden hızlandı ve o
yunda çok süratli bir tempo ha· 
kim oldu. Bununla berllber :1fi in · 
ci dakikada Şercfm ani olarak at 
tığı voleyi Cihat fevkalade bir 
plonjonla kurtardı. Beş dakika 
sonra da Ni_vazinin bir sol volesi 
Beşik.tas kale dire~ini sıyırarak 

geçti. Bundan sonra Besiktas ta
kımında Sabri ile Sdkir yer de
~iştirdiler ve oyun c;ok srri bi 
temoo ile vapılan karsılıklı hiL 
cumlarla 1-1 bitl:i. 

Füruzan Tekil 

** 
Türkiye Güreş 

Birincilikleri <ınlaşılıyor. Hayatta bulunanları r.ilrulen mııtalfıalına .ıı:ore, Sırp ordu- j memesi neticesi ortada hakem Fenerbahcı:•: C'i1Vlt. Zeynel. Le· 
koymak, bunlar uzun münakasa. su. 1918 d~ki hareketi tekrıırlıyarak bulunmamasıdır Kendilerine mü bip, Ömer. Esat. Fikret: K. Fik
Iarı mucip olacaktır; bu itibarla d~~nıan ılen knllıırmm geçmesine racaat edilen bazı hakemler böyle ret. Naci. Naim. Nivazi. Rebii. Adana, 13 !TAN Muhabirin · 
havatta o1mıyanlar l!aleriye ko- musaade edip ınuha.,ım ordunun ar- bir emri vakii kabul etmekte ma- Besiktas: MPhmet Ali, Y<'1vıız den) - Bugün Türkiye serbest 
nulmamalıdır. Yasadıkları devir. k~sma ı-:~~·kmak usuhinü pekala tat- zur olabilirler. Fakat yan hake- Hüsnü, Rifat, Halil, Feyzi, Şakir, ~üreş birincilikleri \ "' sehir stad-
dc istihfaf ve hatta istihkarla ~ık ed.ebılır. Sırplar bu suretle iki ne- mi olarak tayin edilmis olanlar- Hakkı, Sabri. Şeref, Şükrii. vomunda devam edilmiştir. 
karı;ıla~nn nice adamlar vardır tıce bırden elde etmek imk1inını ka- dan birinin orta hakemİif{ini ka- Dün Fenerbahçe ~oktandır .ıı;ör Ferdi tasnifte 56 kiloda İzmir-
ki. tarih onları bilahare lavık ol- zanırlıır. Yani dii manın yiyecek ve bul etmesi mecburiyeti de asi- medj.ğimiz güzel bir oyun cıkar- den Şefik Kandemir birinci. İs-

Takım tasnifinde Ankara bi 
rinci, İstanbul ikinci. Eğe grupt 
üçüncü. Kocaeli grupu dördüncü 
Kayseri grupu besinci olmuştur. 

Bisiklet. Yarışı 
Ajanlığın tertip ettiği seri bi

siklet yarışlarına dün Topkapı
da devam edilmiıştir. Silivrı yo
lu üzerine 75 kilometrC'lik bir 
mesafe dahilinde yapılan dünkü 
koşuyu Süleymaniyeden Lambo 
iki saat kırk beş dakikada kazan
mış Beyoğlu gençlik klübünden 
Yani altı dakika farkla ikinci 
gelmiş. Feshane gençlik klühi.in
den Mehmet üçüncü olmıı~tur. 
Derece alanlara madalyaları ve
rilmiştir. 

Basketbol Müsabakası 
Eminöniı Halkevinın tertip et

tiği basketbol turnuvasının fino.! 
maçları dün Halkevi salonunda 
yapılmıştır. Birinci kntegori mü 
sabakası heyecanlı olmuş ve Bar 
kohba Galatasarayı 36 - 32 yen
miştir. !kinci kategoride Jstan
bulspor Robert Kolleji mağlfıp 
etmiştir. 

Maraton Hazırlığı 
Dün Türkiye Maraton biriııci

liğine hazırlık olmak üzere Fe
nerbahçe stadı ile Bostancı ara
sında bir koşu yapılmıştır. Yarış 
baı;;tan nihayete kadar heyecan
lı geçmiş ve Konstantin 46,38,l 
yaparak bir göğüs farkiyle galip 
gelmiştir. !kinciliği Ali, üçüncü
lüğü Hakkı almışlardır. 

6UGUNhL n•uıul\.Aı\• 

B.00 Progr:ım 119.15 Çigan müzl 
8.03 Haberler ği (Pi.) 
8.18 Müzik (Pl.) 19.30 Haberler 
9.00 Ev kadını 19.45 Konuşma 

l 2.30 Program 
12.33 Şarkrlar 
12.50 Haberler 
13;05 Şarkılar 
14.00 Müzik (Pl.) 

19.50 İncesaz 
20.15 R:ıdyo ga 

zetesi 
20,45 Piyano sol 
21.05 Dilekler 
21.30 Konuşma 

'T 21.45 Orkestra 
18.00 Saat ayarı 22.30 HabP.rler 
18.03 Caz orkes - 22.45 Cazband 

trası (PL) 
18,40 Fasıl heyeti 22.30 Kapanış 

Fenerbahçenin Kongresi 

FenerbahçP. spor klübü senet' 
kongresine dün klüp binasındt 

yaptığı içtimalar devam etm?şti1 
Evvela eski zabıt okunmuş bu 
dan sonra Altınordu ve Kadıkö 
spor klüplerinin iltihakları, klll 
be yeni intisap edenlerin riayet 
mecbur oldukları şartlar göz ·· 
nünde tutulmak kaydiyle kab 
edilmiştir. Bunu müteakip y 
ni nizamnamenin tetkikine geçi 
miş ve içtimaa gelecek hafta d 
vam edilmek üzere nihayet '" 
rilmiştir. Dünkü toplantıda kl .. 
bün ismi "Fenerbahçe spor gen 
lik klübü,, olarak tesbit edilmi 
tir. 

HarF' Okuluna Havacı Subayı Yetiştirilme 

Üzer e Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
dukları mertebeye cıkarmıştır. ~alzl"mesini ele geçir~rek bunlar~.an kar olan bir keyiiy.ettir. Böyle mıştır. Beşiktac; her zamanki ivi AtannkbaurladdaannAİhsmmeatı_lCaSkeız:ı}nkint"ıccit"ıvne-

T 'h 1 l .. h tl ıstıfade etmek \'e nynı zamanda du~- yapılmauı. p yan hakemlerinin İS · d F "' 
arı e ma o muş şo re Pr h ti b k h ·'. - oyununu oynamışsa a, ener cü ·, 61 kilod"' Ankarada11 :\-. 1'usta- 1 - Lise ol~nluk imtihanını vermiş bulunmak, 

z.aten hnrkesı·n hatırına «elecek mo.;ı a arını _ozarıı asmı arka- tinkafı hoş !!Örülerek hentiz li santrhafı E d t k d tek "' • " "' d ı k k t 1 1 ·• sa ın a ımın a - fa Beton birinci. İstanbuldan A- 2 - <\ldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi Vt!78 ço1ı ve resimleri behemehal kona. an ge ece. a ı e erden mahrum ey- sansı olmıyan bir hakem namze- rar mevkiini almış bulunması ne- · ı 
caktır. Ben vakın tarihin belki !emek. Almanların Yuıtoslav ordusu- tine cok mühim bir Milli kümr ticesi, bundan evvelki mactaki lTioYpsüazleark ikt'ı'cint· ı·cnic,L··ı~. iv72astkaı.nlodHaamAdni iyı ~~u unm~lkg,unluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet ıe,.mc· 
d h t l nu harp har!ci etmeden maddi ve marının ı·dare ettı'rı'lmesı· hem o- .. e a ıra «e memesi ihtimal da- .., kadar mu·· essı·r olamamıc:tır · b 1 k "" hakiki muvaffakıyetler elde edemiye- yunu bozmuc:, hem de garı·p ol- ... . karadan Celal Atik birinci, Kn- mı~ u unma • hilinde olan bir şahsivetinden ... Fener sai't bekı· Zeynel de asıl 4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait oımaı.. ceklerini söylemek. hülyaları hakikat mu..+ur. '"' · J'..l B l K b "k" · . ., hahsE>deceğim. Mimar Kemalet- ~~ veri olan haf mevkiine ara sıra cae l•..ı.en es en ısın ay 1 ıncı . 5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 
tin. Bu zatın Tu·· rk mimarisinde yerine almak değildır. Yugosla\"ların Denizliden Hamza Akkan ücün-

harbi dağlarda araması c;ok mümkün- G. Saray 3 - İ. Spor ] kacmışsa da son zamanlarda Fe- cü; 79 kiloda An karadan A7.iz Ki- NOT : 
iki büyük rolü olmuc:tur: Biri, nerlı'lerı· en ço'r tatmı·n eden bı·r h ti t r d l k d " dür. Çi.ınkü Sırp aı<keri bu ı:ırazicie "' oer birinci Kocaeliden İsmail BilAhare hava muayene eye ara m an yapı aca muayene c 
zamanının telakkisine ı:röre vao. Şeref stadında ilk ınac Galata sağ bek olmuştur. Takrmda Öme· İ sağlık durumları pilotluk sınıfına milsait görülmiyenler isterlerse Har, 
tıfi'ı büyük eserlerdir. ı· "tanbulu bütün kabiliyetlerini gösterebileceii:i saray ile İstanbulspor ar·m.ında i- rı'n ,..alısması da Beşı'ktas akınl"' Tol)cu ikinci zm~rden Tavyar ü-
siisliven va,·ıf hanlar bu ar,"da gibi, Hitlerin a~kerl<'rine muıızzam di.Oyunun büyük bir kısmı ı'st.an rının" ak,~nıete ui'lram"sında mu~ cüncü; 87 kiloda Istanbuldan Ad- Okulunun d:ğer sınıflarına verilmek gibi hiçbir mecburiyete tabi tutul· 

ı< " bir tefe\·vuk bahı<eden motörlü Vf' ,. "' .. nan Yurdaer bı"rı·ncı· Cor md ınazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muamele)'e tab! 
zikrc>dilebilir. buls;:>orun baskısı altında cereyan essir olmtıstur. Cihat her zaman- • 11 an Lutuludar. 

1VIı"mar Kemal,.,.ttı'nı"n 1"kı·ncı" V" makinalı rnsıtalar d'.l bu havalide pek et i e de k 1 . d'. k d 'b f k 1. d' Mehmet Ali Demirkaya ikinci Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlıyacağmdan talip olanlarm, bu-~· r b .. .. k . 1 .. 1 m ~s , a ccı ıger ar a a~· ki gı i ev a ade i ı. B d R S 
1 

.. .. .. 
mühim rolü, memlekette mimari uyu ıs er goremez er. !arından çok dun bir ovun cıkar- . . ursa an ecep a man Ut"tıncu · ıundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik ŞUbeleri 
bir zümre vctiştirmiye calışmıs Kezalik münakale hatlarmm bozul- mış ve bir şaşkınlık neticesi is- h.~~ ?net~ak~~a ~amamc1? ;.en~ r Ağ1r srklette İstımbuldan Coban yaptıracakları sıhhi muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile har• 
Olmasıdır. Bu Suretle Yabancı Un-

mndığını kabul et.~ek bile. Almanya- b 1 b 1 b l a ımıy_ 1 ~ 10 a geç.mı~ ll". j '•ff'hmet birinci, İstanbuldan Ah- okuluna sevkedileceklerdir. (2822) 
nın Ç<>k fakir ve dü~man bir memle- tan u spor, oyun aş ar :ış am:ız kadar kı Beşıktaş kalesı hır çem-

surlar elinde kalmıs olan mimari Salahattinin attığı bir burun şütii ber ic_ine alınnuştı . Fakat istan , • . . . ketteki a$kerlerıne insan, yiyeçek ve ·1 d 
mizi kurtarmak ve Türklerin ar. malzeme yardımları ı.röndernıek hu _ ı e ve ye inci dakikada Salimin bul ş.ampiyonu bundan. so:ı7~ ~t S 1 N E M A A L E M 1 N D E B İ R y E N 1 L 1 K 
tık eser vücude j!etiremediği susunda bü:vük zorluklarla karı:ılMa- beklerin tereddüdünden istifade zelmış ve Fener ceza cızgısı ıçın- ....._ ....._ ....._ '"''"''-/'-~·''--'-'""._,....._ ....._ ......_..,.. ...._......,,.....,,'-1'~~.,,.~..., 
zehabına düşen bir devri orta - ederek yaptığı golle 2-0 mağlup de tehlikeli veziyetler ihdas et. ...... . . . . . İ İNİ . Ö .. , 
dan kaldırmıştır. Eskı.lerden dn. cagı da muhakkaktır. Bu vaziyetler . t d.. .. t ·· G J t ME"~El{ETIMIZDE iLK \•1Ec;;TERN ELEKTRiK SESi 1 MAK NELER iLK S ZLU ·~ ırö1iinüne l"'etirilecek oluı sa meşhur vazıye e uşmus ur. a a asa ray mişse de Cihat gayet emniyetiı ı · ~m._, • 1 ~ • ' ., • ' • J ' • •• 

Koca Sinanın cömezi üstad Yu- "Alman Cebi,. nin bir<'Ok mahzur- takımı dün ara sıra tP.hlikeli hü- tutuşlar yapmıştır.· 30 uncu. da- FİLMLERİ (PARISLI SARKl~I), ilk türkce Hlm i ( ISTA~BUL SO~AKLARI J, ilk t urkce duh-
sufu zikrede<:eğim. Bu zat şim. cumlar yapmış ve hakemin C'aL ı kikadan ~onra Beşiktas birdenbı Iaj filmini <GÜN BATARKEN), get iren ıni.icsscsemız, b u defa: 
di bizim Avruoadan rnütchas.sıs !arı olduğu anlnşılır. Almanlar hiç d - b · b" lt k 1 ,~ LI 

olmazsa bu cebi ~enişletnıek mecbu- ma ı.ıı;ı arız .. ır .. pena. ı ~~zan- re hızlandı ve Şerefin ani olarak iLK TÜRKÇE SÖZLÜ (TEKN KOLOR) T AB I RENK 
celbetmemiz ıı:ibi Hindistana mü- riyetinde kalacaklardır ki. bunu ıın- mışsa da ~3 uncu. dakıda Sıılev- altığı şüt dışarıya çı ktı. 38 ıncı I I 
tehassıs olarak gönderilmiş, · ve cak dü~manı geriyt'! doğru atmakla mandan hır gol yıyerek haftayı- dakikada Sabrinin sagdan sola fl• MU AZZAM BiR FiLMi T AKD M EDECEKT R. 
Hindistanda birçok saheserler vaoabilirleı·. mı_ 2-1 gali;:> bitirmiştir. çirdiği topu Şükrü Fener kalesi-
yaratmıstır. Bu da Türklerin mi- Ik. · de e · b"d et· d e kt' K l · ·1 b k" .Yunan kıtıılarına J?elin<'e: bu kı- ıncı vr nın ı ay ın e v- ne ce ı. a ecı ı e e ın arasın-
maride birçok milletlere örnek eı· k lıkl h " ı ı e 1 d k. ı t k ı · · t · H talar c;ok kuvvetli dağlık mevz.'lerde v a arşı ı ucum ar a g çen a · a an op a eye gırmış ı. a-
olacak bir mertebeye ulasmış oL d S ı · lı' k le · ·1 1 k to b k" ı· t - · · · yerleşmiş bulundukları için bunfarm oyun a a ım ır aru a cı ı e em, p e ·ın e ıne ~·arp ıgı ıçın 
duklarını .li(Österir. zorlanması guç olrluğu gibi, yandan karşı karşıya kaldı, fakat şüt a- penaltı verdi. Hakkı sıkı bir şüt -

Herkesin mallımu ve tarihe saı·ılınaları da imkAnsız değilı;e bile. vut oldu. 14 üncü dakikada Sü- le ilk Beşiktaş golünü yaptı. 
mal olanlardan benim derhal ha- c;ok müşküldilr. leyman Galatasaray kalecisi ile Bu gol üzerine sarsılmayan Fe-
tırladıklarım şunlardır: k k k ld f k t t o b h h · k ı e kt Düşmanın lehinde olan yeı::ane müs arşı arşıya a ı, a a o;ı s~ ner a çe emen raıp a ey a • 

Sinan, Mehmet Ağa. Kaslm. bet husus İtalyanlarla teması temin mana carparak geri geldi. İstan. ve tazyik etmeye başladı 44 ün 
Hayreddin, Dal<Tıc. Ahmet ve l\.fi- b ı · · · b" ··t d h tt ·· dakik d b k d h · ı '"' etmiş olmaktan mütevellit yüksek U spor sag ı c:ı ı r şu a a a ı . cu ~ a ır ere a a ınen 
mar Ali.,. kuvvei manevlyeden ibarettir. Bu da kaleciye çarptı ve her iki Fenerbahçe sag açıgı topu Nai-ı 

Adı Geçen Meşhurlar Filhakika Almanlarln birleşmiş ol- taraf oyunculan kalecinin üzeri· me geçirdi. Naimden Niyazıye ge. 
Mımar Behc:et Ünsal'ın cevapmd;ı ıııak, İtalyanlara yeniden itimat ve- ne yüklendiler. Osman sakatlan- cen top Beşiktaş kalesine ,girdi. 

odı geçen meşhur mimarlardan evvel- rebilir. Fakat Almanlar İUılyanların dı ~e cıktı. İsin garibi hakem ka Devre b"irer golle ve beraberlikle 

NAMUS BORCU 
(KAHRAMAN FEDAİ> 
Şaheserler in "ah eseri, son 5 sene i~inde yapılan en hü~·ük film 

17 Nisan Perşembe Akşamı İ p E K Sinemasında 
Ayni film in gene Teknikolor FRANSIZCA nüshası 

16 Nisan Çarşamba Akşamı MELEK Sinemasında Gösterilecelcfir. 
ce hayat ve eserleri hakkında ınalü- askeri müzaheretinc gü\•enmeı.eler leci k~ndine gelip oyuna girince bit!i. 
mat vermedikleriıni;ı; sunlardır: ı gerektir. ; ye kadar oyunu başlatmadı. !kinci devrede Fenerbahçe he· '•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

- Dur hemşeri. Kapıyı açacağım ... 
- Namusumuzu kepaze ettiniz. Dursun, saka-

lından da sıkılmazsın! diye arkadaşlarına çıkışa
rak kapıya doğru yürüdü. 
Kapı açılınca Sultan koşup Bekirin yanına 

geldi. 
Bekir, tabancasını kaldırdı: 
- Nd. ncrt imişsiniz ... Tanrı misafirine kahpe· 

lik etme olmaz. 
Çolak kömürcü sağ elini bıyığına götürdü: 
- Hemşeri, bizim uşaklar seni denediler. 
- Erkek kısmını erkekçe deniyeceksin. Karıyı 

korkuttunuz. 
-- Aldırma canım. Yürekli adamsın. Karı sana 

layık. Dünyada, ahırette k3rdeşirnizdir. Haydi bir 
çorbamızı için. Bundan böyle bizden size zarar 
. .;:ötiilük gelmez. 

- Lazım değil. 
- Vallah. billah bizden fenalık gelıncz. I~te 

sana bir yemin! 
- Uızım değil dedim ... Uzatma. 
- Haydi yolun açık olsun. Bizim uşaklar cahil-

'ik ettiler ama tabancadan korktular zannetme. 
3endeki silahtan bizde de vardı. Karıyı benim sö
. d.ıme bıraktılar. 

Bekir dönüp baktı : 
- Eyvallah ... Eksik olma~ 
Kulübeden epey uzaklaşınca Sultana sordu· 
- Korktun mu kız? 
- Korkmadım! 
-· Bağırdın ya? 
- Sana ses vermek için bağırdım. 
- Tabanca olmasaydı üzerimde ... 

Ölürdüm de yine teslin1 olmazdım. 

* t · ' ·~ ' ~r p~k az konuştular. Rastladıkları 
arı . • an karşıya geçerek gün batısına doğ 

• ormanın içinden yürüdüler. Güneş üstlerini 
abucak kurutmuştu . Genişçe yaylalar geçi

-·orlnr. ho~ çoban kuhibelenne harap ağıllı:ıra 

:astlıyorlardı . 
Bekir gidf'ceği tarafı bilmeden uzun uzadıya 

viiriimeğc alışık degildi. Ramazandan ba~ka z:ı-

GOL iN$A.NlA. Rl 
Yoruldunsa biraz yat Bekir, uyumadın, B u L M A C A 

karnın da acıkmıştır. 
- Senin karnın acıkmadı mı? 
- Acıktı. 
- Paramız yok kız! 
- Ne yapalım, teyzemin köyüne kadar d3ya-

Yazan: (.;emalettın Mahır No : 34 nırız. 

- Çaresi bulunmazsa dayanacağız. Bak ne 
manlarda da uzun müddet aç kalmamıştı. Orma- ! darına süratle yaklaştı . . düşündüm. Bir müşteri bulsam tabancavı sata-
n ın gölgesine de, güneşine de, kızıyor, tabanca _ Bekir, bir sıçrayışta Sultanın yanına geldı. rım. 
sında iki kurşun kaldığını düşündükçe kendisini - Kıpırdama ulan! Diye fısıldıyarak eğildi. _ Yaban yerde tabancayı kim alır': 
kuvvetsiz hissediyordu. Kömürcülerin kulübe - Candarmalar önlerinden geçip gidinciye katlar _ Tabanca bu ... Kim olsa alır. 
sinden sonra büsbütün ürkmüştü. Sultanla be - çalının arkasında durdular. _ Sus ... Erkek kısmısı silahını satar mı ımi:ı? 
raber yol boyundan gitmiye çekiniyordu. Bir de - Candaıma imiş ... Seni kaçırdım beller ... Ka- k d Bekir, duymamış gibi sesini çı arma ı. En iyi-
karyı elinden aldınrsa ... Tamam ... Artık köye hiç rakola götürürler adamı!. si evlerden ekmek istemekti. o kadar orman 
dönmemeli ... Yurdu, ocağı , anayı , kabileyi terı>:e- - Götürürler öyle ya.. köylerine rastladıkları halde, bunu neden akıl 
dip ölünciye kadar gurbette sürün... Biraz beklediler. Başka gelen giden olmadı. . 

Ç d b . d · kl 1 etmedig~ ine şaştı . 
amların i ın e, kırmızı bir toprak parçı-ısı Yolu karşıya gcçıp aya arına çarpan taş arı yu-

içinde tertemiz duran bir kaynaktan sabahtan • varlıya yuvarlıya kurumuş bir sel yatağına indi- Kertenkele, ince kuyruğunu savurarak hiç gi.i-
beri belki onuncu defa su içti. Su. dislerini sız- ıer. rültü etmeden beyaz taşın arkasına kayınışlı. 
!atacak kadar soğuktu. Yüzünü yıkadı. Biraz iJer- Burada toprak kumlu ve yumuşaktı. Ya~mur Bekir, yerinden sıçrıyarak etrafına baktı. 
de du ran Sultarun hiçbir şey konuşmamasına hid- fazla düştüğü için hafif hafif tütüyor, kum tane- Sultan hemen yüzünü örttü. 
detleniyordu. lerinin panltısı gözlerini sulandırıyordu. - Korkma. gelen. giden "yok .. Tavşan, keklik 

Öğle sıcağı bastırınca, ne olursa olsun, caddeye Gölgeye oturdular. raslasa da vursam dedim. Ateş yakar pişirirdik. 
inip yo~~ -~ormıya kar.ar verdi. Bekir, kuruyup katıla~an kunduralarını çıkar- Kuşağını düzeltti. On. on beş adım yüriidü . 

- Koyun adı neydı kız? dı. Bir şeyler düşünüyor, karar vC'rmeğe çalı~ı - Kumda hic bir hayvan izi görünmüyordu. Ell•"l'i-
- Kızılhamam. yordu: "Tabancayı satmalı. Tabanca satılır mı u- ni kalçalaı~ına dayayıp. çalıları. kayaları, ağaçla-
- Ne cehennemin dibi )·ermiş_ ba~asıca_!... ilan ... Ceketi satmalı öyle~ ise .. . Köyün birisine da- rı ve Sultanı gözden geçirdi. Kızın yüzi.ı pek yor-
- Caddeden bu kadar surmezdı. Bız dagda do- lıp ekmek istemekten dogrusu yQK. Karıyı alsam gundu. Sarı kakülleri tutam tutam alnına yapı~-

laştık besbelli! 1 da gerisin geriye köye döndürsem ne olur?., mıştı. Kadın olduğu için onun. kendisinden daha 
- Elbet dolaştık. .. Lafa bak ... Çaresi yok .~osa- Kijçük bir kertenkele önlerinden hızla geçerek az yorulduğunu biliyordu. "Köpoğlular ... Bir de 

ya inip yolu sormalı . beyaz bir taşın üstünde durdu. Yeşil nakışlı kuy- kocalarını severlerse ... Dur, otur bilmez çalışır-
- Sen bilirsin. ruğunu kımıldatmadan, patlak gözlerini kırpıştır- lar. Sabah gün doğmadan kalkar. akşamın yatsı 
Bir saattir, hazan görünüp, baıan ağaçların madan bir yere bakıyordu. Karnı, ayaklarının a· vaktine kadar damda, mutbakta, tarlada bahçc

arkasında kayb olan toprak yola döndüler. Tam rasında gergin ve tok tu . de uğraşır kadın kısmı ... Yılda bir çocuk doğurur. 
yolun üstüne. çıkacakları zaman, uzaktan nal ses- Bek ir, ayağiyl~ ya~ındaki çakıl~ardan birisi~ı, [Heriften, hafta başı sopa yer. Kocar gide~ nita-
leri işitildi. yanına çekmek. ıstedı. B_eceremeyınce uzanmaga mında ... ,. Kendi kendine : "Gidip şunu bır sıkı, 

Bekir: üşendi. Gerindı ve esnedı. kucaklasam, ne olur?,, dedi. Yürüyünce Sultan 
_ Son şu çalının arkasırıa geç bakalım. decll. Sultan, dizle;ini di~ip çöme~miş. önünde~~ peş- başını kaldırdı. Yeşil gözleri korkmuş korkmuş 

ben y~1u sorarım. tema! bacaklaı ının aı asına sal kmıştı . Salvarının b k rd Tabakas n ç karmak iı;in elini kuşa 7ına 
Sı.tftan, kendisine gösterılen yere çömeldi. Be- paçaları , bilek kemiklerinden başlıyan beyazlığı \-~~o. ~: 1 1 1 5 

kir/bir ağacı siperliyerek bakıyordu. . kapatıyordu. Örti.i:;ünü biraz aralıyarak yüzünü go uıeıe · 
,1 '.Mavzerlerini omuzlarına çapraz asmı~. iki jan- l açtı. , \ Arkası Var 
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1:±: ı.,•, -•.-
Soldan sağa: 1 - Çingene ma

hı:ı.llcsj 2 - Menfaat, sempati -
uzuvlar 3 - Yüz - bir alet 4 -
Ters okunursa: araba - göz ren
gi 5 - Ters okunursa: sütten 
yapılır - bayram 6 - Belli - bir 
kasaba 7 - Bir nota - ters oku· 
nursa: yiğit 8- Şart edatı -
asker - ters okunursa: köpek 9 -
Şart edatı - iskambilde bir renk 

Yukarıdan aşağı: 1 - Biı 
harple meşhurdur 2 - Bir mu
harririmiz -içilir 3 - Bir nota • 
bir harf değişirse: imale olur 4 -
Rusyadadır 5 - Ters okunursa : 
bir renk - ters okunursa: biı 
renk - bir nota 6 - Odun 7 -
Bir çiçek - bir harf değişirse: er 
8 - Ezelilik 9 - Yüksek ihtisas 
veri. 

Evvelki bulmaca - soldan sağa 
1 - Yugoslav 2 - Uzak - ıtdP.mı 
3 - Nur - abide 4 - An • aza
lan 5 - On - dile 6 - Er - rakad 
7 - elti - şe 8 - Makas - an 
9-Yakan - on 
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Karilerin Suallerine 

Cevaplar 
Başı 1 incide 

1 
nı Olimpos dağlarına dayıyarak 
ll~~n bir mukavemet harbi yapa
~Uırler ve muharebeyi uzatabi-
1ı7ler. Bu mukavemet bir iki ay 
surebilirse Balkan harbinin talü 
dtjl;io:ebilir. 

a 

** S - Almanyanın Yugoslav
ya ve Yunanistanı istila i

le tnkip ettiği hedef nec!/? 

Amerikan Görüşü 
Başı 1 incide 

dilınemiştir. Hitler belki bu sene 
içerisinde mağlubiyete süıüklc
necektir. Almanyanın bugünki.ı 
kuvveti ne kadar fevknlade _gö
rülüyorsa yıkılması da o derece 
tam ve ani olacaktır. Alman ı 
askeri ve totaiiter bir hükumet
tir ki en zayıf noktasını kendi 
kuvveti teşkil eder. Çünkü Alman 
milletinde kendi ordusundan baş
ka ne bir kuvvet. ne de bir ruh 
mevcut de_gildır.,, 

Danimarka Groenland'ın 
himayesini tanwızyor 

C - Almanyanın birinci he- Nevyork, 13 (A. A.) - Ameri-
defi Yunanistana çıkan İngiliz or- ka radyosunun Kopcnhag'dım a
dularını denize dökerek cenubu larak ne~retti.~i malumata _göre, 
barki Avrupada düşman kuvveti Danimarka hariciye nez::ıreti. 
ırakmamak; ikinci hedefi Yu- Groenland'ın Amerika himayesi 

nanistanın şarki Akdenize uzan· ı· altına konulm.ısına dair Vas'ın 
ui~ış en uzun noktası olan Mata- tondaki Danimarka ekisiyle, Bir
ci: han burnuna varmaktır. Birinci leşik Amerika hükumetleri ara
. edefi~ vardığı gün Balkanlar- sında aktedilmis olan itilfuın 
ıt da Almanya için harp bitmis ola- _gayri mevcut addolunduj{unu 
~ c~_ktır. İkinci hedefine vardığı dün bildirmü_;tir. 
0 g~n de Almanya için şarki Akde- Danimarka hariciye nezareti. 
t nız harbi başlamış olacaktır. ayni zamanda, elçi De Kauffman 
t * * ın geri çağırıldığını da tebliğ et-
er rniştir. 

ıi s -Almanya şarki Akdeniz- Amerika radyosu, Vaşington-
e< de nasıl harbedebilir? dan haber aldığına göre eki De 
·ı Kauffmann'ın beyanatta buluna-

f.ı . C - Almanlar Yunanistanı rak tesir altında bulunan Dani
~ lŞgal edip Mataban burnunu ele marka hükumetinin emrine itaat 
·eı J?;eçirince, buralarda büyük tay- etmek mi, yoksa bunu gayri va
li-Yare üsleri kuracaklardır. Bu rit addetmek mi icabettiği hak
Ç' tayYare üsleri Almanları Ingilte kında bir karar vermek hakkrnı 
iŞ" ~enin şarki Akdeı:ıizdeki deniz Amerika hariciye nazm Cordell 

Usleri olan Giride, Iskenderiyeye, Hull'e braktı,!."{ını söylcmistir. 
Pek yakınlaştırmış olacaktır. Bt Amerika hariciye nezareti ma
Yakınlık sayesinde Almanlar İn- ha.fili, Almanl;:ırın Danimarkada k giliz donanmasını bu üslerinde bul.unmaları hususi bir vnzivet 
rahatsız edebileceklerine kani- ihdas etmiş olduğu için Amerika 
~irler. Bir taraftan Bingaziderı Birleşik hükumetlerinin. De 
lısıra doğru yürüyen kara kuv- Kauffmann'ı Danimarka elcisi o

~etlerine, şarki Akdeniule İngi- tarak tanımakta devam edecekle
liz donanmasını iz'aç suretiyle rini söylemektedirler. 
Yardım etmeyi düşünmektedir- Berlinin aldıgvı vaziyet 
ler. 

S - Asıl \•e hakiki hedefleri 
Mısır ve şarki Akdeniz i

s.e, Türkiye üzerinden geçmey1 
<ı ·~ünınelcri mümkün ve \'aru 
değil midir? 

C - Almanlar şimali Afrika
dak1 kuv\ etıeri ile Mısırı işgal e
cı.ebilecekıerıne, ve Yunanıstaıı 
cı.a tesis edecekleri hava ve deniz 
tıslerı sayesinde şarki Akdenizde 
ln,gılız ustünıüg.me nihayet verc
bııeceklerıne kani görünuyorlar. 
.bmaena eyh Türkiye gibı, bütün 
lrıudalaa hazırlı.kıarını tamamıa

tnış \ e ısti.daıi içın sonuna kadar 
buroeLmeye karar vermiş bir 
ı:ı.emıekete saldırarak başlarına 
~ nı bela.ar çıkarmaktan ıçtinap 
t::cıcckeleri tahmin olunabilir. Ba. 
~sus Yugu:.lavya ve Yunan harp 

ı, Balkanların bu sahalarını 
. muddet içı:ı olsun, iktısaden 

• .. nı .. nya hesabına faydalı olamı
~ al:ak bir hale getirmiştir. Buna 
tn.ukabil Turkiycden alabileceği 
J:ıek ı.:ok gıda maddeleri vardır. 
1'ıtekım Almanya, Türkiyeye hir,; 
bır tecavüz niyeti beslemediğini 
Ankaradoki sefiri vasıtasiyle bir 
lki gün evvel temin etmiş ve bu 
taahhüdünü fiili bir delille isbat 
etmiş olmak için de gerek Almaıj 
Vhe gerek Bulgar ordularının 'l'li 
Udutlarından muayyen bir me

safeye geri çekilmelerini emret
~iştir. Binaenaleyh bütün zeva
ır Almanların Türkiyeye teca

Vuz etmemelerini emreder. 

* * 
S - O halde hiikumetimizin 

İstanbulu tahliye ıibi ba. 
~ı ınühim harp tedbirleri alması
llın sebebi nedir? 

1
_. C - Hadisatın seyrine biz ha

""lrn değiliz. Bu har;:> ta başından 
~eri bütün dünyayı sürprizlerle 
l<~rşı karşıya bırakmıştır. Tür-

1Ye cümhuriyet hükumeti mem
leketin istiklal ve mukadderatım 
~~rprizlere terketmemek siyase-
1tli takip etmektedir. Daha harp 
~ok uzaklarda iken hükumetimiz 
llıiidafaa tedbirlerini almakta ku
~ur etmemiş, daima hadiselerin 
1l1kişafına göre memleketin mü
dafaası için lüzum ı1ördüğü her 
~?dbire baş vurmuştur. Şımdi de 
.oalkanlara inen ve hududumu-

- ~a gelen harp tehlikesi karşısın
\.la tedbirlerini tamamlamak ih

- t~Yacını duymuştur. Bu tedbirle
::ı alınası ne harbe girmek istedi

- l{ıne, ne de harpten korktuğuna 
_ ~tfedilebilir. Bilakis Yugoslavya

rın akıbeti daima .~özönünde bu
Undurulmalıdır. Müdafaa tedf irlerini vaktinde almadığı iı;-in 
h~r milyonluk Yugoslav ordusu 

le bir işe yaramamıştır. 

- Türkiye Cümhuriyet hüklımeti 
~adisatın seyrini soğuk kanlılık
t a ~min ve müsterih bir surette 

ı akıp edPbilmek için bütün mü-

~ 
ctarna tedbirlerini tamamlamaya 
l1'ıecburdur. Yaptığı ve yapmakta 
~lduğu da bundan ibarettir.Vatan 
aşlara düşen vazife de. tela$ ve 

İlldişeye düsmeden, hükUrnetjn 
tııum ~ördüğü tedbirlere riayet 

"e vereceği emirlere itaattir. 

~ r 'rürkiye. hakkından ve kuvve 
it 1llden emindir. Harp kapımıza 

~a1 Yandığı gün, onu da soğuk kan-
1kla kar~ılamaya hazırdır. 

Berlin, 13 (A. A.) - Yarı res
mi kaynaktan bildirilmistir: Al
man hükumetinin Amerikan ge
milerinin bitarafhk hükümlerine 
aykırı olarak Kızıldenize girme
lerine karsı nasıl hareket edeceği 
henüz malUm değildir. Berlin si
vasi mahfillerinde Rooseveltin 
Birleşik Amerika harp malzeme
sinin muharip devletlere değil 
bitaraf olan Mısıra teslim edile
ceği hakkındııki beyanatı tipik te
lakki edilmektedir. Muhariplere 
nakledilece_ğı evvelden malCınt 
olan harp malzemesinin bitaraf 
memleketlere tesliminin bitaraf
lık kanununa mugayir olduğu A 
merikada hatlrlatıldığı zaman 
Rooseveltin miiskül vaziyettP kal 
dığı, beyan ed ilmrktE>dir. 

M ade.n amelesi.nin grevi 
Nevyork. 13 <A. A.l - Kömür 

sanaviindeki ihtilafın halli husu
sundaki bütün ümitler artık kav
bolmustur. 1.vi bir neticeye doğru 
ilerlemekte olan müzakereler dün 
akşamdanberi kesilmistir. Sana
yi merkezlerinin bildirdiğine gö
re 400 bin madencinin grevi bir 
hafta daha devam ederse Ameri
ka celik sanayii kapılarını kapa
mak mecburiv1>tinde kalacaktır. 
Bunun ise milli silahlanma prog
ramını mühim surette teehhüre 
uğratacağı şüphesizdir. 

o 

"İstanbul un Tahliyesi 

Haklı Bir Sebeple 

Kararlaştırılmış+ır, 1 
Berlin 13 (A.A.) - "D. N. B.,, 

Alman Hariciye Nezaretinin söz
cüsü, bir yabancı gazeteci tara
fından sorulan suale cevaben, 
Istanbulun tahliyesine Türk hü
kumeti tarafından haklı bir se
beple karar verilmiş olduğunu 
bildirmiş ve bu tedbirin hiç bir 
suretle Almanya ile alakası bu
lunmadığını ve binnetice Alman 
yanın bundun endişe duymamak
ta olduğunu ilave etmiştir. 

~ 
Vichy 13 (A.A.) - Istanbul-

daki Fransız baş konsolosluğu -
nun orada ve civarda ikamet e
den Fransızlara tahliye emri ver
diğine dair ecnebi kaynaklardan 
bazı haberler çıkmaktadır. 

Resmen beyan olunduğuna gö
re, Fransız konsoloshanesi ta
rafından bu yolda hiç bir tali
mat verilmemiştir. 

o·----
İrak Biitiin Komşularile 

Dostane Münasebetler 
İdame Edecek 

Bağdat 13 (A.A.) - Yeni Baş
vekil Raşit Ali dün Mecli:;te 
beyanatta bulunarak. hareketinin 
hedefi taınam:m dahili mahiyet 
te olduğunu ve hiç bir yabancı 
devletle olan münasebatı bozmı
yacağını söylemiştir. Raşit Ali 
şunları ilave etmiştir: 

"!rakın komşu memleketlerle 
olan münasebatı dostane kal -
maktadır. Irak bütün J-ırnel
milel taahhütlerine ve L!.rıassa 
harfiyen tatbik edecek olduğu 
Ingiliz - Irak mu~hedesine ria -
yet edecektir.,, 

Balkan Cephesi 
Başı 1 incide 

böyle hareket ettikleri ve bun -
!ardan baz,ılarının vazifelerini i
yı yaparak dağ yamaçlarında 
kahramanca dögüştükleri anla
şılıyor. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 13 (A.A.) - "Alman 

tebliği,, General Von Kleist'in 
kumandası altındaki Alman kı
taları cenuptan gelerek bu sa
bah erkenden Sırp hükumet 
m~rkez~ olan Belgrat kalesine gir
mışlerdır. Daha 12 nisan ö&le
den sonra Alman S. S. tüme~ne 
mensup küçük bir müfreze şi
malden hareketle Tunayı g~ç
miş ve Belgrada girerek Alman 
elçiliğine Alman bayrağını cek-
rrıişti. . 

. ~l~an kıtal~rı Liubliyana şeh
rmı ışgal etmışler, derpiş edilen 

lan mucibince Zağrep mınta
.K.asında ileri yürüyüşlerine de -
vam etmişlerdir. Karlovci C'iva
rında . Alma~ kıtaları Italyan 
kıt.alarıyle bırleşmişlerdir. 
Zağrep civarında alınan esir

lerin adedi ikisi ordu komutanı 
olmak üzere 22 general. 30!') su
bay ve 12 bin askerdir. Bundan 
b;;:~ka kıtaatımız düşmandan J 00 
top, 10 tayyare, bir çok cephane 
v~ mahrukat depoları ve heniiz 
:ı:ıi~tarı tespit edilemiyen piyade 
~ı.ahları ve. harp malzemesi ele 
geçirmişlerdir. 
. Macar kıtaları Dsijek'in §-ima
lınde ve keza Tuna ile Theiss a
ra.,ında düşmanın hudut istıh -
k~ı~_larm.ı yarmışlaı-dır. lle:-i yü
r.ıyuşlerıne devam ediyorlar. 

Sırbista_nın cenubunda, Sırp 
kuvvetlen bakiyelerinin rr.cvzi~ 
mukavemeti kırıldıktan sonr0 i
.ierı hareketi devam etmekceciır. 

Dün de Alman hava kııvvctlc
ri cenubu şarki sahasıııd.:ı Sırp 
ı.edeflerine büyük bir muvaffa
kı~ etle taarruzda bulıınınuslar -
dıı-. Alınan tayyareleri Bosna -
Hersek'te tayyare meyd.anların
da 39 düşman tay;are-ıi tahriF 
ı~tmişlerdir. 13elgrat nıuıtakasın
cta malzeme nakliye trenLP.ri bom 
balarla tahrip edilmiş ve yürü
yüş kıtaları dağıtılmışl:ır. 

İtalyan tebliği11ıe göre 
Roma 13 (A.A.) - ·· tıalyan 

tE-blıği,, Kıtaatımızın ileri hareke
ti, Italyan hududunun ötesinde 
devam etmektedir. Seri mtifn·
;;:clerimizdcn biri, Adriyaı.i1< s:ı-
1 iJırıde Segna'yı geçmış, Olo
v.ıc'ın ötesinde cenubu şarkiye 
doğı u ilerlemiş ve duşmanın 
n.ukavemetini kırmıştır. D!51er 
bır seri müfrezemiz, Karıovac'da 
ı;aıktan gelen Alman kıtaları de 
birleşmi~tır. Zara mın~akasınd~ 
t~'yyarelerin müessir htmayc:si 
:ıJtında bulunan kıtaatımız, l30n
covazzo'yu işgal ederek ytizleı·
ce esır almı:ştır. Bu meyanja 
80 zabit vardır. Ugliano adası. 
cl.ınıize düşmü~tür. Arnavutluk· 
hın hareket etmiş olan mntör
lü kıtalarımız, Ohri'nin ötesinde 
düşman arazisinde ilerlemiştir. 
Bu gölün etrafında tathir a
rnelıyesi devam etmektedir. Bın 
krce esir, bir çok sılah ve 
malzeme ve top aldık. Dii:>rano 
mıntakasında bir Alp tırkası, 
!.;.inden fazla esir almıştıl'. Bu 
meyanda iki general vardır. Ay
ni zamanda iki ağll' B:ıtJ.rya da 
ığtinam ettik. 

Macar resmi tebliği 
Budapeştc 13 (A.A.) - "Teb

liğ,, Kıtalarımız, bütün huJut 
boyunca düşmanın tahkimat ının 
takasını delmişler ve öğleye ka
dar Baranya müsellesinde Dar
da mevkii ile Tuna ve Tiz.sa ara
sında Zombors ve Szabadka şe
hirlerini işgal etmişlerdir. Kıta
larımız, ileri hareketlerine de -
vam eylemektedir. 

* Budapeşte 13 (A.A.) - "Teb-
liğ,, Sırp keşif tayareleri bü
tim gün tekmil cenup hududu 
boyunca faaliyette bulunmuşlar 
dır. Szeged rnıntakasında bir 
çok Sırp bombardıman tayyare
si Tuna civarındaki bir nahiye 
dahiline mecbw·i iniş yapmış, 
mürettebatı tevkif edilmiştir. 

Yugoslav diplomatları 
Sof yadan ayrıldılar 

Sofya 13 (A.A.) - Sofyadaki 
Yugoslav elçisi ve elçilik memur
ları, dün Sofyadan Burgaz'a 
hareket etmişlerdir. Burgaz'dan, 
pek muhtemel olarak Sovyetler 
Birliğine gideceklerdir. Bu ka
rar, henüz Sofya ile Belgrat a
rasında diplomatik münasebet
lerin kat'i manasını tazammun 
etmemektedir. Çünkü Yugos
lav elçiliğinde bir maslahatgü
zar kalmaktadır. 

~ 
Sofya 13 (A.A.) - "Ofi,, Usküp 

radyosu dündenberi Bulgar mil
li radyo postasına raptedilmiştir 

Yunanistan Cephesi 

Atina, 13 (A. A.) - Atina rad
yosu, dün akşam, harp vaziyeti 
hakkında aşağıdaki tafsilatı ver
mistir: 

"Umumiyet itibariyle, "ına~hjT 
edilmez" Alman zırhlı kolları ne 
rede Yunan mukavemeti ile kar
şı.laşmışlarsa, muvaffakıyets~li
i!e uii-ratılmıslardır. Bu Alman 

TAN 

zırhlı kolları, şimdi, esas Yunan 
ve İngiliz kuvvetleri tarafından 
tanzim ve müdafaa edilen mer
kez cephemizle temas halindedir. 
Bu, Almanların muharebe ver
mek mecburiyetinde kalacağı 1 
çok kuvvetli bir duvar teşkil et
rııektedir. 

Dün Arnavutlukta, Aos ırma
ğının şimalinde bir İtalyan hücu
mu, düşmana ağır zayiat verdirL 
lerek püskürtülmüştür. Yunan 
sünı?üleri, İtalyanlara pek cok 
kayıı:>lar kaydettirmiştir. İtalyan
lar, ricat etmeden evvel, hatları
mız önünde ölüler ve yaralıla r 
bırakmıslardır. M ii tecavizlerin 
bir mikdarı da esir edilmiştir. 

* Atina, 13 (A. A.) - Yunan teb-
liği: 

İki cephenin muhtelif nokta 
larında mahdut temas harekatı 
vukua gelmiştir. 

* Kahire, 3 (A. A.) - "ReutP 
Şimali Yunanistanda imparator
luk kuvvetleri dün müttefik cep 
henin şark mıntakasmda Alman 
tanklariy le ve piyadesiyle tema
sa gelmişlerdir. Bunun neticesıı 
de bazı muharebeler olmuş ve AL 
manlar tardedilmiştir. Bunun ha
rıcinde cephede hiç bir değış 
lik ~oktur. 

lngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Atina, 13 (A. A.) - "Tebliğ" : 
İngiliz bombardıman tayyareleri 
Manastır mıntakasında bulun. 
Alınan motörlü kafilelerine mu
vaffakıyetle hücum etmişlerdir. 
Yollara isabetler vaki olmuş ve 
ara~alar tahrip edilmiştir. Diğeı 
bir Ingiliz hava filosu A vlonya li
manı yakınında bir kafileyi b t 
balamıştır. 

Cenubi Afrika başvekilinin 
sözleri 

Benoni "Transval,, 13 (A.A.) -
Cenubi Afrika Başvekili Gene
ral. ~~u.ts cumartesi günü söy
ledıgı hır nutukta ezcümle de
miştir ki: 

"Almanya bu sefer de Balkan 
harbine iyi bir tarzda ba~lamış
tır. Fakat işin neticesini bekleyi
niz. Bütün mesele yıkılmadan 
devam,.edebilmektedir. Bu su -
retle insana hayretler verecek bir 
çok şeylere şahit olacağız. Al
manya, lehine kaydolunacak bir 
çok hususata malik olmasına rağ 
men benim fikrimce bu partiyi 
sonuna kadar oynıyamıyacak -
tır .,, 

S. Rusya İle Japonya 

Arasında 
Başı ı incide 

Muahede Molotofla Matsuoka 
ve Japonyarun Moskova büytik 
el<-'isi Tetakava taraflarından im
zalanmıştır. 

Müşterek bir beyanname 
Moskova, 13 (A. A.) - Sovyet

ler Birliği ile Japonya arasında 
aktolunan bitaraflık muahedesi
nin metni ile beraber neşredilen 
müşterek bir Sovyet - J a;>on be
yannamesinde Sovyetler Birliği
nin Mançu.ko imparatorluğunun 
arazi bütünlüğünün de mesuniye
tini, Japonyanın da Mongolistan 
halk Cümhuriyetinin mülki ta
mamiyetinin masunlu,ğunu tanı
yacakları tasrih edilmektedir. 

JJ-1 atsuoka. lıareket etti 
Moskova, 13 (A. A.) - Japon

ya hariciye nazırı Matsuoka bu
rada bir hafta kaldıktan sonra 
mahalli saatle 17.55 te Tokyoya 
hareket etmiştir. • Moskova, 13 (A. A.) - "D. N. 
B.": Japon hariciye nazırı Mat
suokanın Moskovadan hareketin
de istasyonda Stalin, Molotof, Al
man büyük elçisi Von Schulen
burg ile diğer üçlü pakt devlet
lerinin mümessilleri hazır bulun_ 
muşlardır. 

Matsuoka. çok samimi olarak 
müteaddit defalar Stalin ve Mo
lotof'un elini sıkarak vadelaşmış
tır. Tren saat 18 de hareket et
miştir. 

Stalin - JJI atsuoka 
mülakatı 

Moskova, 13 (A. A.) - "Tass'" 
12 Nisanda, Stalin, Sovyet _ Ja
POn münasebetlerini alakadar e
den meseleler üzerinde, Ja;>an 
hariciye nazın Matsuoka ile bir 
~örüşmede bulunmuştur. Görüş
mede Sovyetler Birliği halk ko
miserleri heyeti reisi ve hariciye 
l;ıalk komiseri Molotof da hazır 
bulunmuştur. Matsud;a'ya, Ja
nonyanın Moskova büyük el,..; 
Tetakava refakat eylemekte idi. 

Konoye'nin beyanatı 
Tokyo, 13 (A.A.) - Japon Bas

vekili Prens Konoye tarafındci°n 
neşredilen beyannamede Japon -
Sovyet paktından bahsedilerek 
deniyor ki: 

"Kanaatimizce bu pakt Japon
ya ile Sovyetler Birliğ iarasın
daki münasebetlerde yeni bir 
devre açacaktır ve dünya sul
hunun kurulmasının taciline pek 
ziyade yardım edecektir. Pak
tın iki memleket arasında mu
allı\kta bulunan muhtelif mese-

İngiliz Hava 
Taarruzları 

Genişledi 
-o--

Almanya 

Altmdaki 

Hücumlar 

ve İşgal 

Araziye 

Yapıldı 
Londra 13 (A.A.) - '"Tebliğ,, 

Dün Ingiliz hava kuvvetleri düş
mana karşı geniş mikyasta faa
liyette bulunmuşlardır. Bu ha
rekat şimal denizi ile duşman 
işgali altındaki arazi ve Alman
ya üzerinde yapılmıştır. 
Bombardıman tayyareleri Ho

landa 'da sınai hedeflere ve Ho
landa açıklarında bazı vapurlara 
hücum etmişlerdir. Leyden ci
varında bir elektrik fabrikası i
le emtea deposu bombalanmış
tır. Flessinge'deki doklarla pet
rol depolarına da muvaffakıye~le 
hücum edilmiştir. Tayyarelcrı -
miz Almanyaya giderek Ruhr'un 
şimalindeki hedefleri bornba
lamışlardır. Walcheren adasın
daki top mevzileri ile askerler 
üzerine mitralyöz ateşi açılmış
tır. Zouteland'da rıhtıma ya
naşmış bir iaşe gemisi bomba
lanmıştır. Bir bombardıman tay
yaresi bu harekattan dönmemiş
tir. 

Sahil muhafaza servisine men
sup tayyareler, Fecamp burnu 
yakınlarında iki düşman iaşe va
purunu bombaı·dıman etmişler ve 
Berck civarında bir düşman av
cı tayyaresini tahrip eylemişler
dir. 

Muhhebe tayyareleri de şi -
mali Fransa ve Holanda sahille
ri üzerinde bir çok taarruzi ke
şif uçuşları yapmışlardır. 

İngiltere üzerinde 
Berlin, 13 (A.A.) - "Teblıiğ,, 

Dun gece kuvvetli hava teşek
külleri cenubi ve merkezi Ingil
terede askeri hedeflere muvaf
fakıyetli taarruzlarda bulun -
muşiardır. Bristol iyi görüş 'iart
ları altında saatlerce bombar
dıman edilmiştir. E\~velki taar -
ruzlarda yapılmış olan hasarla
ra yeni hasarlar ilave edilmiştir. 
Portsmouth da ağır ve yan~ın 
bombalariyle taarruza uğramış
tır. Devlet tezgahlariyle, büy:ik 
bir elektrik fabrikasına kışlala
ra müteaddit isabetler olmuşt-ar. 
Cenup ve cenubu şarki Ingilete
rede liman tesisatına, tayyare 
meydanlarına ve fabrikalara baş
kaca taarıuzlar yapılmı~tır. 

Ingiliz adaları etrafında Al
man hava kuvvcltcri ceman 24 
bin tonilatoluk vapur batırmış
lar ve diğer büyük bir vapuru 
hasara uğratmışlardır. 

* Londra 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Bugün gündüz düşmanın bü

yük Britanya üzerinde faaliyeti 
kaydedilmemiştir. Dün gece üç 
düşman tayyaresinin daha dü:şit
rüldüğü şimdi tesbit edilmiştir. 
Bu suretle atin gece düşen düş
man tayyarelerinin sayısı beşe 
baliğ olmaktadır. 

Amerika hava kumandam 
Londra 13 (A.A.) - Amerika 

hava kuvvetleri kumandanı Ge
neral Arnold bir Clipper tayya
resiyle Atlantiği geçerek Lizbo
na ve oradan da Ingiltereye gel
miştir. 

Clıurclıill l(ardif'te 
Londra 13 (A.A.) - Churchill 

dün Cardiff'i ziyaret etmiştir. In
giliz Başvekili, Cardif{'e, hususi 
mahiyette bir ziyaret yapmak ni
yetinde idi. fakat bu, hemen 
derhal parlak tezahürlere vesile 
olmuştur. Kilometrelerce uzun 
yollar üzerinde toplanan halk, 
Basvekili şiddetle alkışlamış ve 
diğer bir otomobilde Am~rika 
Birleşik devletleri büyük elçisi 
Winant'ı, görünce, Amerika Bir
leşik Devletleri şerefine de te
zahi.irlerde bulunmuştur. 

lelerin müsbet ve seri bir tarz
da halline esas teşkil edeceğinde 
hiç bir şüphemiz yoktur.,, 

* Tokyo, 13 (A.A.) - Domei ~: 
;ansına göre, Japonya Başv~kılı 
Konoye, dün akşam _gaze~e~ıler.e 
beyr , 1tta bulunarak d~n:ııştır kı: 

"Japonya mihvere ilt~hak et
miş olarak kaldık~a ve Çınde mu 
hasamata devam ettikçe, Ame. 
rika Birlesik devletleri belki de 
Japonya Üzerine ekonom~k taz
yik icrasında devam eylıyecek
tir. Halbuki şurası anlasılrnah
dır ki. i.iclü paktın hakiki hedef. 
\erinden birisi. acıkça, Amerika 
Birleşik devletlerinin harbe gir
mesine mani olmaktır. Buna ra~
men, Japonyanın Amerika Bir
lesik devletleri nezdindeki Bü. 
yük Elcisi Amiral Nomura, bu 
husus üzerinde q;wrf'tlerini sar
fetmektedir. Bununla beraber, 
Japonvı'l ile AmC'rika Birlesik 
Amerika devletleri nrcısıncfaki 
vaziyetin gitiikC'P fı•nal:ıslıi?ını 
s:;nını vorum ... 

Afrika Cephesi 
Başı 1 incide 

dudunda kain bir liman olan 
Sollum civarında devam etmek
tedir. Sollum'dan 120 kilometre 
Garpte bulunan Tobru.kta da 
muharebeler olmaktadır. 

Garp çölünde kullanılmak üze
re her gün daha ziyade lngiliz 
kıtalarının serbest kalmakta ol
duğu ve vaziyetin bu bakımdan 
bir hafta evveline nisbetle fev
kalade iyileşmiş olduğu öğrenil
miştir. 

Burada beyan olunduğuna na
zaran, Tobruk civarındaki In
giliz kuvvetleri ne çevrilmiştir, 
ne de münferit bir vaziyette kal
mıştır. Ve çöl ortasında bir 7.ırh
h kolun temas tesis etmesi im -
kansızdır. Ingilizlerin Tobruk'ta 
ltalyanlar tarafından yapılmış 
olan kuvvetli kaleleri ve bilhas
sa çifte müdafaa hattını tutup 
tutmadıkları ifşa edilmiyor, fa
kat Ingilizlerin tardettiği Alman 
taarruzunun bu müda4ıa hatla
rına tevcih edildiği tahmin olun
maktadır. Tobrukta kuvvetli In
giliz kıtalarının bulunuşu Al -
man münakalatı için büyük bir 
tehlike teşkil edecek ve Alman 
kuvvetlerinin bir kısmını burada 
hareketsiz bırakacaktır. 

Zannedildiğine göre, Alınan 
zırhlı cüzütamları benzin ihti -
yaçlarını mahut miktarda olmak
la beraber hava yolu ile temin e
diyorlar. 

Alman ilerleyişinde sür'atin 
her halde Alman arabalarını fev
kalade yıpratmış olduğu sanı
lıyor. Alınan bütün haberlere gö
re, çöl harbind: Almanların za
yiatı oldukça agırdır. 

Almarı tebliğine göre 
Londra, 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Simali Afrikada, İtalyan - Alman 
kıtaları Tobru.k'u muhasara et
tikten sonra cesurane bir ilerle
yişle Trablus'un şark hududun. 
da kain Bardia üssünü ve lima
nını ele gecirmişlerdir. Pike ta~
yareleri Tobruk limanında bır 
lngiliz muavin kruvazörünü ba
tırmıs1ardır. 

Esfr düşen general 
Londra, 13 <A.A.) - General 

Carton de Wiart'ın tayyare i~e 
Orta Şarka seyahat yaparken I
talyanların eline esir düşmüş ol
du~u bildirilmektedir. 

JJfotörlü kollara hücum 
Kahire 13 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Trablusta avcı ve bombardıman 
tayyarelerimiz düşman hava 
meydanlarına yaptıkları hücum
lara dün ve dün gece devam et
mişler, Motörlü nakliye va
sıtalariyle Bıngazi mıntakasın
daki düşman mevzilerini de 
bombalamışlardır. Tobruk civa
rında hucum ıçin toplanmış bu
lunan düşman tanklarına bom
balar atılmış ve bunlar tayyare
lerimiz tarafından dağıtılmıştır. 
Bir çok arabalar tahrip edilmiş 
veya hasara uğramıştır. Gazala 
hava meydanı muvaffakıyetli ve 
ağır bir bombardımana tabi tu
tulmuş, Gazala'nın cenubunda 
motörlü nakliye kolları üzerine 
tam isabetle bombalar atılmış-
tır. 
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Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 unciide) 

te muhafaza etmek nıaksadiyJe 
muvakkaten yava~laınalaıı ~la
bilir. 

Diğer muhtemel bir sehebi de. 
Simo\·itdı hiikuınetinin, Al
manya ile anlaşmaya karar \·er. 
mi~ olan Tsvelkoviteh hi.iklııne· 
ti11in ihmal etti!1i miidRfoa ted· 
birlerini almak i~in kafi zaman 
bulamadı~ icin süratle geri ce
kilmeye mechıır kalan Yugosla' 
ordularının şu bir ka~ giin icin· 
de kendilerini toplamalıı.rıdır. 
Yugoslav ordularnın Manastır 
ve Üskiip önl«>rinde Alman or. 
dusunu durduracak. hic olrnazsa 
ilerleyjs.ini giicle~tirerek kadar 
muka,·emet ;östermcleri, Ar
navutluktaki ltalyan kU\'\'t>tll'

rinin Alman kuvvetleriyle bir
leşmek için ~·aptıklan hiirunıla
rı tarda muvaffak olmaları, hu
nu göstermektedir. 

Yunanistanın şimalinde Yu
nan • İngiliz kuvvetleri tura. 
fından tesis edilen esas müdafaa 
hattı önünde başladığı dün bildi
rilen harhin inkisafı hakkında 
he!'iiz tafsilat gelmemiştir. 

lngiliz \'C Amerikan kaynak
lar, bu harbin kat'i mahh eti 
üzerinde durmakta \'C bu J~arp 
sahnesinde Alman pike ta~·:nı
relerinin, geçen sene Fransada 
olduğu ~ibi, müessir bir rol oy
nıyamıyacaklarını, çünkii bu se
~er kar!'iılarında çok kun·etli 
lngiliz a\'c tayyarelerini hula
caklannı bu hat öni.inde Alman 
kuvvetlerini uzun müddet tut
mak ve yıpratmak mümklin o
la~Heceğini söylemektedirler. 

ln~ili~~er ':e Amerikalılar çok 
gayrı nmsan kuv\·etler arasın
da nıkua gelen bu çarpısma. 
larda böyle bir neticevi temin 
etmeyi de bir nıu,·affak~yet sav
maktadırlar, Ciinkü, bu sureÜc 
kazanJlııcak olan bir kac ayda 
bu cephenin yeni İngiliz ku,-~ 
vetleri:vle takvi~·esi, Kızıldeııiz 
yolu ile Amerika yardımının, 
bilhassa ta~·yarelerinin ~·etisme· 
si ve muka\·enıetin uzatılma~ı 
imkan dahiline girecektir. 

Bundan başka, Almanların 
Yunanistanın cenup sahillerine 
:yerleııcrek, ıiarki Akdenizdeki 
Ingiliz harp ve nakliye gemile. 
rine, İskenderiyeye, Süvcyşc, 
Hayfaya ıni.iess!r tayyare akın· 
lar1 yapmalarına mani oluna
caktır. 

Belki de, istiklfillerini rnüda
faa eden küçük milletlerin Ya
ziyetlerini takviye edecek bazc 
sürprizler olacaktır 

iş 

M.ANTEN 

ve İşçi Bulma 

Teşkilat~ 
Başı 1 incide 

Iş ve ic::çi bulma teşkilatı bu 
vazifesini iş sahalarının işçi ihtL 
yaciyle bu sahalarda çalışmıva 
elverişli işçileri tetkik etmek ve 
bu suretle kar~ılaşılacak iş ve 
isçi arz ve taleplerinden müte -
kabilen aliıkndarları haberdar 

Eritrede temizlik eylemek suretiyle ifa edecektir. 
Asmara, 13 (A.A.) _ "Reuter,, Bu husustaki çalışma tarz ve 

Eritre'nin Habeşistanla hiçbir usulleriyle bu faaliyetlerin icra
muvasalası kalmamıştır. İtalyan smda devlet, vilayet ve beledi .. 
kuvvetler~nin başlıca kısmı Dük velerin muhtelif teşkilatı tara • 
d'Aosta'nın kumandası altında fından ve ne şekilde yardım ve 
Jimma mevkiinde bulunmakta~ isbirliği yapılacağı. bu kanunun 
dır. Adma'da harbetmiş olan di- meriyete ,girmesinden itibaren 
ğer İtalyan kıtaatı cenu'?ta A- altı ay zarfında cıkacak bir ni -
selle havalisine ve göllerın bu zamnamede gösterilecektir 
lunduğu mıntakaya sürülmek: İş ve isçi bulma talepleı:i hak-

. T İm t ı k k t kında iş kanununa tevfikan ya-
te. Ingı ız para or u uv,ve - pılacak olan bilcümle ta\•assut
leri ise, Negelli ve Yavcllo dan _ 
şimale doğru ilerliyerek bunla - lar hicbir ücret kar-:ılığı olmak-
rın yolunu katetmektedir:. ~tal • sızın ifa edilecektir. 
yan kuvvetleri burada maglu~ o- Askerlikten terhis edilenlerle 
ıurlarsa, Gerilla muharebesıne cezaevlerinde mahkfımivetlerini 
tevessül etmelerine imkan kal - ikma1 edip çıkanların is bulma 
mamıştır. Çünkü bütün dağlar talepleri, meslek bakımından 
daha şimdiden işgal altındadır. müsavi sartlar altında bulunan 
Muvasala yolları imtidadınc;ı i- diğer taliplere tercihan netice
lerliyen cüzütamlarımız her gün lendirilecektir. 
yüzlerce esir almaktadır. Albay Memle'ketin ekonomik menfa
Rolle meşhur Banda grupu ile atleri bakımından veya içtimai 
Adma'nın şarkında teslim olmuş. zaruretler dolavısiyle lüzum J?Ö
tur. Yalnız serseri bir halde do- rülecek iş sahabnnda da tktısat 
lasan Banda gruplarının, tefrik Vekaletinin teklifi ve İcra Ve -
etmeksizin bir tarafa ve diğeri- killeri Hcvctinin kararivle issiz 
ne taarruz etmeleri vaziyeti bi- kala işçilere is bulmak ve isçi-
raz karıştırmaktadır. siz kaı .. ., isverlerine isçi tcda -* rik etmek i~in isveren1ere ve ge. 

Londra, 13 (A. A.) - "Reuter": 
Musavva limanında 12 vapur ba
tırılmıştır. Bunların bir kısmının 
direkleri ve bacaları su sathının 
üzerinde görülmektedir. Bir kıs
mı da kumsalda bir taraflanna 
yatmış bulunmaktadır. Maaınafih 
hepsinin yüzdürülerek kullanıla . 
cak hale getirilmesi imkan dahi
linde görülmektedir. 

Peştede Kıtllk 
Londra 13 (A.A.) - Mosk,,va 

radyosu, Budapeşte'de büyük bir 
gıdai maddeler kıtlığı başlamış 
olduğunu bildirm~ktedir. . !?~
kanların önünde yuzlerce kışı no
bet beklemektedir. Radyo~ bu 
son günlerde at eti sarfiya ının 
ımıhım miktarda artmı~ olduğu
nu ilave etmiştir 

rek iscilere miikPlh-.fivet tahmil 
nlunabilecP.ktir. Şu kadar ki. faz
la isci kullanmak mükellcfiveti 
c;enede kullanılan işci adPdinin 
yüzde onunu ııecmiveceği nib:. 
calısma mükellefivt-ti de tavin 
olunan is sahasında caltsm1s ·o -
lanlardan ba!':kasına tahmil edile
miyecektir. Bu mükellnfivcte ri. 
ayet etmiyen1erden para ceznsı 
alınacaktır. Gerek iş ve isri bul
ma faaliyetlerinin viiriitiilme -
c;inde ve ızerC'k alelumum is h:ı
vatına müteallik mpvzuı:ıtm tr-ıt 
ı..;katında ilı?ili te><:lriltit~ v~rn•m 
"1 bir uzuv olarak k111T:-ı•ıılm., 1 

c:ravesivle. lüzum E'Örii]ecf"k mru: 
leklerin her birinin \reva tırk:ı 
cının isverenlerivle jc;rilı>rine ik. 
tısat VPkalı>tinin teklifi tc-ra Ve· 
ltilleri Hevetinin karı:ırivl,. avrı 
avn hirliklcr kurul:ıbilcc"kt:r 

Bu k:'.ınun ncc:rindcn "l'ı av 
sonra mcrh·cte qirecckti». 
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SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNiZ ÜZERE 

Asrımız moda~m'!ın zararet ve lneellğlne inzimam eden 
üıtad terzileri n mahareti, kadına da gençliğe matuf ıayanl 

hayret bir beden tenasübü arzeder. 
Fakat yUz ve onun tıututu gevezedirler. Eğer bu nok

taya llızım gelen ihtimam gösterilmezse, aeneler bu hat
ları batkalanna pek çabuk fark ettirirler. Bu, ılzln bir 
11rrmızdır ki, ufak bir dlkkatsizlik veya ihmal neticesi ra · 
klbelerlnlzfn dikkat nazarın dan uzak kalamaz. işte aenele
rln (bilhassa nazik ve hassas elitlere musallat olan o tah· 
rlpkAr ıenelerln) cildinize çi zmekte old uğu on binlerce (bi· 
dayette gayri mahıua) ince çizgilere ihmalklr kalmayınız. 

Zamanla cildinizi ıol d uracak olan ve alzl pek çok defa vakit siz ha· 
rap eden bu Arızaları aktam ve aabah KRE M P ERT EV'le yapaca· 
ı)ınız ufak bir masajla refediniz. KRE M PE RTEV'ln bu mucizesine 
yüz blnlerce hemclnılnlz gibi siz de hayret ve memnuniyetle şahit 
olacaksınız. Görecekılnlz ki simanız, ebedi gençliı)lnlzl herkese mağ· 
rurane ı~yllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çlzgllerl bile 
izalede gecikmlyeeektlr, Bugü n den itibaren siz de bir tüp KREM 
P E R'T E V'I tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zamanda 

iyi muhafızıdır. 

• ' " ...... lt..lı .... <( ! -
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Eyüp mıntakası mütemadt tamir at işlerinde kullanılmak üzere satın 
almac3k 400 metre mikabı ::\.!oloz ~ı ve 101) metre m!kabı Kum açrk. 
eksiltmeye konulmu~tur. Mecmuunun tahmin bedeli 1925 lira ve ilk te
minatı 144 lira 38 kuruştur. Şartname Zabrt ve Muamelat Müdürlüğu ka
Lem!nde görülebilir. İhale 24/4/941 Perşembe günü s:ı:ıt 14 de Daim! 
Enciımende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
'an ve 941 yılma ait Ticaret Odas1 vesikalariyle ihale günü muayyen 
ıaatte Daunl Endümende bulunmaları. (2792) 

Devlet pemiryoJlan Ve Linlanları işletme 'idares·; Hanfa'ri' 
Muhammen bedeli (9150) dokuz bin yüz elli lira olan 15 ton pamuk 

reya zeytinyağı 30/4/l..941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
Ue Ankarada idare binasında satın almacaktır. 

Bu ~e girmek istiyen1erin (68CJ,ı5) liralık muvakknt teminat ile ka
nunun tayin elliği vesikaları ve tekli nerini ayni gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğ!ne vermeleri lazrm lır. 

Şartnameler parasız olarak Anka ·ada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2875) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKAs · 

Kuruluş Tarihi : 1888 

~ermayesi: 100,000t 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Z irai ve ticari her nevi banka m uameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira ,t • iKRAMiYE VERiYOR 
Z iraat 1! ı"kasmıh ku,,...baralı ve ihbarsız taurr uf hesa pl arı n da en n 50 
Ura11 bı.ılunanlara aenede 4 defa çekilecek ku r 'a ilet aşaı[ııdakl pl4na gö· 

~" ikramiye d a!jıtııacaktı r, • 
4 ~det ı.oou Liralık 4 000 L ira 
4 • !100 " 2.00" n 
4 • 250 .. 1.000 .. 

1 40 .. 100 • 4.000 • 
100 ,. 50 • 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Resnplarrndııki paralar bir sene içinde 50 liradan a~ağı düşml
yeolcre lkramıye çıktığı takdırde 3 20 fazlasıyle verılecektır. Kur'alar 
ı;enede 4 defa, 11 Eylôl. 11 Birincikanun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde ~itilecektir. 

............. • o - .... - - - '* ft" - O' ., 'ft O' '* - '* - ft' '* rft ,O, • 

TAN 14 - 4 - 941 ==== ,._._ BİR HAKİKAT! Sayın müşterilerimizin 

nazarı dikkatine: 

,,___________ . __, 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bır kelime ile s 1 N G E R s A A T 1 demektir. CUnkQ: 
Pırlt-ntalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde toplan-
mıştır. Bunun için. Saat alacağınız zaman, tereddütsüz s 1 N G e R saatı aıınalısınız ve saatin üzerindeki 
s 1 N G E R markasına, milessesemizir. adresine dikkat etmenı2 laıımdı.r. 
Modayı taklp eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefü ışlemesıle hakikaten nazarı dikkati celbe-
deı böylf' bir harikulade S 1 N G e R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir 

SİNGER SAATİ Hoşa gidecek~? nıakbul HEDİYELİKTiR 
ve en guzel 

1 No. 82 - A 200 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira EM SALLER1 GtBt 15 SENE GARANT1LlDtR. 
D 1kkat : Sinı?er c;aatleri İstanbulda yalnız Emınönü merkezindeki mağazamızd" satılır - İstanbulda subemtı 

' yoktur. Adres: SlNGER SAAT Mag~zaları İstanbul. Eminönü No. 8 , 

-------------------------------------
••• ,,• ~• • ' • ~ ~ I ' • .. ' •• ~ • ~y ... ~... J • ... ·, '·. .... • f 

................................... "'3 ............................... .. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

ÇocUkAnsiklopedisi 
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: 

Cünkü: - . 

Ç- k " un u: 

Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: 
çocuğun mektepte j 
mektep dı~mda, hatta ' \ 
tnektepten sonra muh-
taç ol.iuğu en kıy
metli eserdir. 

1 

Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilit veyahut U

nutulabilir. Fakat Co-
cuk Ansiklopedisi, Ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz brra. 
kacak. bir eserdir. ~ 

Çocuk Ansiklop.edlsi 
bünü d ünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eser dir. 

Ç'oc111c A.1s:k lopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona ooş 

saatlerinde hocalık vt 
arkadaşlık eder. 

r 

·TAN: NeŞriYat · ·E:vt '." . . .... . 
.· lstanbul . · .·'. ·. 

Ç o~uk AnsiklopediRi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cü- , 
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
ralebe ve muallimlere 1 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

1 : . 

·~~PARA ~ \ HAY.AT YARIŞl~lN 
DİREKSİYONU DUR 

---
l • 
r T. iş Bankası" 

Kü~ülc Tasarruf l 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
• Keşideler 4 Şubat, 2 Mayts, 1 Atus
: tos. 3 lkiociteırio tarilıleriode ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2000.-Lira 
3 .. 1000 .. =3000.- .. 
2 ., 750 .. =1500.- • 
4 • 500 ., = 2000.- • 
8 • 250 .. =2000. .. 

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

300 .. 20 .. = 6000.- .. 
• ··············-··· .. ···························· '"" _______ , 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatiarı 
Krş 

Başlık maktu olarc·. 750 
1 inci sayfa santimi 500 

300 

Sahip •e Neıriyat müdürn Emin 
UZMAN, Gazetecilik . ve Ne,rlyat 

T. L. S. TAN matbusı 

•• . ' . ..... ': .... .,... ; c •, . . 

ioARuiNi siL~N ıs eANı<AsıNoA 
i KRAMiY E L i H E SAB ~Ç~R 

S ıhhct ve İçtimai Mtaavenet 
Ve~aıetinden 

3'l58 sayılı gözlilkçiilük kanunu 4.4.941 tarihinde meriyete gireceğin
den, bu t.ar:hten itibaren üç ay sonra ruhsatnamesiz gözlükçülük yapmak 
yasaktır. Halen ticaret yapan gö7lükçülerin icap eden ruhsatnameleri al
mak üzere bu üç ay zarfında bulundukları mahal sıhhat müdürlüklerine 
bir istida ilı ;nüracaat etmeleri ve çalıştıkları dükkanm ünvan ve sarih ad
resinl bldirmek suretiyle tanzim edecekleri bu istidalarma: 

1 - Kaç senedenberi sanatmı icra etmekte olduruna dair bulunduk-
ları mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından verilmiş vesikaı 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 

3 - Trıhsil derecesini gösterir vesika sureti, 
4 - "Gözlükçülük yapmıya mani vüc~t ve akılda bir arız.ası bulunma

dığmı" tasrih eden sı:hhat rayoru. 

5 - İki adet vesika totojlrafı. 
r abtetmeleri lüzumu Üan olunur. (1813 - 2552) 

~- 1 

·ıtitJÇ ' 
P,1 fiRKI~ 
Ç!NKO_ 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiSELER 

Devlet Denizyolları İşletme 
idaresi ilanları 

14 Nisandan 21 Nisana Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

{aradenlz hattına 

Bartrn hattına 

Mu dan ya hattına 

Bandırma hattına 

<arablga hattına 

1 mroz hattına 
Ayvalık hattına 

izm lr ıtl rat hattına 

1-r:m lr aralık poıtaa 
Çanakkale iliive 
postası 

Salı 12 de (Tarı). Perşembe 12 de (Ankara) 
ve Pazar 16 da (Güneysu) . Galata rıhtunın-
dan. 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (A
nafarta). Sirkeci rıhtım mdan. 
Pazartesi, Salı 9.50 de. Çarşamba, Pe~embe, 
Cunıa 16 da (Sus), Cumartesi 14 de (Trak) 
ve Pazar 9.50 de (Sus). Galata nhtnnından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). 
Galata rıhtnnmdan. Ayrıca Çarşamba 20 de.. 
(Anafarta), Cumartesi 20 de (Çanakkale). 
Tophane rıhtımından . 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtx
mından. 

Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıhtnnmdan. 
Çarşamba 15 ·de (Bursa), Cumartesi 15 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından, 
Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtnnından. 
Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 
17 Nisan tarihinden itibaren erşembe günleri 

1 saat 9 da Tophane rıhtımından gidiş ve dö
nüşte Tekirdağ ve Geliboluya uğramak ve 
Çanakkaleden dönmek üzere ilftve bir posta 
kaldırılacaktır. (2908) 

*"" NOT : Vapur seferler! hakkında her t Or fü maJOmat a,aOıda t ele-
fon numaraları yazılı Acent elerlmb:den C:IOrenlleblllr, 

Ga lata Baı AcentellOl - Galata rıhtımı, Limanlar Umu m MQdUrlU~U 
b i na~ altında. 42362 

Ga la ta Şube .. - Galata r ı htı ms, Mıntaka Liman Relılllil bl-
naSJ altınd a. 4013S 

S irkeci ., ,. - Sirkeci, Yolcu Salonu. 12740 , ......... ~ ............................. ... 
~ ........................... _ .. --.,] 

Hariciye Vekaletinden 
Romanycz:da Emlciki ve Alacağı 

Bulunanlara .-
Romanyada ahiren neşredilen bir kararname mucibince, ecnebnerin 

Milli İktısat Nezaretinden verilmişbir müsaade olmadıkça Romanya
daki emlak, hukuk ve menafiine ait tasarruf muamelelerinde bulu
namzyacaklar; böyle bir müsaade istihsal edilmeksizin yapılacak ta
sarruf muameleleri ile normal ıdare muameleleri ve bankalarda mev
du kıymetlere müteallik tasarruf muamelelerinin hukukan batıl adde
dileceği; Romanyada ikamet etmemekle beraber orada bu gibi emlAk, 
hukuk ve menafie malik bulunan ecnebilerin ise, Romanya arazisin
de tedavüle çikartılmıs bulunan bilumum tahvillerle nama muhar
rer olmxyan kzymetU senetleri hamil oldukları takdirde bunlar h ak
kında Nisan 1941 nihayetine kadar, Romanya Sefareti ile KoOJl()lOS
luklarma bir beyanname vennekle mükellef oldukları; ayni mGkel
lefiyetin bu gibi esham, tahvilat ve senetleri mevduat olarak k abul 
etmiş bulu nan bankalara da şamil olduğu Ankaradaki Roma117a Se
fareti tarabndan bildirilmiştir. 

Keyfiyet alAkadar T ürk vatandaşlarının itt!IAma vazolunur. , ......... ______________ , 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Miidlirlüğünden 
1 - 250 volUuk 75 adet köprü armatürü pazarlık usulü ile satın a

lınacaktır. 
2 - Eksiltme 28.5.941 gilnü saat 15 de Metro hanının 5 inci katında 

yaptlacaktxr. 
3 - Muvakkat teminat 93 liradır. 
4 - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri leva

zımdan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile i!An 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (2837) 

lstanbul Defterd:arhğından: 
Darphane ve damga matbaası binasında yaptrrılacak 2388 lira 28 ku

ruş keşifli tamir. işi 21/4/941 pazartesi günü saat 15 de Milli EmlAk Mı.i
dürlüğünde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Muvakkat teminat 180 liradır. Keşif, şartname vesair evrakı Milll 
Emlak 4 üncü kaleminde görülebilir. İsteklilerin; en az bir taahhütte 
(2000) liralık bu işe benzer iş yaphğma daU- idarelerinden alını~ olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 
(tatil günleri hariç) 3 gün evvel alınQıış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikası ibraz etmeleri muktezidir. (2659) 

BANKASI 
TURK ANONiM şm&En 

TESİS TARİHl 1863 
Statlllen •e Tiirlı:iye CUntbunyeti De ııııfinakit mukavetenamesl 2292 

l>.umaralı 10/6/1933 tarihli kanonla tasdik edilmııtir

(24/6/1933 tarih li 243S Nama rah Reımi Guetcl 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
1 .250.000 lngiliz Lirası Oiityat akçeLi: 

Türkiyenin başlıca ~birlerinde 
PA.RIS, MA.RSILYA ve NIS 'de 
LONCRA ve MANÇESTER'de 

vıısm. KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN . lRAK. Fll.ISTU\ 
ve MA Vl!:.RA 't l EIWUN'de 

Merkn ve Şubeleri 
tUGOS'LAVVA, ROMANYA. YUNANiSTAN, SURIYlt, LUBNA.J\ 

Pü.Y.allen H biıtün Oün,.adaı Acenta ve Muhabırle.n qrdır 

Der nevı Uan.ka Muamelelerı yapu 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
ficaırı krediler ve vesaikli krediler küşadı. . 
rü.rkiye ve Ecnebi memleketle.r llleJ:me ke§ide senedat b 

kontosu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit. alhn ve emtaa Ozerlne avans. 

Senedat tahsiliih v• ._,.ir• 

En yüksek em.nıyet şartlannı tıaiz kirala 
Kasalar Servısi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
lrumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 


