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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Ağzını Kapa, Yerin 
Kulağı Vardır. 

Almanyanın 

Uzun Bir Harp 
için Hazırladığı 
Büyük PICin 
Nedir? 

Hallı Tioi Yeni 
corao, f anili Ve 
Aı alılıabılar 

Almanyanın llk hedefi İnglltere
ye kal'll bir Avrupa birllti çıkar
mak ve bu kıtada artık harbe ni
ha:yet verildilinl iddia etmektir. 
İkinci hedefi de, Afrikayı zapte
derek Avrupa lutaaını :yqatacak 
bu müstemleke elde etmektir. Bu 
ikinci ıa:vesini de tahakkuk ettir
dikten 10nra da bütün emeli 1n
siltere ve Amerika:ya dönüp "Ben 
Avrupa harbini bitirdim. Afrika-
71 da Avrupanm müstemlekesi o
larak kullanacağım. Benim arbk 
davam kalmamııtD'. İsterseniz sulh 
1apahm., diyebilmektar. Demok
rasiler ıulhe :yanaımadıklan tak
dircie de uzwı bir harbe ıtrmektlr, 

Günde Beı Bin Ayakkabı Yapılacak 

. Ve Beheri 6,5 Liraya Satılacak, 

Mensucat Fiyatları da Ucuzlatılacak 
Ankara, 19 (TAN muhabirinden) - Ticaret Vekili Mümtaz 

Ökmen'in halk tipi ayakkabı ve halk tipi ucuz çorap ve fanill 
imali hakkında İstanbulda yaptı lı tetkikler neticesi olarak bu 
mevzua dair verdilf direktifler üzerinde çalqmaiara devam olun-

M. Zeüri11a SERTEL 

Dünkü yazımı §U sualle bi
tirmiştim: 

.. Mihverciler Balkanlarda ve 
llısırda birbirini takip edeceAini 
'lllndukları muvaffakıyetlerle asıl 
huyük harp pllnlarını tahakkuk 
ettırebileceklerine kanidirler. Bu 

maktadır. 

Verilen maldmata ~re. yapı
lan tetkik ve neticelerde müabet 
bir netice alındıtı takdirde Ti
caret Veklleti tarafından İstan-
bul kunduracılanna her türlü ko
)ltylıldar .röıterilecektir. Bu ara
da onlara llzım olan malzemenin 
ithali temin olunacak ve akreditif 
yapmak 1Uretiyle icap eden yar
dım yapılacaktır. Yapılan tetkik-
lere ıöre, her ıınıf halkın ıtye.. 
bileceii ayakkabıdan ~e bee 
bin tane imli edilecek ve beheri 
8,5 lira olacaktır. 

(Sonu: S. S: Si S ) büyük plAn nedir ve bu muvaffa- Ticaret Veldlf MBmtu bkmen 
k.Yetler o pllnm tahakkukunu na ===========-1::=-------=--====-=-• 
==~ereceye kadar kolaylaş 1 n g i 1iz1 er 

Bitler harbi bir senede bitire
Ceğini umuyordu. Yıldınm narbi Basraya Kuvvet 
Bısteminin ihdas edilmesi sebep-
lerinden biri de bu idi. Y aldll'am 
harbi AJmanyamn filvaki Avru- Çıkardılar 
paya hakim olmasına hizmet et
ti, fakat harbi bitirmiye Wi 

ıeımedi. Yeni Irak idaresi 
Hitler 1941 de harbi bitire • 

ceğini ilAn ettili zaman Amerl
kada ''Kiralama ve ödünç ver
ine,, kanunu daha çıkmanııftı. 

Bu Kuvvetlere 
Bu kanun çıktıktan sonra Ame- K 1 1 k G •• t d. 
rika fiilen Ingiltere ve müttefik o ay 1 os er r 
~~-~-~~ l.ôfiilri,'")t CA.A.) - 11\'taii 
ıiltere ve milttefiklerl için çalı- resmen bildirildllfne ıöre • . ,..... 
18Call anl•plınca, Almanya har- Uz - Irak ittifak muahedesi hü • 
bin de bzayacajına kanaat ge • kümleri mucibince, büyiik im -
tirdi. Tayyare bombardmıanJarı paratorluk kuvvetleri, Irakta mü Yeni Ymum 8qveldU 
\re lltDl tqebbüalert ile mağltip nakale yo~ı:ını açmak için Bu- KODZIAS 

mavini 

edilemiyeceli anlaşılan Ingilte • raya gelmıştır. 
re günden güne kuvvetlenecek, Yeni Irak idaresi, Seyit Rafit 
l.{1811' ve Akdenizl kaybetlıe bile Ali ElReyllni'nin verditi ilk te
harbe devam edebilecek kuvveti minata sadık olarak tam kolay
\re kudret kaynaklarını muhafaza 1ık1ar ~termektedir ve İmJ>L 
edecekti. o halde uzun bir harp ratorluk kuvvetlerine kumanda 
lçin hazırlanmak l.lzmıdı. Uzun eden İn«filz subayına "ııo. Jteldi
\'e neticesi fiipheli bir harbe de- Diz., demek ve her türlü terti -
\ram edebilmek lçhı mihvercilerin batı abnak suretiyle bu lnıtliz 
bUidukları çare fUdur: Avrupa- suba~ ile ltbirlW yaı>mak ~re 
,.. battan bap tstill ederek bu - btr yuksek subayı Buraya aon. 
tada ym1 nizam esısma göre bü dermiftir. 
)6k bir organizasyon vücude ge- ~ harpte ln«Uiz ve Hin -
tirmek· tsgal ile istlll ne veya dJstan askerlerinden iyi hatıra
Jbüttetİk olarak elde edilen bü - 1ar muhafaza etınq olan mahalll 
t6n A; mllletlerinl, büyük halk İmparatorluk kıtalarına ha. 
.\iman~ makinesi için çaht- raretll bir hüsnil kabul J(Ölter -
tarm.k· Sovyet RU1Ya ile ticaret mletir. 

YUNANiSTAN 

Sonuna Kadar 
Harbedecek 

Kabine Toplantılarına 

Bizzat Kral Riyaset 

Edecek 
ltl~betlerlnl genifleterek bu- Bu hareketin lerutnda Irak 
tadan gelecek yardımı arttırmak makamlanmn ı3ıtercUti ifbirll
~ Avrupa ne A6ya kaynaklara . iti Londrada iyi bir intiba yarat. 
laa dayanarak demokrasilere kar mı' ve ı>ek yakında fkl memle - lapeldl 
il uzma bir harbe giripnek. ket arasında da~a normal milna

tebetlerln teessus edeeeıt Oml • 

Muavini 

Koclzlas Kabine 

Listesini Hazriyor 

• 1 ( Soa11: S. I; 88 7 ) dini vermiştir. 

Sinir Harbi 

• 
\ • El#san 

Yun•nlstanda 

Almanların 
Şiddetli 

Hücum l arı 
Püskürtüldü 
Muharebe Meydana 

Alman Ölü ve 
Dolu Yaralılariyle 

Ahanlann Cepheyi 
Yarma Teıebbisü 

Akim Kaldı 
Atbuı 11 (AA.) - Atina rad

yosu, Yunan • İngiliz kıtalannın 
tlddetli Alman hlicumlannı dur· 
durmakta devam ettiklerini bil. 
dlrmiştir. Muharebe meydanı 
Alman ölü ve yarahlan ile dolu. 
dur. 

Ymwüstaad•ld son harp vasiyetini bu haritada tak ip edebilininis. 

Spiker, dUa bir mmtabcla bir 
Yunan mukabil hücumu netice -
ıinde Almanlınn serf ~lme
le mecbur eıılllmiı olduldanm 1-
llve etmiştir. Viyana'da 1 

Bir Konferans 1 

Toplanıyor 

Konferansta Yugoslav 
Sahasının Tanzimi 

lıiyle Uğrapacak 

• 
Olan Fon Papen de 
Konseyde Bulunacak 

Bedin 19 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Bitler, Alman kızılhae cemiyeti
ne ikinci yardım aenesi milnue
betiyle Alman milletine hitaben 
bir beyanname neeretmietir. Bu 
beyınnamede bilbı•a deniliyor 
ti: 

Hnümil7.de cok eetin bir harp 
senesi vardır. Alman milletinin, 
hürriyeti ve istikbali için yap
tıb bu en büyük aaVQta bu le
ne tarihi bir ehemmiyeti haiz o
lacaktır. Tarihi kararlar verile
cektir. Fakat evlltlartyle yeni
den iftihar edecektir. Onlar bu 
kahramanlık devresinde -~ 
A1mall ne.illerinin Yaeamuını te
min için hayatlannı feda ediyor
lar. 

Ankara, 19 (Radyo J(ueteli) -
Londra tarafın4an Bitlerin C-. 
nubu '8rkl A vrupan Relcliıt bil
dirilmektedir. Fakat hanıi e&
hirde bulundulu tasrih edilme -
mektedir. 

Moıoıor 

l'ravda Diyor ki: 

Sovyet • Japon 
Paktı ihtilafın 
Geniılemesine 

Mani Olacaktır 

Gazete, Bu Paktı 

Amerikan Siyasetinin 
lfl&sı T el&kki Ediyor 

1 

Bulgarlar 
Harekete 
Geçtiler 

Bulgar Kıtaları Dün 
Makedonyayı lıgale 

Başladılar 

Yunanlılar AlmanJan pd -
detli bir mukabil hiicumla, 
Kalamabakan '1mallnde Grelte 
na mıntakasmda geri pibJriirt .. 
miQlerdir. Makedonya cep
hesinin merkez bölgesi olan 
burada Almanlar, merkez ova-
1111a l(irmek mabadiyle dallar 
anamdan cepheyi yarmak isti
yorlardı. YIUUUl krtaJan bu 
bölpde Almanlar üzerine bil
haua kuvvetli bir ıa)ill 'f•
puak, ha Yuaan tauram ne
ticesilHle bir miktar ıerlJe ce
kibneie mecbur etmlttlr. 
c ............... ~ 

fl-.aedana Har-Lef " ftli7etl matteflkle .. ......_ 
Wll elan '8YaDI memnuniy. elarak 

Merkez Komitesi 
ihdas Eclif cli 

1&1tennektedlr. 
Almanlar fevkalAcle aıtr' zayi

at vermektedir. Makedonya c~ 
besindeki muharebe meydanı Al
man ölü ve varahlan ile doludur. 

Sofya it (A.A..) _ "D.N.B.,. Avustralyalılar ve Yeni Zel~n
• --• bl baclan 'bildirili· dalılar, A\manlan «eri l>ftskur
_. r men türken rösterdikleri parlak ma-
7or: Bqthı Balpr lutalan, baret ve şecaatle her rün tema
Alman latalan tarafından kur- yüz etmektedirler. Bunlar, Al
tanlm1' olan BuJıar mmtaka· mantar arasında panik yapmak
laruun buılaruu, hallan men- tadır 
futine olarak silk6n ~ nizamı A~avutlukta. İtalTan btlcum.. 
Wame ı• lual ~· lan, her zaman mutat oldulu ~ 
Sofyı 19 (A.A.) -:: D. N. B.,, bl «eri püslr•Hiilmii~iir. 

Makedonyada Usktn>'te bir Ma- ( Sonu: Sa 5; Stl l J 
kedonya hareket merkez komite-
li tesis edilmistir. Bu komiteye. r ~ 

:-:~a= e~uıı:: Yugoslawa•da 
~!-~iükten ibaret Butıar Mullasamal 
ı>1'darlan, şimdiden Uskübe mu- sona Eı d l 
vasalat etmistir. 

Amerikaya Sipariı 
Edilen Tayyareler 

Ankara, 19 <Radyo ıuetesil -
1n,Vltere tarafından Amerikaya 
ımıarlanan büyük ve veni listem 

--G--
Başvekil Bir Deklarasyon 
Neşrederek Mağlubiyetin 

Sebeplerini Anlattı 

harp tayyarelerinden bir -"1P Y aıuı betinei aa11f 11111Uda 
Ameribdan ucarak bir hamlede \._ J 

A~1 ... !!_!A.A.) - Atina A-
jansa buuu-ıyur: Kral aabahm ılk .a. -L f Y-' f · f 1Utlerine kadar muhtelif şahsi- Aaller uuye 

cayiaları Bir Tara a :ı~:ü~.:U~,; 

Alman Sefiri 
Moskovadan 
Berine Ger• 

ın.tltereye varmıtlardır. - "" 

~ d• Konatantin Kodzias'ı bugiln hıl -
Bırakarak Yalnız Ken ı ~u';'::t:"B~::.ıta::ı: 

li valde Kral bizzat meclisin içti -

Kaynaklarımıza Kulak Vere m ~ riyaset ed~tt için 
~ Başvekil muavini llfa -

Ankara 18 (TAN Muhabirin- radyosundan dinlemif olanlar tiyle vazife görecektir. 
C!en) - Falih Rafla Atay yarın zuhur etti. Kodzias bunu müteakip qa -
Çakacak Ulus gazetesinde "sinir Sinir harbi top, tüfekle ~~z: ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
lıarbi nasıl yapıhr,, başlığı altın- Şayia ve rivayetlerle zihınier "Batvekil muavini llfatiyle ye 
da ıu makaleyi ııeşretmektedir: altüst edilerek biribirine zat ha- ni hülaimet erkAnmın listesini 

Dun mebus arkadaşlardan bi- herler halla n~binlikle bedbın • Krala takdim etmek vazifesini u
!'l, bir otelin kapısında "- Ba- lik, yeisle sevmç arasında 5al • zerime aldıtım için ilk flJ'lattan 
kUıız fU gençten sorunuz!,, De- kıyarak hayaller ve hayal liikut- istifade ederek bütün Yunan 
tU. 'Naklettiği iki havadisten lal'l birbirini kovahyarak, \l&ta milletini ve altı aydanberi Yunan 
birıai: Afrikadaki bütün Alman bir taktikle vukua gelir. siWılanna fan ve teref kazan -
lar imha edilmiştir. ikinci hava- <Sonu: Sa 5; Sil 5 ) dınruf olan ve m\ifkül prtlar al-
clia de buna benzer bir şey! ,,....-.. '\ tanda da emaalaiz mücadeleye 

Bir başka şayiadan bahseden ' ayni kahramanlıkla devam eden 
btr tanıdık bu haberin müşte -1 VATANDAŞ mükemmel Yunan kıtalal'lna 11e -
l'ek ahbapİarınuzdan birine bir ' Ber ifittljlne i- ıamtamaya kendime bir vazife 
_,ir tarafından verilmiş oldu - nanma!. Her bB- bilirim. 
lunda ısrar etti. Telefonla ken- ditlni liyleme! Bu mücadelenin 28 tefriniev -
elini aradım: .. iki haftadanberi VATANDAŞ ! vel 1940 da oldulu J(ibi sonuna 
letir yuzü gördülüm yok?,, ce- Sftk6tun altın kadar ayni 18fiyet nlmua ve 
-.htm verdi. olduta devir ba güzellikte devam etmesi için hO 
'i. Sellniği~ ~üıtüğü akşam ~n- __.ür; ıaama· ktimetin namuüarane bir ıuret-
qranın butun sokaklannda ıs- llDI bilmek va- te elinden geleni yaı-çajını or-
tiıdat havadisi dönüp dota~tı. taama hlsmet duya ve millete temin ederim. 
~nlar Solluma gelirken, e~*aektlr! (Sonu: Sa 1; sa ') t.rramD geri alındığım Lon 

YUNANLILAR 
ŞiDDETLE 

DAYANIYOR 
(Askeri Muharrlrimb yazıyor) 

YUNAN CKPHE8INDK - Al
man motörize kuvveUeri on iki 
S(inde Yuıoslav ordusunu teslim 
olmı:ya mecbur ettikleri halde, 
Tesal)'ada tnıtıız ve Yunanlılann 
ıesıa eıtilderi kuvveW müdafaa 
hattmı bir türlü :Y&nnl)'a muvaf
fak olamam..ıarctır. 

Almanlar bu cepb97e en ıozı
de kuvvetlerini aöndennfllerdir. 
Adetçe de tqillz ve Yunan kuv
vetlerinden o.tilD oldı.ıklan anla
plauftır, Öyle oklutu halde Al
manlarm burada cepheyi 7armı-
7a muvaffak olamamaları dik· 
kate pyandlr. 

Alman erklmharb~ ,._ 
ret Poloa.7adl. prek Belçika " 
l'ramada takip ettlll taktik bu· 
rada 1imduklan netlcqi v.-m~ 

miftir, • 
(Sona· S. S: SB Zl 

Moekova, 19 (A.A.) - "Ofi,,: 
Pravda J(azetesi. .. Sovyet - Ja
pon paktı karşısında yabancı 
matbuat,, başlılı altında uzun 
bir makele neşretmiıtir, Pravda, 
paktı memnuniyetle kareıhyan 
Japon, Alman ve İtalyan matbu. 
atının mütallalannı tetkik et • 
mekte ve Ankara matbuabnın 
da hic:li&eyi ciddiyetle nazan dik
kate alarak bunun Sovyetler Bir. 
liiinin dünya harbinin ıenı.le • 
mesine mümkün olclulu adar 
mlni olmak arzu.sunu ve 1Ulb 
azmini pterdili m(qahedelln -
de bulundulunu kaydeylemekte. 
dir. Pravda diyor ki: 

.. Sovyet - Japon paktının ıi -
yut ehemmiyeti a.tklnbr· O de. 
rece "1kArdıt JIL .. =t= Yal
nız harbin Y•rd ,,.,~~C 
ııqlem •ıf _,....,. ., 
le hOfUD& ıtdemezdt,. 

Pravda, bundan 10nra, İnıtllz
Amerikan ınatbuatındaki akli -
leri tahlil ederek anıı.,,,anın e. 
bemmiyetini kilçümlemeıe çalı
ean mütal.lalarla alay etmekte 
ve yazısına eöyle devam eyle
mektedir: 

( Soa11: Sa S; Si 3 ) 

Amerikan Karikatiirll: 

·AVRUPA. 

&vruJIUUD almakta ol dup ym m•--n 
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Yazan: ULUNAY 

Diyebilmek için yutkuna yut
kuna fırsat kolluyordu. 

Kontesın varidatı Sadığın cebi
ne su gibi akıyor ve oradan ma
sura ile etrafa "mai leziz" gibi 
dağılıyordu. Hakkı olmı:varak e· 
line geçirdiği bu serveti istediği 

i sarfetmesine rağmen dolan
d.rıcı doymuyordu. 

Kadına Paris civarında bir ma
likine sattırdı. Bunun parasını 
<on santimine kadar borsada kay 
bctt. 

Her ay apartımanın hesaplarını 
görduğü zaman aşçıyı karşısına a. 
;ırak uzun uzadıya sıkıştırıyor. U 

fak salondan ta~an münakaşaları 
kontes işitmemek için kulaklarını 
tıkıvordu. 

Kontesın itimadını kazandığını 
zannetti.iti uşaklan, hizmetçileri 
sık sık değiştiriyordu. Kadını ta
rT'amen yalnızlığa mabkiım etmiş-
'i 

Sadık varidat istemiyor. nakit 
ıst.yordu. Takip ettiğ

0

i gaye dö 
-. rizilere bütün emlakini sattır
'l!aktı. 

** 
Hasır ll>tünde bırak,tığı m~

dam !velin ayda bır defa ı
darehaneye gelmesine müsaade 
~tmişti. Kadın, parasızlıktan yal
tLzııktan acı bir sefalete düşmuş
tu. Kocasının hısımlarından mu
uvenetı beklemiş, onlardan: 

- Varını yoğunu jigololara 
yedirdiğı zaman bizden sordu 
mu? Hangı taş katı ise başını o
na vursun! 

Cevabını almıştı. 
Böyle aybaşı ziyaretlerinde Sa

dık, ev k.rası olarak verdiği bır 
ikı yüz frangı kadına ôyle soğuk 
b1r tavırla: uzatıyordu ki, paraları 
a rken kadının gôzleri yaş dolu· 
yordu. 

- Mersi! Fakat ayağıma bir 
papuç almak istiyordum ... Aca
lıa! 
Sadık kaşlarını çatıyor: 
- Yavrum, diyor. Bu kahro

lası dava ıçin boğazıma kadar 
ırca gırdim. Sana ettiğim bu yar 

cıırru kendi nafakamdan kesiyo
ıum .. Bu ay idare et .. 

- Yağmurlu havalarda çıka
,:ııyorum da .. 

- Al sana on frank daha vere
y m .. Altlarına bir pençe vur
our .. 

Kontesin de hali madam İvel'
;ı n başka türlü değildi.Sadığa ter 
z nin, şapkacının hesaplarını gös 
tcrmek için onun keyifli bir za
ıanını kollamak lazımdı. 

- Mon şeri! (Paken) hesabını 
3ndermiş ... 
Sadık buna karşı bazan konte

sın hürmetle elini öperek: 
- Hesabı verin!z, yarın tesvi

ve edelim! Diyor.Bazan da birden 
Lıı e kaşlarını çatarak: 

- Çok teessüf ederim. Fakat 
ougünlerde hiç bir şey yapamam! 

Diye kesip atıyordu. 
Kontun hali daha perişandı. 

!'Ene ne geçerse, metresine yedir 
< ~i için Sadıktan para isteme 
p7yasasını otobüs parasına kadar 
ııdirmişti. 

** 
Sadık, ilk defa Viktor Hügo 

bulvarındaki binada yemek 
vediği gün apartımana doğru ba· 
kıp: 

- Bir ay sonra bunlann hep
si benim olacak! 

Demişti. 
Şimdi bu ahdini tamamen ye

rine getirmiş oluyordu. Artık 
Jo Farizi ailesi tamamen elinin 
ı.çınde bulunuyordu. 

Yaz tatillerinde Kont Madlen· 
'e deniz kıyısında ufak bir şehre 

diyor. Sadık Kontesle tatilini 
· Dovil" de "Kan,, da geçiriyor
lu. 

'.\!asrafın çokluğundan şikayet 
Pderek dö Farizi'lerin Rols ara
"lasını sattırmıs. Kontun arabası 
!'. garaj borcu verilmediği için 
zoptedilmisti. Her sene yaz tatil· 
1 -ıni çoluğu çocuğiyle arabasına 

nerek Bretanya'daki şatoların· 
r ı geçiren Arman şimdi mukav
' a valizini eline alarak ufak aile
l•r gibi tenzilatlı bilet almak için 
~ etresiyle beraber istasyonda nö-

et bekliyordu. 
Madam İvel. hala Sadık'ın ken. 

el ·ıyle evleneceğini ümit ediyor
' u. · Ay başılan mülakatında bir 

ec defa korka korka bu mesele
yı açmış asıkından: 

- Ne yapayım? Daha evrak 
r•1medi. Biraz sabret. Bugünler
e gelecek! 

Cevabını almıştı. 
Kontesin yetmiş beş yasında 

P • i var bir büyük annesi vardı. 
•iyar Markiz senede bir iki de

' Parise ııelir Beş on gün toru· 
r ına misafir olurdu. Gerek baba· 
~dan ı:ıerek kocasından büyük 

tir serveti olduğunu Sadık bili
• >rdu. Markizin ı.ıözüne ı.ıirmek 
, ·in bütün zekasını kullandı ve 
..,uvaffak oldu. Torununun müra 
bbesi tahtında olmak şartile ih-
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tiyar kadın tahviliitının bir kıs· 
mının idaresini Sadık'a bırakmış 
ve yine Sadık'ın telkini ile Kon
tese bir vekaletname vermişti. 
Markiz. şatosuna döndükten son
ra Kontesle birlikte Kredi Li
vone'ye gittiler. Kasayı açarak 
bütün tahvilatı aldılar. 

Dolandırıcı büvük darbeyi vur
mak zamanının yaklaştığını his
sedivordu. Tahvilatın satılması 
Sadık'a sekiz yüz bin frank ge
tirmişti; dô Farizi'lerin servetin
den bir tarafa koyduğu para ile 
elindeki para bir milyonu geçi
vordu. 

Bir sabah Kontese: 
Bir hafta icin Nise gidivorum. 

Dedi. Pek mühim bir isim var ... 
Kontes bunu öğrenince saba

ha kadar uyuvamamı tı; iişıkını 
büsbütün kavbettiğitıi sanıyordu 
Kocasivle beraher istasvona ka
dar gelerek Saclık'ı tesvi Pttilrr. 

Ni.• sevahati Sadık için bir fe
laket oldu. 

Her şeyde gayet iyi düşlinen 
bu adam bazı hususta ço

cuk ı.ıibi zaaf gösterirdi. Takip 
ettiği gayeye doğru sağlar» adım
larla yürüdii(ıü halde hazan lü
zumsuz bir iddiava kapılır, saç
ma bir inhiraf yapardı. 

Mesela bilgic görünmeyi çok 
sever, bir başkasının her husus
ta kendisinden fazla olmasına ta
hammül ·edemezdi. 

Daha memlekette iken bile bü
tün iskambil oyunlarını akranın
dan iyi oynadıiiını iddia eder, 
tavlada pul astığını söylerdi. 
Çok defa beraber içtiği adam
lardan fazla mukavemet ı.ıöster

diğini isbat için hasta olacak 
kadar icmişti. 

Nis'te otel Negresko'ya indi 
Kendi kendine servetin, lüksün 
zevkini tatmak istiyordu. Zaten 
Nise bunun icin ı:ıelmişti. 

Negresko'nun birinci katını 
Hintli mihracelerden biri kirala
mıştı. 

Sadık servetlerinin hesabını 
bilmiyen bu zenginlerin karşı -
sında elindeki bir milyon fran
ga rağmen kendisini aksamdan 
sabaha yiyeceği olmıyan bir sefil 
vaziyetinde görüyordu. 

Otelin önünde sıralanan lüks 
otomobillerden inen, koridorları 
renk renk iri sarıkları, çenele -
rinden kıvrılarak baglanan yağlı 
sakallariyle dolduran bu bakır 
renkli adamlara karşı en aman
sız servet düsmanlarından ziyade 
kin besliyordu. Dişlerini gıcır

datarak: 
- Bir milyon frank! Bu da pa· 

ra mı? diyordu. Para dediğin 
su herillerin yaptıkları gibi sar
fetmekle bitmemeli ki ona para 
diyeyim ... 

Kendini bu yanık renkli, ya
ğız saçlı adamlar ı.ıibi hürmet e
dilmis görmek istedi. 

Jete kumarhanesinde bul, ba
kara masalarının basında yıkılan 
servetlerini ellerindeki beş on 
frankla yeniden kurmak istiyen 
bu enkaza istenildiği kadar tesa
diiJ ediliyordu. ,,. ,,. 

Romanyaya 
Bir Heyet 
Gönderildi 
Bu Heyet Petrol 

icsin Anlaşması 

Müzakereler Yapacak 
Romanya ile aramızdaki tic;.-. 

rl münasİ>betleri arttırmak mak
sadiy!e petrol ofi•i umum miiclii
rü Talha Sabtıncu, muavinlPrin. 
den '\fejat ve Sedat Romanvav• 
hareket etmistir. Hevet netrol 
anhı~a.!oiı vapmek ic-in müzake
relerde bulunacaktır Rumenler. 
petrole mukabil tiftik ve pamuk 
alocaktır. 

Evvelce vapılan anlasma mu
cibince, petrol ve benzine karşı
lık Romenvava tjftik sat1c;l:lr1na 
de~am edilm.-ktedir. Tiftikleri 
teslim almak icin sehrimizde Ru
men sanayi erhahından, bir hPvet 
bulunmaktadır. 

PİYASADA: 

Yeni Manifatura 

Eşyası Getiriliyor 
Manifaturacılar birliği bir miL 

yon liralık manifatura ithali icin 
akreditif temin etmistir. Çay 
ve kahve birliği tarafından te· 
min edilen 60 bin İnııiliz liralık 
cav da, cay tacirleri arasında 

taksim edilmiştir. Deri ithalat 
birliği Avustralyadan 20 bin İn· 
giliz lirahk ham deri sipariş et
mistir. 

Bugünlerde Slovakvadan 500 
ton civi gelmistir. Evvelce yola 
cıkarılan bir kaç va~on civi de 
Yıı"oslnvvada kalmıstır. 

F.t ve Pe~nir Fivaflan - Fi
yatları mürakabe komisvonu. va
rınki toplantısmda et fiyatları
nı tetkik edecektir. Fiyatları 
mürakabe bürosu. nevnh· satıŞ
ları hakkındaki tetkiklf"rine de
vam etmektedir Razı bakkallar, 
nevnir tenekel.-rindeki fire vü
zünden yarım lira ziyan ettikle· 
rini bu itibarla komisyonun tes
bit ettiği fivat üzerinden mal 
satmağa imkan olmadığını ileri 
sürmektedir. 

1 

İş Dairelerinde Tetkikat - İk
tisat Vekaleti is dairesi reisi E
nis Behiç, Vekalet hukuk müşa
virlerinden Ziya, sehrimizdek1 
is müesseselerinin umumi vazi
yeti hakkında tetkiklerde bulun
maktadır. Dün bu maksatla, vi
layette bir toplantı da yapılmış
tır. Bu toplantıya mmtaka ikti
sat müdürü ve ticaret odası umu
mi kliibi de işirak emişir. 

Un Tevziaı - Toprak mahsul· 
leri ofisi pastacı, börekçi ve bu 
gibi işlerle uğrasanların un ihti
yacını karşılamak için her gün 
belediye kooperatifine 200 çuval 
un vermeği kararlaştırmıştır. 
Kooperatif yarından itibaren un 
tevziatını yapacaktır. 

MAARİFI'E: 

ilk Okul imtihanları 

Yarın Başhyor 
Dün saat 13 ten itibaren Üni

versitede tedrisata nihayet veril-vergi borcu için timarhaneye mistir. 24 nisanda imtihanlara 
götürülerek müsahede al· başlanacak ve bütün imtihanlar 

tına alınan damat Fahrettin Pa- 15 mayısta sona erecektir. 
şanın deli olmadıi:tı tahakkuk et- 15 nisan sah günü başlıyan dil 
tii!:i icin borc aydo bes yüz fran- dersleri imtihanları dün bitmiş
ga bağlanmış, Pasa da serbest tir. Yarın ilkokulların son sınıf
brrakılmıstı. Simdi bütün ııün !arının sözlü imtihanları yapıla· 
oyun masalarının basında dolası- caktır. 
yordu. l\fuallimler Toplantısı - Dün 

Damat Pasa oyundan anlamaz saat 14 te Eminönü Halkevinde 
"sürü adabını,. ihtiyar eder. Her- 1 toplanan "İstanbul öğretmenleri 
kes nereye kovarsa o da oraya ko- vardım cemiyeti., ekseriyet ol
vardı. Nasıl kazandrıiını. neden m:ırlı~ı iC'in konrtrPsirıi eelecek 
kaybettiğini bilmouli. cumartesi günü saat 15 e bırakıl 

( Arkası var ) 1 mıştır. 

Sinemaların Hali 
"G eçcnlerde, gazetel~ri ~ 

mizden birisinde. bir c:o
cuk babasının acıklı şikayc•ti.:ıi 

okumuştum. Zavallı adamın oğ· 
Iu bir akşam sinemaya gitınit;. 

Fakat gece yansı evine dönen 
çocuğun iisti.i ba~ı, yangından 

kaçmı., bir in<an kıyafetinden 

farksızmış. Yüzü, gözü de yara 
bere içindeymiş. Meğer, çocn · 
ğun gittiği sinemada belediye 
yasaklarına riayet olunmadığı 

için, seyircilerden çoğu, fa~ur 

fusur cigara içiyorlar, üstelik 
de biten cigaralarını rasgele bir 
yere, hem de söndürmeden fır
Jatıyorlarmış. işte bu yanık iz
maritlerden birisi de, o zavdllı 

çocuğun üstüne gelmiş. Ve ço · 
cukcağız, üzerine ateş geldiği
ni, ancak caketinin tutuşma -
sından sonra anlıyabilmiş. Za • 
vallının hayalı da zor kurtarı
labilmiş . 

Bu müessif hadise bana, daha 

geçenlerde çıkan Ferah sineına
sı yangınını hatırlattı. Evvı-lki 
gece de, yine küçiik sinemal.tr
dan birinin filnılcri tutuşmuş. 

Hiç şüphe yok ki, bühin hu 
kazalar birer tedbir·i7lik neti· 
cesidir. O tedhirsizhkler de, 
kontrol gevşekli~inin tabii ilki· 
betidir, Acaba belediye, hu va· 
zifesini ne zaman hatırh~·act\k? 
Eğer bu kontrohiizl .ık hira, da 
ha devanı ederse, bilhassa o 
küçük sinemalar. hirt'r eğlence 
yeri olmaktan ~ıkacak, ve hir..._.r 
tehlikeli bmıtaka'baline girecek 
tir!,.. 

** 11onırol lüzumu 

"S ayfiyelere göç me\'Sİıni 
başlamış bulunuyor. Fa

kat her sene olduğu gibi, bu •e· 
ne de, hamallar, arohalnr, kii
çük deniz vasıtaları, halkt.ın, 

nado!uya Gid~cekler ~ç ~yhk 
lthcHlat ve 

·ı ·s'e ine 
ugün de 

evam Edilecek 
Salı Günü Bilet T evziatının, Bir Kaç Gün 

Sonra da Sevkiyatın Başlaması Muhtemel 
Kendı arzulariyle Anadoluya 1 ğa meydan verilmem is olacak

gitmek i~tiyenlerın vıerdikleri tır. İlan. hareket tarihinden en 
beyannamelerin tasnifi isi dün de az 2 gün evvel yapılacak, volcu
bitirilememiştir. Dün cumartesi lara, hazırlık icin vakit bırakı· 
olmasına rağmen bu işe tahsis e. lacaktır. Scvkivatın önümüzdeki 
dilen memurlar aksam gec vakte hafta icinde başlıyacağı ümit e
kadar çalısmıstır. Buı:ıün de ak- rlilmektedir. 
sama. hatta icap ederse gece geç 
vakte kadar mesailerine devam 
edeceklerdir. Bu sayede tasnif 
isi yarın sabaha kadar mutlaka bi 
tirilmis olacak ve hazırlanan lis
teler devlet demirvolları idarele
rine tevdi edilecektir. Bundan 
sonra kaymakamlıklar kendi mın 
takaları · dahilindeki halka bilet 
tevziatına baııhvacaktır. Tevzi· 
ata salı ııünü başlanması çok 
muhtf'meldir. 

Devlet demir ve denizyolları i
dareleri hazırlıklarını tamamla· 
dıktan sonra sefere hazır olan 
vapur ve tren \erin hareket ııün 
ve saatlerini ilan edecek ve bu 
vapur ve trenlere han~i numara
dan hanı.ıi numaraya kadar bi
let hamillerinin bineceklerini 
bildireceklerdir. 

Biletlerle listelerdeki müteseJ. 
sil sıra numaraları birbirinin av
ni o1ti11N11nCl::tn hic bir kans1kl1-

Maden Kömürü 

Navlun Fiyatları 

Tesbit Edildi 
Ankara, 19 <TAN) - Maden 

kömürü nakledilen başlıca Türk 
limanları arasında yapılacak nak 
livatın 16 Nisan 1941 tarihinden 
1 İkincitesrin 1941 tarihine ka
dar muteber olmak üzere alına. 
cak azami navlunlar Milli Ko
runma Kanununa müsteniden şu 
•ekilde tesbit olunmuştur: 

ht•nbul 215, İzmit, Derince, 
Gölcük, Mudanva, Gemlik ve 
!Cskihisar 225, Bandırma. Erdek, 
Tekirdağ. Canakkale, Kartal, Ba 
kırköv. Yedikule ve Zevtinbur. 
nu 235, Avvalık ve İzmir 245, 
Samsun 265, Karaburun 275, 
l<'ethiye, Marmaris, Antalva ve 
Trabzon 275. Hona 375, Mersin 
ve fskenderun 350 kuruştur. 

Bu azami hadler 150 ton ve da 
ha yukan toptan maden kömü. 
rü nakliyatı !cindir. 

Kok kÖmürü nakliyatında Aza
mi hadler yüzde yirmi fazlasiv. 
le muteber olacaktır. Harp sigor
tası ve blokaj ücretleri bu nav. 
lunlara dahil bulunmamaktadır. 
Bu azami hadler Havza ile mu -
ayyen bir iskele ara<ında ve vü
kün tamamının iskeleye tahliye
si kavdivle muteberdir. Havza. 
dan vüklenen kömürün iki ve· 
va daha zivade iskeleye bosal . 
hlması halinde verilecek ücret 
116 numaralı Koordinasvon ka· 
ranndaki vevmivfl' esaslarına j?Ö. 
•e hesap olunacaktır. 

İaşe Müsteşarı 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 19 (TANl - Tiraret 
Vekaleti İase Müsteşan Sefik 
Soyer, alakadar makamlarla gö
rüsmek ve iase islerivle mes<'lll 
olmak üzere bu aksamki eks
nresle İstanbula hareket etmiş_ 
tir. 

tutturabildiklerine para ıste . 
mcktroirler. Hele bazı iskele 
hamalları, yolcu kalabahgını 
fırsat bilerek, bu ihtikarı biis· 
bütün ileri wırdırmaktadırlar. 

Temenni olunur ki, şehirde 
tarifelere riayet edilip edilme
diğini kontrolle mükellef bulu -
nan belediyey bu vaziyet kar -
şısında da liikayıt kalmasın. Ya
pılacak basil bir tetkik. şilciye. 
tiınizin doğruluğunu meydana 
koynuya bol bol kMi gelecek · 
tir. 

Şahsen benim, daha üç gün 
evvel sayfiyeye ta~ınırkcn ö -
demiye mecbur kaldığım nakli
ye bedeli, geçen sene ayni iş 
için verdiğim paranın iki mis -
tini buldu. Eğer mevsim başın
da btmun önüne geçecek ted · 
birler alınırsa. halkın daha faz
la zarara sokulmasına meydan 
bırakıhnamış olur!, , 

Anadoluya gitmek istedikleri 
halde halen kira evlerinde otu -
ranların kira mukavelelerinin ne 
o;ııretle feshedileceği hakkında 
henüz kat'i bir karar verileme
mistir. Maamafih hükumet bu 
is üzerinde ehemmiyetle meşgul 
olmakta ve tetkiklerde bulun -
maktadır. Fesih işinin kiracının 
hic bir zararını mucip olmadan 
halledilmesi esası teşkil etmek
tedir. 

Numarası ilan edildiii\ günde 
hareket etmeyip geri kalanla -
rın, kendilerine tayin edilen gün 
de niçin hareket etmedikleri tet
kik edilecek, eğer bunların ma
zeretleri haklı ve makiıl görü
lürse sevkleri, bütün sevkiyatın 
sonuna bırakılacaktır. Mazeret
leri makiıl ve haklı görülmiyen
ler meccanen sevk hakkını kay
bedecektir. 

Ziraat Vekôletinin 

Taşra Teşkilôtı 

Takviye Ediliyor 
Ankara, 19 (TAN) - Ziraat 

makine ve B.latının fenni ve e -
saslı bir sı:kilde kullanılması ve 
buna taalllı.k eden işlerin ifası 

icin Ziraat Vekaleti taşra teşkL 
llitı kadrosuna ilave edilen kad
ro Milli Korunma Kanununa 
müsteniden ücretlerinin 1/4/941 
tarihinden 311121941 tarihine ka
dar 9 aylık devreye münhasır 

karşılığı olmak üzere Ziraat Ve. 
kaleti emrine 80280 lira tahsis 
olunması hakkındaki Koordinas
yon kararı tasdik olunmuştur. 

Bu kadroya göre, 400 liralık 
2 bölge reisi, 210 liralık 3 reis 
muavini, 170 liralık 3 makine şe
fi ve 3 mesul muhasip, 140 lira. 
!ık 3 ayniyat muhasibi, 120 lira
lık 3 seyyar tediye memuru, 120 
liralık 12 makine kontrolôrü, 
85 liralık 12 muhasebe katibi, 
170 liralık beş grup amiri, 140 
liralık 7 ıırup amiri ve 100 lira
lık 14 grup funirinden mürek. 

keptir·-~~~--~~-

Kartal Motörü 
Tetkikatı 

Evvelki gün Haliçte denizden 
çıkarılan Kartal romörkörü ü
zerindeki tetkikat bitmiştir. Bu. 
har musluklarından birisinin a
çık bırakılmasının, motörün bat
masına sebep olduğu anlaşılmış_ 
tır. 

Tekirdağında Ekmek 
12 Kuruş 

Tekirdaji, 19 (A.A.) - Dün
den itibaren ekmek fiyatları 12 
kuruşa indirilmiştir. 

/Jfaçkamn su derdi 

"B en, Maçkada oturmakta-
yuu. Ve maalesef, her 

gece, saat 22,30 dan sonra, Ker 
heli sakinlerinin azabını çek • 
mekteyim. Çünkü bu semtin su· 
ları, o Saatte nedense kesiliyor. 
Bu yüzden, evlerinde depolan 
buJunnııyanlar, stısuzluk yü -
zünden çok sıkıntı çekmektedir· 
!er. Susuzluğun doğurduğu 
mecburi pislik, sıhhatimizi de 
tehdit etmektedir. Acaba hf>le
diyenin sular idaresi, bizi, ter
kos kumpanyasını hatırlatan hu 
m8nasız müşkülden kurtarama.2 
DlJ?,. 

* .. 
Bakımsız bir cadde 

'B en, nişan taşında, vnli 
konağı caddesi sakinle· 

rindenim. Simdi bu caddede o-

İhrcııcatımız 
İhrcıcat, İthalattan 

27,855,000 

Lira Fazla Tutuyor 
Ticaret Vekaleti tarafından va· 

oılan hesaplara göre, 941 sene
sinin ilk ile avındaki. ihracatı -
mız 46 milyon 60~ bin 1 ira. itha· 
latımı7 ise 18 milyon 741l bin li· 
radır. İhracatımızın ithalata na· 
zaran fazla olmns1ndaki !':eheo SU· 
dur: Harnten sonra abloka icinde 
kalan Avruoan1n. deniz asırı 
memleketlerle ticari münase -
betleri kalmamıstır. Bu vazivet 
kar~nsında Avruna memlekC'tleri 
Türkivede ham madde satın al -
mak mecburiyet.inde kalmı.tır 
tthallitrn ihracata nazaran az ol
masındaki sebep te. Avrupa 
memleketlerin in. harpten evvel 
olduğu gibi bol miktarda ihra
cat yapamamasıdır. 

BELEDİYEDE: 

Kooperatifin 

Toplantısı 
Belediye memurları koopera

tif şirketi dün saat 14 de bir 
toplantı yapmış ve 1940 senesi 
hesap devresinin idare meclisi 
ve mürakıp raporlariyle, biliin. 
ço ve hasılat fazlası hesaplarını 
tetkik etmiştir. Okunan raporla
ra göre, lokanta servisi bir sene 
ıarfında 12117 lira 48 kuruı;. 
mağaza servisi ise 1882 kredi mu 
alemesi ile 20487 lira 11 kuruş 
ciro yapmıstır. Kooperatifin mah 
rukat servisi ortaklarına 3500 
ton kok kömürü, 30 bin kilo 
mangal kömürü, iki bin ceki de 
odun dağıtmıstır. Yağ isletmesi 
servisi de 4900 lira safi kar te. 
min etmiştir. Kooperatif bu se
ne bir de giyecek servisi vücude 
getirmistir. Ortaklarına altı tak
'itle elbise yapacak ve kumaş ih
!iyaclarını da karsılıvacaktır. 

· Eski senelerden kalan borcla~. 
dan 17183 lirası ödenmis, veni 
•eneye 7805 lira devredilmiştir. 

Kooperatifin eski idare heyeti 
ve mürakıodan ipka edilmi<tir. 

Buz Bayiliği - Şehirde buz 
ihtiyacını karşılaroak için bele
diye simdidcn tedbir almıya baş. 
\aınıştır. Teşekkül eden bir ko -
misyon, buz müteahhidinin müd. 
detinin bittiğini ve yeni müteah
hidin mecbur olacağı şartları tes. 
bit etmistir. Komisyon tarafın -
dan belediye riyasetine verilen 
bir raporda bu sene buz işinin 
bir tek müteahhide verilmeyip. 
muhtelif semtlerdeki büvük buz 
bayilerine verilmesi teklif cdiL 
mektedir. -------
POLİSTE: 

Çarpıştı iki Motör 

Ve Bunlardan 

Biri Bath 
Yüklü olarak Yalovadan ge

len Rıza kaptanın idaresindeki 
14 tonluk $ahini Bahri adlı mo
törle İstanbuldan İzmite giden 
Mehmet kaptanın idare ettiği 17 
tonluk İnal motörü dün Heybe
liada önlerinde carpısmıştır. Mü
sademP çok şiddetli olmuş. Şa -
hini Bahri motörü derhal bat -
mıs, diğer motör de hasara uğra
mıştır. Batan motörün tayfaları 
kurtarılmıştır. 

Mangalda Yandı - Halk Fe
nerinde Yasemin sokağında 3 
numaralı evde oturan Fazılın kı. 
zı 2 yaşında Yüksel mangala 
düşmüş, yanmıştır. 

turduğumu öğrenen vatandaş . 
!ar: 

"- Oh, ob... Diyeceklerdir, 
ne bahtiyar insan ... Çünkü, iizc. 
rinde vali konağının da bulun · 
duğu o cadde, kimbilir ne gü -
zel yerdir. Hiç şüphe yok ki, O· 

rada, bütiin belediye yasakla · 
rına dikkat olunuyordur!,, 

Halbuki, böyle düşünenler 
yanılmış sayılırlar. Çünkü ına . 
alesef, vali konağı caddesi, be · 
lcdiyenin kontrolüne kafi dere· 
cede mazhar olamamaktadır. 
Bunun içindir ki, serseri kö -
pekler, serseri kediler, en çok 
bu caddede dolaşırlar. Dilenci
lerin en bol olduğu yer de vinc 
bizim caddedir: Çünkü kontrol 
buhranı, sakinlerinin zenginli -
giyle maruf bulunan bu cadde
yi, o mahlfıkların tehacümiine 
başka yerlerden fazla m~ruz 

tutmaktadır. Valimiz, hakhlı>{ı . 
ru çok kolaylıkla kavrıyabilere· 
ği bu şikayetimizi nazan ıtibue 
almayı da unutmıyacaktır kana· 
atindeyim!,. 

Kuvvet rı1edır? 

Yazan: Naci Sadullah 

23 sene evvel, Türk vatanı· 
nın istikliilı tccnviize uğ 

radığı zaman. ben, hcniiz asker· 
lik ~ağına girmemi~tim. Bu talih 
sizlik beni, istiklal uğrunda çar 
pı~anlar ara~ında katılmnk ~ere 
fincl('n nınhrum bırukmıstı. Yit 
re~in1 yıllarcn hu m~hrumivetir 
acısi)·le. ve o kavgadan salt dön 
mi,·en \'akınlnrımın mateıniv1r 
c;ızİanu~tı. llarpten sonra. biz 
yurdumuzu riğ'nemis o1anlarl::• 
siyn•eten dost olmn hık. 1"akat 
ne yalan c;fiyliye:vim: Kalbim' 
vıllarca sızlatnus olan hisler be 
ni. hu siya~i dostl•ıi!n s:tmimi'.'•et 
le kıymet vermektrn siddetl< 
111enetn1işti. flattft fıtretcn kin
dar olmadıi':'rrn halde, zaman za 
man ma7:İY«" d:llan ~özlerimin de. 
rin bir öfkeJle knrardıi(ını, ve 
dişlerimin kırılırrasına l!tcırda· 
ıl1ğınt bile hatırlarım. Ve yinf 
itiraf edeyiın ki, iiçiincii Balkan 
kavgasının baslaclığı güne kadar 
vuku bulmuş hadi•elerin hiç bi
risi. hu duygularnnı deği~tirmi~ 
değildi. 

Fakat şu anda, Yunan mllleti. 
•ade benim değil, henimle ayni 
hislere sahip bulunun hütiin es
ki diişmanlarının yüreklerini 
mazinin o menfi tesirlerinden ta· 
mamiylc tcmizlemi-;tir. Ve bu 
neticeye kavusahilmek Yunan 
n1i1letinin hiitiin tarihinde kazan
dığ"ı zaferlerin hence en hiivüğü
dür. Çünkü büyük günah
Iarm, hiiyük haksızlıklann gö. 
nüllere doldurduğu kinleri kö· 
künden sllehilccek kadar a
zametli bir fazilet, ancak 
bir mucizedir. Ve işte Yunan 
milleti, vaktiyle kırdığı kalpler· 
den boşalttığı o kinlerin yerine 
derin bir muhabhet ve takdir 
doldurabilmekle, bu büyük mu
cizeyi göstermiştir. 

Bugün, kökleşmiş sandığım 
hissiyatımda peydahlanan büyük 
istihaleyi izhar etmek ihtiyacını 
yenemeyi!;im, Yunan milletinin 
biitiin diinvada knzandığT muhab
betin hudı.İtsuzluğu ve derinliği 

hakkında tam bir fikir verebil
mek arzu•undan doğuyor. Vak
tiyle kendi hakkında. benim gi· 
bi kin beslemiş olanlara bile bu
gün bu derece samimi bir sevgi 
telkin edebilen Yunan mllleti, 
Balkan dağlarındaki büyük kah· 
ramanlığın destanını bitaraf duy
g-ıılarla okuyanlara kimbilir ne 
hudutsuz bir takdir ve say.1(1 aşı· 
lamışlır?. 

Bana sorulursa, Yunan mille· 
ti, Termopil kahramanlarını im .. 
rendirmek ve 160 milyonluk bir 
düşmana kafa tutmanın, bütün 
dünyayı hayran bırakan unutul
maz . erefini l<a•anmak kudreti
ni, girdiği kavgada haklı olduğu· 
na inanışından buluyor. 

Ve şairin kalemle yazdı);: 
"- Kuvvet haktır!,. vecizesi

ne, Yunani•tanın süngüyle ekle
diği ciimle de şudur: 
"- Hak. kuvvettir!,. 

ADLİYEDE: 

Bir Katil 13 
Sene Hapse 

Mahkum Edildi 
Bir müddet evvel Şehreminin

de Uzun Yusuf mahallesinde ar
kadaşı Yaşarı bıçakla yaralayıp 
öldürmekten suçlu Recep oğlo 
Mustafanın durusması dün ikinc 
ajiır ceza mahkemesinde netice 
lenmiştir. Mahkeme Mustafanır 
18 sene müddetle ağır hapse ko 
nulmas1na karar vermiştir. 

Bes Yıllık Dava - Beş senr 
evvel Sadettin Alp isminde bi· 
kabzımalı döğmek ve bir cisim 
le yüzünden yaralamaktan sucl· 
ma.nav Nusret Ba aranın muha 
kemesi tam bf'ş sene devam et 
tikt.-n sonra dün bitmistir. Nu< 
ret 8 ay 2 ı:ıün hapse. 30 lira ta1 
minat ve 17 lira mahkeme m"' 
rafı ödem•i"e mnhkiım olmu<tur 

Bugün Bakırköyündc 

Deneme Yapılacak 
Bugün Bakırköy kazasında he 

va tehlikesine karşı pasif korur 
ma denemesi yapılacaktır. Alarr 
isareti tam saat 10 da verilece} 
tir. Düdük sesini duyan nak 
vasıtaları olduklnn mahalde dı 
rup yolcularını indirecektir. A 
larm esnasında Bakırköy kaza• 
sınırları dahilinde seyir halir 
de bulunan trenler de duracak v 
diğer nakil vasıtaları ı.ıibi vole" 
\arını indirecektir, Alarmdan bi 
kaç dakika evvel muhtelif istas 
vonlardan hareket eden banliy 
ve posta trenleri Rakırköv kaza 
sı sınırlarına gelir gelmez du 
racak, yolculannı indirmedeı 
"tehlike zail oldu .. işaretinin ve 
rilmesini bckliyecek ve ancal 
hundan sonra yol arına devam e
decektir 
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Ç c kBag,.amılçinl 
e ·rde Hümmalı 

F aaliget Var 
Belediye Şehrin Muhtelif 

Çok Çocuk Bahcse leri 

Yerlerinde Bir 

Vücude Getiriyor 
)'azall: Semih AGIL 

Yeni açılacak çoc nk bah çelerinden biri 

Belediye, 23 Nisan çocuk bay 'Ustüne oturduğum takım sandığı 
ramını knrşılarnağa hazırlanıyor. Kemiklerime pek nuvazişli ır tc 
lstnnbulun muhtelif semtlerinde sir yapmıyor ama, zararı yok. 
bu hazırlıkların fiili birer eser Bu cadde, gelecek seneye kadar 
halini aldıJdarını görmek müm asfalt olacak. O zaman acısını 
kün. Belediye, çocuk bahçeleri çıkartırız. Teselli! .. 
için, seferberlik ilan etti, diye Vali Konağı caddesinde de bir 
bıliriz! çocuk bahçesi görülüyor. Fak at, 

Çocuklarımızı, eğlence yerleri buranın, civardaki bebeklerin 
ne kavuşturacak olan bu savaşın arabalarını almıyncağı düşünül
harp vasıtalannı sayalım: Kam müş. Lutfü Aksoy, kamyonu, 
yon, kamyonet, kazma, kürek, Teşvikiyeye doğru sürdürüyor . 
çakıl, kum, mermer kırıntıları - Şimdi nereye? 
çımen, süs ağaçları ve uzun - 52 nci mektebe! 
omürlü çiçekler. - Hayırola? Imtihana mı? 

Bugünün yavrularını temfa -! ... 
havaya çıkartacak olan bu çalış Meğer, orada da bir çocuk 
manın başında, Vali ve Beledi- bahçesi varmış 
ye Reisimiz doktor Lutfü Kırdar Sabahtan beri dekorunu ezber. 
var. Onun peşinde de reis mua lcdfğim faaliyet, burada da göz
vini Lutfü Aksoyu ve bahçeler ledmizi oyalıyor. 
mudüru Reşat Omer'i görüyoruz. Dolmabahçeden iniyoruz. Hede 

Uykunuzdan biraz feda edebi !imiz, Kabataş iskelesi. 
!irseniz, Lutfü Aksoy'u, sabahın Meydan, sıra sıra yük kam 
:> cdisinde Istanbulun bir ucun- yonlariyle dolu. Arnba vapu rla 
dan diğer bir ucuna taşıyan rının biri geliyor, biri gidiyor. 
kamyonetin içinde bulabilirsiniz. Göç sahiplerinde, hem geç, hem 
Size, üstüne çekilen kurşuni bo- de güç olmasın diyen bir hnl 
ya ile paril parıl ynnan takım- var!. 
ı.:andığı da güzel bir kanape ola- Karşı tarafta, şehirlilere par 
bilir! 

- Nereye gidiyoruz? · 
k --· - A saraya. 

Belediye tarafından, şehir hal
kına, Nisanın sonun' kadar açı
lacağı vaadedilen koska cadde
sınden geçiyoruz. Valide eamiin
dC'n sonra, cadde ile tramvay 
garajları arasında, güzel bir park 
gozlerimizi alıyor. Burası evvel
ce Sütçü bostanı namiyle anılan 
bir mezbele idi. Şimdi, büyükle 
r n içini açan, çocukların gön
lunü çalan bir park. Bahçedeki 
p:ırmakhkların da tarihi yadı 
var: Sabık Unkapanı köprüsün
den sökülerek boya ile vaftizleri 
yapılmış! lçeride bir tabur ame
lC' çalışıyor. Kamyonların yanında 
çukurların başında, tarhlann et
rafında mevzi almışlar! 

Aksaraydnn Şehzadebaşına çı
kıyoruz. 

Yanan Ferah sinemasının sağ 
tarafında kalan meydan, asan 
atıka meraklılarına parmak ısır
tacak bir suratlc kazılıp düzelti
liyor. 

Buradan ver elini Tepebaşı: 
Ayni hummalı faaliyet; Taksim 
bahçesi ve etrafında keza. 

Harbiyeye doğru yollanıyoruz. 

mak ısırtacak bir gayret ile, Be-
lediyenin çabuk iş bitirmek yarı 
şına girdiği görülüyor. 

Plan şöyle: Set üstünde park ; 
orta yerde, tramvay yoluna inen 
merdiven, yanında - cephesi 
restore ed ilen - çeşme ve ağaç 
kümelerinin içinde kalan pisivar. 
Durak yerinde de sıra sıra fidan
lar. Hülfısa, hendesenin k uru mo 
tiflerini giiliyen ideal b ir bahçe 
mimarisi. 

Ne yazık ki Kabataşta da fazla 
kalamıyoruz. 

Bahçeler müdürü Reşat Omer 
bize veda ederken, reis muavini 
Lutfü Aksoy'a soruyorum: 

- Nereye? 
- Binbirdireğe! 
- Neden? Pasif korunma de-

nemesi mi var ? 
i -! ... 
Meğer, Binbirdireğin altına 

değil, üstüne gidecekmişiz. Da
va, malum: Çocuk bah çesi! 

Motörlü ve atlı nakil vasıtala
rı için memnu mıntaka olan bu 
saha çocukların cenneti olacak. 

Bu ideali, vali ve belediye re
isi doktor Lu tfü Kırdar §Öyle 
anlatıyor: 

TAN 

İsta nlıul liıwo:inin .:por hayrnmındau bir göriiniis 

MİLLİ KÜME MAÇLARI 

l st an bul Takımları 
lzmir ve Ankarada 

Galip Geldi. er 
İzmir 19 (Kafile ile giden ar- ı cumuna ofsayd veriyordu. Oyu -

kRdaşımızdan) - !\lilli küme nun sonuna kadar hakemin Fe
depli'ısman maçlarını yapmk üze- ner aleyhine verdiği ofsaydlerin 
re Fenerbahçe ve Galatasaray ta- adedi kırkı aşmıştır. 
kımlnrının İz.mire gelişleri gü- Devrenin ortnlarına doğru ha
nün en büyük hfidiseslni vap - kem Fikretin nizami bir hareke. 
mıştır. Bugi.in Alsancak stadı kfı- tine penaltı verdi. Fenerli Esnt 
milcn dolmuştu. bu penaltı mı. diye sorunca ha-

İlk maçı Galatasaray ile Altı- kem bu oyuncuyu dışarıya çı -
nordu yapmıştır. Galatasaray kardı ve Fenerbahçe on kişi ile 
maça tam kadrosu ile cıkmıştı. oynadı. 
Oyun başlar başlamaz sarı kır- l - ı berabere biten birinci 
mızıh İ~~n.~b~.l takımının. &ğır devreden sonra Fenerbah<;e yine 
bast~ğı ROruldu. İlk ~akıknları büyük bir tazyik vaparak ovnadı . 
geçtıkten sonra bu tazyık o dere- Fakat hakemin gayri tabii idarc
ceye geldi ki, Altmordu müdafa- si İstanbul takımını cok müskül 
ası tehlikeleri önlemekten uzak bir vaziyette bırakmıştı. Nihn
bir vaziyette kalmıştı. yet devre sonlarına doğru Niva-

Oyunun ilk JitOlünü Galatasara- zi F~nerin gnl_ib!ye~ ~olünü yaptı 
yın sol açığı Mehmet Ali yaµtı. ve lstanbul ıkn:~cısı fenerbı:ıhçe 
Bundan sonra Salahattin ve :Mu- maçı 2 - 1 ve gucbela kııuındı. 
sa birer gol daha çıkardılar. Dev- İ. Spor 3 - G. Birliği 2 
renin sonlarına doğru Salahattin 
bir gol daha çıkardı ve Galatasa· 
ray devreyi 4 - O galip olarak bi
tirdi. 

Ankara. 19 (TAN Muhabirin
den) - Bugün l 9 :\layıs stadın. 
da milli ki.ime maçlarına d evam 
edildi. İlk olarak Genclerbirliği 
ile İstanbulspor karşılaştılar. Bu-

2fl - 4 - 1941-----

nu Beşiktasla Demirspor müsa- Çocuk Haftası 
hakası takip etti. Ankara, 19 (TAN) - Çocu~ 

Gençlerbirliği - istanbulspor ı 
macının ilk dakikalarında her ikı haftası bu çarşamba günü baş 1 

vacak saat 21,10 dn Maarif Vekil 
takım da karşılıklı akınlar yap- ana ve babalara hitaben radyo. ı 
tılar. 15 ı"nci dakikadan itibaren · · 1· k i ''UG 11 ' NKO l'ROGRAi\1 
İstanbulsporlular daha ağır bas- , - 9.00 Program 18.50 Şarkı ve 

dR hır nııtıık c:nv ıvece t r 1 ... Lı • 

mıya başladılar. Fakat 21 inci 9.03 Haberler turkUler 
dakikada Gençlcrbirli~i bir gol 

22Ç~EisnNn sB·aElı R~iiLniiiTtılAi4'1lşını ı 190._ıoso YBe·mndeok Us- 19.30 Haberler 
kazanarak hakim vnziyete ııccti. 19.45 Konuşma 
!er. Bu golden sonra Ankara tcsi 19.50 Mc-ydnn 
takımı dPvre sonuna kadar hii- SİNEMASINDA * faslı 
kim ovnadı. • 12.30 Saat ayarı 20.15 Konuşma 

22 i-nci dakikada Gencl<'rbirli- S A f 1 Y 12.33 Saz 20.30 Zeybek tilr 
ği bir ~ol daha atarak ıtalibiveti 12 50 Haberler killeri 
rl!erine aldılar. 28 inci dakikadn ve ark:ulRslarıııın hiiviik ı 3.o5 Türküler 21.00 Koro 
tstanbulsnor beraberliği temin K O N S E R 1 İ 14

·
30 Orkestra 21.40 Senfonik 

"tmi~tir. Nihavet 1stanbulspor - 'lilt>tlcr e-iseffc c;atıl nı ııktıııfır ıProgram 
lufar 35 inci dakikada bir eol cı- a.. 22.50 Caz (Pl.) 

~· :.:-:.~.ık üstün vaziyete gertih, .. .._ ~-=~===:i====~~~~~~Bmı~23 sn Kacanış 
l'f' nevri' bu .,Pkilnı.> sona erdi ' , 

Beşiktaş 1 - D. Spor O \ Bugün 
Besiktaşla Demirspor macı bas Yıldızların en 

SÜ Sinemasında 

lar baslamaz siyah bevazlılar ha· 
kimiveti ellerine aldılı:ır. Faka• 
bu hakimiyet bir türlü semerf' 
vermivordu . Besiktaslılar. ~erek 
teknik ve eerek tecrübe bakımın· 
dan hasımlarına faik olduklnrını 
ııöstermekten faril! olmuvorlardı 
Fakat vnkit vakit Demirsnorluln~ 
da Beşiktos kalesine eneriik hü 
cumlar vanmaktan ve sivah be 
vaz msdafaasını müskül vazive 

1 
te sokmaktan da aeri knlmıvor. 
lardı. Nihayet 35 inci dakikada 
Beşiktaslılar bu ovımun ilk ve 
son sayımı yaparak galip geldi
lPr. 

İstanbul Lisesinin Spor 
Bayramı 

İstanbul ll!;esinin ikinsi defa 
tertip ettiei senelik snor bavra
mı diin ö_ğleden sonra Fcnerbah
ce stadında dört bin karlar tah. 
min edilen heyecanlı bir sevirci 
1<iitlesi önündP kutlflnmıstır. 

Saat 15.15 de önde bisikletli 
izciler oldui!u halde C'ok munta-
7.am bir e-ecit resmi VM>ılmıs ve 
..;porcu tnlebe sahada pizildilcten 
c;onra hen bir ai!ızdnn İstiklal 
marsı sövlenmistir. Bu esnadn 
l-ıavrak cekilmistir. 

Bunu müteakıp beden terbi
vesi öğretmeni Neriman Tekil bu 
bayramın mana ve ehemmiyeti. 
ni anlatan kısa bir hitabede bu
lunmuş, bundan sonra müsaba
kalara gecilmistir. Mütevazı hlit. 
c:esi ve talebesi ile böyle pnrla1< 
bir bayram yapan İstanbul lise· 
si, her türlü takdi re lavıktır. 

ık, en zarif ve en 2'iizcli 

BARBARA s A , WY C K ' in 
Holivud'un en J{iizcl kadınlarının i tirnkivfo HENRY FO~DA 

ile hcraber ynrnttığı 

ZÜPPE KS 
"'ransızca sözlii 7.ahıtn \'f~ ask fi1mini görüniiz. Bir kadın kal

bindeki ent rikayı tasvir etmektedir. 
R tt!'iin saat l 1 de tcm:.ilfıtlı matine 

-;al'.S-~llıııı. 

Bugün SARAY Sinemasında 

Bütiin İstanbul halkım cezb ve teshir eden 

G R E T A GAR B O• nun 
MELWIN DOUGLAS ile Beraber Yarattığı 

Dahi Rejisör ERNST LUBITSCH' in Şaheseri 

GÜLM YE K DN 
Tii rk~c s(i7. lti m lis tc na filmini gidip göriinüz. 

Bugiin sn:ı l 11 d~ tcnzilfıtlı matine. 

Asrın en harikasını gorunuz. 
HEDY LAMARR ' ın 
Bir ilahe güzelliğiyle gözlC'r kamaştırdığı 

BU KAD E 
so 
Gi 
CD N <TÜRKÇE ~özı..th 

İkinci devrede İzmirliler evve
la bu ~ol farkını telafi etmek is
ted iler ve çok ~ayretli oynadılar -,-------------------------
fakat Galatasarnyın şuurlu ve e
nerjik müdafansı İzmirlilere bu 
imkanı vermedi. Bu devre zar-ı 
fında Salfıhattinin yaptığı beşinci 
gole Altmordu panalfıdan biri 
~ol ile mukabele edebildi ve ne-1 
ticede Galatasaray maçı 5 • 1 kn- ı 

YEŞİL CEHENNEMİN Sevimli K ahrama 111 

~ 1 Al f MOAR 1 v F ı---M-,., , ,-ı 
~ ' Salon larını durmadan doldurup taşırıyor. 
~ Programn S it t K il4ve 

DOUGLAS FAiRBANKS Jr. 
Ayrıca a ana Urbanları edilmlşt::r 

1 , _ -
Mevsimin cihanşii mul filmlerinden 4 iindisii 

zandı. j BATMAYAN GÜNE$ ...., 
Fener 2 - Altay 1 Siyah Afrikanın merkezinde çevrilmi fodakarlık ve ask fil mi 

İkinci maçı Fenerbahçeye kar- Bu Sall Ak1amından itibaren 

,-Bu Hafta SAK RYA Sinemasında 
Londra Uyumuyor • oo~Tot~.wsKY'nin şaheseri 
İngiltere donanmasının iştirnkile CORUM ve CEZA 
CONRAD VEİDT ve 

V ALERİE llOBSON 
llARRY BAUR ve 

PİERRE BLANCHAER 
şı Altay yaptı. S • • M S • 

Oyun baslar başlamaz iki tara- U E R · ınemasında 
fın da seri h ücumlara geçtiği ve ..._ tarafından oynanmış bQyllk film w tıırafmdan oynanmış kuvctll film 

ilk an~rdama~ncereyanınıl~- ı ~~~~~~-~~~----~~-----~-~-~~ ~-E~~~-~~~~~~~~~~~~~~··~·~~~~ 
ler ine çevirmek isted ikleri görü- ı••••• 1 
lüyordu. Fenerbahçe rakibine Senenin l'n giizel 2 hiiyiik fil mi ııdcn ha ı: ı rlnnan miis tesmı prog'ramı -

nisbeten d aha diizı:ıtün ve daha an- B u CJ u·. n L A- L E d e G o·. r u·. n .. z • Çarş~mba Akşamı 1 
laşmış bir vaziyette oynuyor ve 

Altay kalesi ciddi tehlikeler ge- l • AŞ UYANIRKEN A 2 •• L .. M y Y L 1 
çir~~:~~~ 9 uncu dakikada Ni- • O U ARIŞ 1 Sinemasında 
vazi Fenerin ilk say ısını yaptı. İc;veç'in yeni GRETA GARBO'su F RE D MAC M URA Y 
Bundan sonra Fenerbahçe bariz A S S i A N O R 1 S 1 İlk Macar Şaheseri 
bir şekilde a~ır basmağa başla- 1 A N N S H E R ı· D A N •·ın A K O 
dı. Fakat hakem Mustafa Sen-
kal İstanbul takımının her hu- Bu filmde a k ic;in gözya ı döken ... Saadet için 1 

"- Bugünkü hayat şartları, 
çocuklarımızın sıhhati üzerinde 
titiz davranmamızı icap ettiriyor. 
Onların sağlığını korumak, iyi 
yetişmelerini temin etmek gaye
mizdir. Çocuklar, memleketimi
zin istik balidir. Çocuk bahçeleri
nin adedin i, mümkün oldukça, 
çoğaltmak prensibimizdir. Değil 
yalnız mahdud yerlerde, her 
sem tte birer çocUk bahçesi aça
cağız.,, 

ızhrap Ç,eken her kadmın ümitsiz hül:yalara Yakalardan ~srarını .. Ce aretten kudretini .. , p ı S T A , 
ko<::nn her gencin hayat romanını yaşattı . • Kahramanlıktan ateşini alan hiiyiik 

İlaveten : En son gelen TÜRKÇE BRİTiŞ J URNA L. BUGÜN saat 11 de tenzilatlı matine. (M S ..._ ı acar enfonisi) 
~.-.............................. ._. ..... 11'!!18!!!'J9nm.-.. mm1 .. maıffl 

• Bugün Hepiniz Görülmemiş ~ 

l\Iuvaffakıyctle TAKSİMK t LP 
Sinemasına V. rtf K asa 
Koşunuz 

Devam 

Ediyor. 

Bugün Saat 11 de Tenzilatlı Matine 

olmak iizerc 
. Büyük Birinci Viziyon 
fılınler serisi başlıyor. Bu, 

emsalsiz bir güzellikt e 
müzikal bir ~aheserdir. 

9üyük bir ask romanı içinde., 

~iitün Çığan Kemanlan 

- Vah oğul vah! Kimin kimsen de mi yok? 
Demin, ağabcyisinden bahsettiğinin farkına var 

mnmışlardı . .Buna ayrıca memnun oldu . 
- Hiç kimsem yok halacığım. 
- Ne taraflısın aslında? 

GOL iN$A.N1LA l~ll 
Arabacı, yalnız kekeme karının bir knç kere: 

"Olur mu kız, bak şuna, olur mu hıç?,, dediğim 
işitti. Ağabeysinin yaylısını sürerken müşterı lerm 
sözlerine kulak vermeğe' alışmıştı. Bu eğlenc0lı 
bir şeydi . insan Uifa dalnr, yolun uzunluğunu unu 
tur. Arka tekerlekleri sulak çıvisine kadar gcrı 
çektiğine canı sıkıldı . Gürültü, işitmesıne IJıisbu -"Çankırının Şabanözü nahiyesinden,, diyec<"ği 

yerde kamçısiyle uz.ak bir yeri gösterdi: r azan: (.;emalettm Mahır No: 40 
- Buraya arası çok ... Yozgat tarafındanız! 
~ Evlenmedin mi hiç? arabayı Amasyada hususi yaptırdık . İspitlcri ~kli 1 - Kimsesizliğin gözü kör olsun teyze ... Gıır-

değildir. Bütündür. Kavza koşumlarını giindüz bet gezmek belimizi büktü. 
Arobacı büsbütun kederlenmiş gibi davrandı: gözile bir göremlisin. Pullarını , boncuklarını, - Vah! Vah!. 
- Kim;csiz adam nerede evlenir? Evleneme - güllerini çıngıraklarını paldum süslerini Çankı- Kadınlar, alçak sesle konuşmnğa başladılar. A-

dik işte. rının en' meşhur saracı~a başında durup işlettim. rabacı dikkatle kulak verdiği halde söylediklerini 
- Yazık olmuş. _Maşallah, maşallah! Meraklısın. Belli bir şey. anlamıyordu . Kırbncını şaklatarnk hayvanları 
_ Yazık olmaz mı? Pek yazık oldu valideciğim. Gece iyiden iyiye bastırmıştı. Hava sıcak ve tırısa kaldırdı: 

Yazık oldu bana... rüzgarsızdı . - Beni hep arabacı bellemeyin sakı~··· Çifcilik, 
rençberlik işinden çok anlarım, beygırlerle bir 

- Askerliğıni yaptın, bitirdin mi? Arabacı, karı milletinin, iyi havyandan, iyı herk yaparım, şaşarsınız. Ama pulluk olmalı. 
Nüfus kağıdı küçük yazıldığından askerliğine arabadan, iyi ko~umdan asla anlıyamıyacağını İkisi birden, bir tuhaf sevinçle sordular: 

daha iki sene vardı. Fakat gene yalan söyledi: düşünerek keder li kederli içini çekince kalın ses- _ Hakikat, bilir misin rençperliği. 
- Yaptım. Hayırlısı ile bitti, gitti. Ne dersin, li kadın : Arabacı yan dönüp arkasına baktı : 

asker ocağında çavuş bile olduktu. - Ne v ar , çavuş ~~ıi, d di. Yüreğin dolu, yok- - Bilir misin? Ne demek. Sür meliyim de gör-
- Rabbim devlete ,millete bağışlasın. sa b irisine aşık mısın. b uı _, ~1 r; _, meli. 

U y k 1. ı 'I' tq ..,,. ' ..,r,. 
- Amin. teyze! - o canım Kalın sesli kadın ötek inin kekelemesine mey-
Bır müddet kouşmadan gidildi. Bn sıroı;.ı keke- - Hele ... Hele ... Delikanlısın, ayıp değil. Tam dan bırakmadı : 

m c. karı hazırlnnmıştı: gön ül çekecek zamanın, kaç yaşındasın. _ Rençperlik tevatür güç iş. Adamı ezer. Böy-
- Arnba kendi malın mı? diye sordu. - 324 tevellütlüyüz. Yani 24 yaşımızı bitirdtk, le arabada otu r up dolaşmağa benzemez. 
- Hayvanlar da, arab:ı da kendi nıalım. 25 ine gird ik. _ Her zanaatin uıüşkülü var, teyze! Arabacı-
- Neyse. mnl sahibi olduğun iyi. _ Gördün mü, evlenecek zamanın gelmiş te lık ta sırasına göre çetindir. Yolda teker kırıldı. 
_ Aylıkçılığı sevmem. Bak ı:;t! :Delikıra). Tay· geçmiş bıle ... Kısmetin açık değilmiş çavuş ağa. Ne yaparsın bakal ım? Bir kere gurbetten baş alın 

kcn krndım yctıştırdim. Ynnıra c~ buluncay.l ka· Arabacı, karanlıkta rahatça gülüyordu. Üç ay- maz. Evin yok, kimsen yok. ifan odalarında öm-
dar yirmı gun dolaştım. Lakin •;imdi çıftine iki dan beri nişanliydi. llkbaharda düğun yapacaK- ıriin tükenir. 
) uz lıra verseler satmam. Meraklıyız işte... Buk lardı . Kadınlar, yine yavnş sesle konuştulnr. 

tlin engel oluyordu. Saatine baktı. . 
- Teyze! Ne kadar yolumuz kaldı . Hayv.mhırı 

bir sant kala sulayacağız. 
- Suhizarını mı sordun? 
- Evet! 
- .Kız, burası neresi? Tahta köprli mii? 
Kekeme karı tasdik etti: 
- Tahta köprü; Suhizarına yanaştık. 
- Susadan sapacaksın, bildın mi oğlum. 
- Sapılacnkmış. Saptıktan sonra ne kadar çeker 
- Yanın saat. .. Bir saat! 
Arabacı , yarım saatle, bir saat arasında hiç 

fark görmiyenlerc eskiden beri kızardı. Uyuşan 
ayaklarını okun üstüne uzatmak ıçin kımıldadı . 
Tahtaları yükledikten sonra ormancılar ya'rnlar
sa ... ." Arabayı da, hayvanları da tellala veril"lPr 
Bir gün Şabanöziinde ağasının arabasını beygir 
!erle beraber, yükiyle beraber yakaladılar. Ağos 
na kalsa beygirleri de kaptıracaktı. Bereket keııdı 
si, kayışları kesip hayvanları sürmüştü. Arabayı 
telUlla çıkardılnr. On liradan mezat edildiği hald'.? 
köylü acıyıp arttırmamış, on bir liraya yine ağa
sında kalmıştı. Adeta yiiksC'k sesle: "Köylı.i kısmı 
mala kıyamaz!,, diyerek bir cigara yaktı, kadın
lara seslendi: 

. Arkası var ) 

A:iKln ınşilmcz ve lAhuti dcsta
rıına bütün dünyayı ağlatan 

o 
L S 

Türkrc Sözlii 

AYRICA 
Bugiinün en şuh kadını 

ALiCE FAY'ın 

İ İ ATEŞ 
A ASI D 

:;iip~r filmleri birkaç ı;in 
daha gösterilf'cektir . 

Çocu k Esirgeme ŞEl"KAT FiŞLER 
23 Nisan Çocuk Bayramı ve onu ta

kip eden Çocuk Haftasında mektup 
ve telgraflann.ıza ŞEFKAT Fişi ya
pıştırmak kanun iktizasından oldu -
ğunu sayın yurtta~lnra Çocuk Esir
geme Kurumu saygı ile hatırlııtır. 

f 
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Yunanistanda Pravda Diyor ki: Afrika Harbi Sinir Harbi 

Bap 1 ıncide-- Başı ı incide Batı l incide 

[Almanlar Artık Bir j(iinde muahedeler imza e-/nglliz tebllg"'I "Bu teşebbüs muvaffak olma. der, ultimatomvari teklifier alır, <Hası 3 uncfide) A ik tb t So 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

Atın. a, 19 (A.A.) _ Yunanıs- yınca, mer an ma ua ı, v- il ı• • 1 seyahatlere çıkar, esrarengiz ziya 
1,200 kilometr"dir. Bu kadar tl B" ı·v· ·ı J er ıyemıyor ar b tandaki Ingilız kuvvetlerı umu- ye er ır ıgı ı e aponyanın ara- retler ka ul edersiniz. B 
bir mesafeden bu kuyuları de - sını açmıya muvaffak olamamak Sinir harbinin sırrı Asabı de- aşı 1 incide rnı karargil11, aşağıdaki resıııi vaınb ve ınuessir bir surelte 8 k"I O ki"" 

dekla~rasyonu neşretmış· tır.· 1 tan dolayı hayal inkisarını orta. -c- vamlı bir heyecan tazyiki clltın- acve 1 e arasyon Fakat Avrupa kendi kendin 

Yugoslavyada 
Muhasamat 
Sona Erdi 

Alnt•yaMn Uzun Bir 
Harp için Hcmrladığı 
Büyük Plan Nedir 7 

dövmek kabil olmıyaüilir. k k h kik" h" ı· · d t tmakt H b ı d .,. 
"imparatorluk kuvvetleri, bü- va çı arara a 1 ma ıye mı Londra, 19 (A.A.) - Almsn- a u ır. arp aşa ıgın- ete bir kıta d~"ld" A 

2 - Bizzat hu ku~uların ar- d t B . . danberı·, her yerde bö"yle olmuş- il M "'l"'b" t" Y r e ı ır. vrup tün cephe boyunca temas halin- zettikleri hususiyetlerden mli _ mey ana vurmuş ur. u sınır - lar Libyada yeniden ilerlemıye e ag U ıye ın gerek sanayiinı evam ettıreb ı 
dedir. Diışmanın zırhlı teşekkül teveJlıt ıuçlüklcr: lenmenin sebebi, Sovyet - Japon muvaffak olamamışt.r. Dünkü tur; bizde başka türlü cereyan mek ve gerek halkını besliy bıl 
lerını·n ve pıyadesınin şiddetli münasebetlerinde gerJ{inlij!i ida. Alman teblig· i bu harp sahncsin- etmekte veye edecek değildir. S b 1 • • Bı"ldı"rd"ı mek irin hariçten ham madde ' Bu petroJ kuyuları çok geniş t · b tl J H lb k" bıze· ak e ak e ep erini , hucumlarl gerı. puskurtülmü~ ve me e mevı ve u sure e apon- de cereyan eden harekittan bıle a u ı Y an v uz gıda maddesı· getirtmıye muht bırçok esır alınmıştır. Mane\ri - bir sahal a yayılmıştır ve bu vanın Holanda Hindistanı ile bahsetmemıştir. Sirenaık'te ur cihan hadiselerini Türk efkarı- tır. Meseli, Avrupada kauçu 

kuyular rok derindirler, Ge- \lm .e. • 1 ·· , k. t...:- k h" .. ··unda yatı bozuk olan Avu:;turyalı ha:-p :. meşgul o asına mı:ıını omayı u- Alman zırhlı fırkası ıle Grazianı na ta ıp e uuue ......... ' K 1 • ek·ı yoktur, krom yoktur, pamuk yo esırlerı, kafıleler ve yiıruyüş i:~ bı::~=~~~e i::~ ~~Jle~=~I ·::~ mit eden Amerikan siyasetinin ordusunun bakiyesinı teşkil c - hükumet şimdiye kadar Türkıye ra ve aıv 1 tur. Bu ve bunlara benzer dah 
halındekı kıtalar uzerıne iıava iflasıdır... den dört .Italyan f·-kası, şımdi - de misli görülmiyen, Avrupa yüzlerce maddeye muht- ol 

dökmek icap etmiştir. Bınatma- d memleketlerinin hemen hiçbi - A+ı·naya Geleli -. 
h cumlarımızın şiddetınden şi - leyh yapılacak bombardıman _ Pravda, bilahare İngiliz • A- ye ka ar Italyan o. unun ya- rinde eseri kalmıyan bir durtist- ,. Avrupa kendi kabuiu ıçine çek 
kayet etmektedir. Duşmanm bu lardan ancak haracı , e sathı te- merikan matbuatının paktın Al- pamadığı bir ışı bapnııak lstıyor . t• R d lerek uzun bir harbe mukavem 
t gayretlerıne rağmen, cephe - sisatın zarar görmesi ıh.imnli man - Sovvet münasebetleri ü- Bu kuvvetler Mısır hududuna lükle hareket etmiş ır. a yo - Berlin, 19 (A.A.) - Alman teb edemez. Onun için mihvercı'eı 
rnıze hıçbır yerde girilmemiş ve vardll'. Bu tesisatı tekrar ehi - zerindeki muhtemel aksülameL kadar gelmiştir. Diğer tarafGm muz, hemen her tarafta, harp liği: 18 Nisan saat 12 de Sırbıs- Avrupanm mustemlekesı olarak 
c nahlarunız hiçbır yerde çevrıl- zeltmek ve çıkacak yangınlan teri hakkındaki makalelerini tah- Tobruk düşman ayağında hır dı- ve siyaset vakdasızalarırunir en v:f:: tan harp sahnesinde muhase - Afrikayı lstilAya karar vermişler 
rn mıştır. derhal bastırmak için Almanl.t- lil etmekte ve şöyle demektedir: kendir. Tobrukun Sirenaik'te Al v

1
e pakropag~ ..... ~ ... n~ara rad mat sona ermiştir. dir. Mihvercilere ~öre Afrika Av-

Sol cenahımızda harekitta bu ı · b ı ı man münakalitı için bır tehdit 0 ar tan ... ~ .... · - Kral. ve Btlfveldl ruparun bir mütemmimi olmak ı rd nn çok esas 
1 tertı at 

8 mış 0 
- "Bazıları, paktın sanki Alman- şkil t - · k dar bedih"dir yosunun dalga uzunluğunu bu - · 1A-...... lir Afrik A b ır. 

Unan kahraman Yunan o usu, malanndan tuphe edilemez. te e tıgı o a ı · radaki ahba lanna telgrafla so- Ankara, 19 (Radyo g~t_es~J-- ~e . a vrupaya as kıymetli bir rol oynamaktadır. 3 _ Uçüncu hır müşkül de, yaya karşı olduJlunu iddia etmiş- ki, düşman burasını ele geçir - Fr 1~ ardır Anadolu Yugoslavyanm mağltlbıyetı iıze- lanabilirse, hem harp ıçınde, iı\?m 
Yunan tebliği Almanlann bombardımanına ıı a ler, diğer bazılan da bilakis bun. mek için büyük fedakirlıkları rj° 8:5~ v ~da servis- rine Kral Piyerle Başvekil Simo. sulhten sonra Avrupa kıt sı bir 

Atina, 19 <A.A.) - "Tebliğ,, ruz bulunan bu sahalarda çok dy~k~f!_~~~l~~=~~ş~t;.1_ ;~ ~: göze almıştır. Filvlki Almtnlar, r a~ı, .. tes P!ı&ğg havadisler _ viç'in Atinaya geldiklerı haber ünıte halinde yaşıyabilır. Bılha -
'• d k kuvvetli miidafaa tertibat. al - "' Tobruk'a yaptıkları bir baskın erı m.us .. ~ . 1 d . .ın1 verilmektedir. sa Alman ildısatçılan bu mesel 
&Y&akedonyada, iışmanın gere sirlerden hiçbirinde hakikatin neticesmde 22 tayare, 10 tank de.n hıçbınnı gızlemekte e6. - Sımo" Vi(&n" ..1-LIL--- Ü7.erinde avlarca tetk kler yap · Gr t kas nda gerek Ali- mı• olmaları keyfiyetidir. · b"l k Lo dir UC'AM&rtl8

1
,_U J 

evana mın a ı ---, bir şemmesı ı e yo tur. n- kaybetmış ve büyük zayiata uğ- B. dan b .... ı.ft B kilım· ız •-· mışlar, pllnlar kurmu lar ve mı 
lkmon'un orta vadisinde ve O - Fakat büttln bu müşküllere dra ve Vaşington, paktı Alman. ramışlardır. un ""i'AA ~e . , Atına, 19 (A.A.) - o.ıeraı Simo- ver devletlenne de fikirlennı k.a· 
Urnpos mıntakasında bildirılcn rağmen, Londradan 900 kilo - Sovyet münasebetlerinde bir J{er Hal.ifarın beganalı !>_aşlıca mesul ve saWıı~~tli şah- viç, son hAdiseler hakkında yaptıtı bul ettirmişlerdir. 
butun tazyiki muvaffakıyetle ön metre uzaktaki Berlin şehrini sü ~inliğin takip edecdini ümit ey- . sıyet olarak kaç defa Türk po- bir deklArasyonda demlştır kt· Balkanlarda ve Mısırd iri a ke-
l nmıştir. Arnavutluk cephesin - reldi bir surette boıııbarduuan lemiştir. Bu keyfiyet. bu müfes- Vaşington, 19 (A.A.) - lngı- litikasınm ana hatlarını olanca ·~ize d(lşman tarafından zorla tah- ri harekltı bu zaviyeden eJt 
de, Arnavutluk topraklanndaki etmek imkaıuııı bulan lngiliz sirlerin pusulayı şaşırdıJdannı liz büyük elçisi Lord Halifax vıızuhiyle anlattı. Tahlil etti. mil edilm1$ olan muharebe, çok •a)'ri ettiA'imiz zaman önumuzde t m _ 
hareketlerımız sükünetle yapıl - ta) yarelerınin, bunu da başar - ve pek basit bir hakikati unut - şimali Afrikadaki askeri vazıyet Merkezlerden en uzak Türk müsavi idı. Milletimiz. bu derece cQç men yeni bır ufkun a ıldığ nı gu-
lllıştır. maları imkin dahilinde gorıil - tuklarını isbat eder. hakkında Amerikan hariciye Na köylüsü dahi, Türk milli siyar.e- ,eraJt içinde mücadeleyi kabul et- ri.ıniz. Mihverciler yalnız Mısırı 

Alman zagialı mektedir. Bahusus Amerik adan zırı Hull ile görUşfükten *>nra tinin basit ve sarih esaslarını melde, bunun nihai netıcesi hakkında işgal ederek lngilterenın Impara 
Kahire 19 (A.A.) - "Tebliğ,, alındığı söylenen ve uçan kale - Bu basit hakikat şudur: gazetecilere yaptığı beyanatta, bize tekrar edebilir. hl~bir hayal beslemiyordu. MilleUmtz. torluk yollarını kapamakla ıktıf 

Yunanis~nda: Butün cephemiz ler ismi verilen uzun menzilli Moskova, tamamiyle müstakil şımali Afrika vaziyetini bugün Münhasıran Türk olan bu si- bu derece kuvvetli bir düşmanı mat- etmemek ve bütün Afrıkayı zap-c a Alman zırhlı teşekkül büyük bombardıman tayyarclt?- olan kendi siyasetini takip et:; Balkanlar muharebesmden daha yasette ne bugüne kadar bir de- lılp etmek imkAnsızlıtuu müdrik o- tetmek mecburiyetındedırler. Bal 
l v'e ptyadesin.in .. şi .. d de.t.li riyle ve tahrip kudreti çok müt mektedir ve bu siyaset, sulhu n_ıühim telAkki ettiğini söylemi§ ğişiklik olmuştur, ne de onun tarak., hürriyetini ve istlklAlini mO- kanlardaki hareka·tı nıhavete er-

a.;. olduı.u bildirilen yeni sis - idame etmeyi ve ihtilafın ~eniş- tır ... ,,,~ ı · t"-'A' · 1 n v .... fla d f b h'· 1 her ne diri hücumlan, geri puskürtuhmış, • .., • · .u.LJ.LU o an 11 .-uucı o a -ı - a aa a .. mevzuu o unca · p Yunanistanı da isgal ett k-.aıı.,man bu··yük' zayı·ata uğramış- tem bombalarla bu işi başar• lemesinle mümkün oldu~u kakdtear Lord Halüax Balkanlarda va- rı değişmek ihtimali vardır. Si - tarzda olursa olsun çarp1Şmayı kabul ten sonra butün Avrupaya ·anuJ 
"-Y mak hi ı t 1 ı t'hsa mini omayı istihdaf eyleme - · f k ıJ:.d iddi =d yda da mili tir. B'-ok esir almmıştJJ'. Bu hü- • Ç 

0 
mazsa pe ro s 

1 
- ziyetın . e~ a- e c o .. u yaset bu kadar me n ve sa icap ettillni biliyordu. Fakat e- yeni nizamı kunD1ya ba lıy ıca t-~ kuvvetine rağmen cep- litmı sekteye uğratmak müm - dir . ., fakat şımali Afrikada in e- rih haber vasıtalarımız halk ef· tın başka çaresi yoktu. YegAne e- lardır. Bugünden Berlm matbu -

belerimiz hiçbir yerde gerileme- kün gibi görünmektir. Sovgetler Çine yardıma rin mihver ileri hareketini "is • kArını aydınlatmaktan gayri her hemmlyelli meseleyi, ' mukavemetin tı y harb' b"tt"kte 
h'li .. tir. Diler cibehtten Köstencede tiıkrarlaştırdığı,, mütaleasında bu hangi bir kayıttan bu kadar ser- ne kadar zaman sürecell meselesi tet- ~vru= sulh~ ~a~a~~~d!'~ 
~ 1cah.ramanl.., ve Tıınanın ağzındaki Sen Jorj- devam edecekJ lunmuşt~. . best olduktan sonra ne olup ne kil ediyordu. Milletimizin azmi ve ve yeni nizam ıçinde çalı mıya 

Yunan ıgı daki petril depolanru ve müna Çunking 19 (A.A.) - Sovyet- Aıner~ 1!1 veya bu ~- bittiğini öğrenmek için . rad70 askerlerimizin muharebe kabRtyetlerl koyulaca~ndan bahsetmiye baş-
Londra 19 (A.A.) - Alınan kale vasıtalarmı tahrip etmek ler Birliği hükiımeti, Çin'e Sov- de derhal şımali. Afrika v~ye : saatlerinde Ankaramızın duğnh!le dolayıstyle muharebenin uzun sürme- lamışlardır. 

haberlere' göre, Alman motörlü nisbeten daha kolay samlmak- yet yardımının devam edeceği üne yardım edıp edemiyeceğı rini çevirmekten, sabah ve ak- sı beklenlleıblltrdl. Fakat, Yqoslav .y. • 
kıtalannın ilerlemesine mani ol- tadır. hakkında Çin'in Moskova büyük sualine Lord Halifax şu cevabı şak gazetelerimizdeki ajans teb- ordusunun telmik lıazırlıklan dere
lrıak için Yunanistanda çarpışan Bütün bu bnkinlara ntmen elçisi Şao Litzi vasıtasiyle temi- vermiştir: .. liğlerini okumaktan bqka neye cesi, kuvvetli dOtmanm hazırlıkla -
lrnparatorluk kuvvetlerini'n teş- lngilizlerin, Romanya petrol nat vermiştir. Büyük elçinin Mo- Bir~eşik ~erik~,. Kızıldenızı ihtiyacımız var? Şayialara, san- rt:rıe kı;yu edlllııce, çok dO.n bulunu
kU etti~ hat, taarruzlarafmuka- kuyularuu ve depolannı henüz lotov ile yaptıb görüşme hak- Amerika seyrisefaımne açmak sürlü, kontrollü, tek taraflı ha- yordu. 
\'enıet etmektedir. Yunan ordu· bombardıman etmemelerini, an- kmdaki tam rapor, dün akşam suretiyle yardım etini§ bulun • vadis neşrolunan memleketler - DDpnanm beklenmS,.en hOcumu, 
•unun tek bapna mücadele et- cak bugün ellerinde mevcut tay Cin hü etinin eline vasıl ol - maktadır. · de ihtiyaç duyulabilir. Denebilir kıtalarunızın aeterberlill ve tahaHil-
t Ri bu hattın J(arp kısmında Al- yareleri Yunaniatandaki milda- muştur. Bir muavin kruvazör ki dinletilen, okutulan oeyler, dil tamamJyle yapılmadan bizi pftl 

inan tazyikı bilhassa kuvvetle faa hattına teksif keyilnlem1eleriy- Reuter'in "·-'-'-.. salA'-'-t batırıl""f illa bir elemeden geçmektedir. avJanuftır. llOttefllderfmfzle herhan-
kendini hissettirmekte ise de, le izah etmek müın ° ur. ..,ıuuuu" &CIU&.J""" Ve bunlar da matlup olan şeyi, 1f bir ukert orpntzaqon yapıhna-
diişmanın müthiş harp makinesi M. ANTEN tar mehfellerinden öl'rendili- Berlin, 19 (A.A.) - Afrika'da, doğruyu değil zannettirilmek il mıştı. Sonuna kadar bitarafhk slya-
karşısmda teçhizatlannm nok - ne göre, Cin büyük elçisine, Sov- Tob~ istihkamlarına k~şı .k~m zımgeleni bildirmektedir. Türtnye setine ballı kalmak arzusu ile, bu 
&anlııtna rdmen Yunanlılar dün • y • + vetler Birliğinin Çin'e kaJ'fl olan bine hucuma devam edılmı,tll'. hükiımeti, kenat vatanda§larını işblrlili b-lkkında her türlü müzake-
!t'a tarihinin her zaman hatn:h- Askerı azıye siyasetinin Sovyet - Japon bita- 17 nisanda ~lman ve İtalyan böyle bir telkin zlndanı içine ol- reden tevakki ettik. 
•acab bir kahramanlık ve azım- Başı 1 mcide raflık paktından müteessir olma. stukalarJ, genış tahribat ve uzak- mıya asla lüzum görmedi: Çıin- Hücum başladığı zaman, müttefik-
le h ......... -tmektedirler. dığı ve Sovyet hükiıemtinin Çi- tan görülen yangınlar vukua 2~ kü onun siyaaeti, hidiseleri ol - lerımiz, çok büyük arz.ulanna ratmen .. .-noıı:: l Alman ordusunun bu harpteki tak- e d de m edece~ ... mı· · · 8 ·1·ıo Jluvallakıyetle yen n yar !ma. . va "'' ııııc: - tırmiştir. Dun, .000 tonı a - duğu gibi duyan, öğrenen ve mu bilhassa ihtiyacımız olan tayyare ve Uği ~dur: EvvelA hava kuvvetleri ıle natı verılmıştır. hık bir muavin kruvazör, Sollum hakeme eden halJun ıuurlu iti- ziriılr cOzOtamıarJa aerl bir surette 

11te11aiMre fekilil/ol'Ua düpnanm unare iWerini imha et- Cin'in Moskova büyü el.elsi _ civarında stukalar tarafından b ıaadma anlayJf ve in•nıpna btir nrchrl\muza seJecek vazb'ette detil-
Kahire 19 (A.A.) - İyi ha- mek, cephe arkaamclak.i yollan~ 0t; raporu ÇunkinR'de hükftmet brılmııtır. nat etmektedir. eliler. Bundan dolayı, 'kendi manevi-

ber alan Kahire mahfillerine RÖ- mek, sonra kesif motörıze kuvveUerl liderlerine' okumnustur. Sinir harbine karşı en iyi va- yatı ve düşmana ciddi 'kayıplar ka7-
re Yunanistan cephesinde vazi. düşman cephesinin en zayıf noktası- sıtamız şayiaları bir tarafa hıra- dettiren bava kuvveUertmlzin kahra-
tet ciddi olarak kalmakla bera - na sevkederek müdafaa hattında bir Takungpao Çin ıcazetesi, Ja- Yunanistan Sonuna karak istisnasız her haberi nak- manlılt sayesinde, d(lsmanın ant ve 
ber verilen son muharebelerin cep vücude getirmek. Bu yarıktan ponyanm, Sovyet Ja1>0n paktının leden bu memlekete alt her me kuvveW hilcumunun ve teknik vası-
netfceleri savanı memnunivet ol- giren motörize kuvvetler, mUdafaa akdine rağmen, cenubi Pasifikte k d H rbecle k sele hakkında maliımat veren talannın falki:reünfn verdiği ilk sor-
muştur. Polonyada ve Fransada hattının arkadan sağ ve soluna yayı- faaliyete .geçmiyece~i ve Cin'de G ar a Ce kendi tebliğ ve havadis kaynak- prfzlerden sonra ve Şarki Sırp arazi-
arşılaştıklanndan daha f!zla tarak cepheyi arkadan çevlrmlye ve de büyük taarruza kalkmıyaca~ R ... 

1 1 
incide larımıza kulak vermekten iba - sfn1n terkini müteakıp, tarkta Koso· 

hava kuvvetleri mukavemetıvle düşmanın bütiln müdafaa sistemini fikrindedir. --9 rettir.,, va - Krusevaç - Kr~veç - Bel-
karsılasan Almanlara ağır zayiat bozmıya muvaffak olmaktadır. Japo-'ar -L-l :..ı..ı:-..ı8 t·opraklarımızda kıtalarımızla ırat hattı Ozerinde ve şimalde Sava 

Fakat Yunanistanda bu planı tat- '" ~ "'"""" dele ed '-·•'liz uka t1 tanzim \'erdirilmiştir. yanyana muca en &ü&ı lk n . A kkab r.ehrt boyunca m veme 
Kahire asker! mahfilleri. Yu - bik edemediler. Şanghay 19 (A.A.) - Askeri imparatorluk kuvvetlerini de ha Ha pı ya 1 etmek ve dilşrnanm hücumuna uzun 

n n ve İngiliz kuvvetlerinin. en Evvel4 kar~ılarında ilk defa ken- Japon sozcusu Japon taz- raretle selimlarım. Bu anda ö - milddet mukavemet eylemek bizim f-
Püc; şerait altında asgari kavıp. dilerlyle müsavi şartlarla doğilııebi- yikinin şimdi Çunking hüktı- len kahramanlanmızın hatırası Başı 1 incide çin mümkün olmuatur. 
icarla ve intizamla geri çekilmiye len İngiliz tayyare kuvvetleriyle kar- meti üzerinde daha ziya- önünde hepimiz eğiliyoruz. Bun- Menaıu:at ligatlan Şuraaını tebarQz ettirmek isterim --··-..:1 •ıtaştılar. i~iliz tayyareleri hem Al- de k tlen Jın .. ; " ıem· lann da iki B ekil bul Si kıtalan ırıuvaffak olması ka&<tUOUAla mem " uvve eceAaa&A soy ış - arasın aşv un Bundan bir müddet evvel hü- ki, Sırp, Hll'VBt ve oven 
Uniyetlerini bildirmekte mütte- man hava kuvvetlerinin serbestçe tir. Japon söz üsüne l(Öre, R~ - ma,ktadır. Onlara hıinnetle vaa- kfunet tarafından müstahsil e. çok ı,.ı çarpışmrJ!ardır. Fakat Alman 

r ktır• ler. Yunan ve İngiliz kuv- faaliyetine mAnl oldular, hem de Al- Japon paktının imzası ile Cin dediyoruz ki, uğrunda hayatları- linde bulunan pamuJdara el ko- kıtalarmın ZalreP istikametinde bek-
d man hücum kollarmm arkalarını d6- S tl Blrliır.ınt • ·· · k ti Bırv tlstanda "etleri. şimdi. Ege denizin en ovye er ,... n manevı mu- m feda ettiklen vazife yanda nulması maksadiyle neşrolunan lenmiyen ileri hare e a 

~driyatııe kadar kesiksiz ve mü- terek yollarmı kesmeye. motörize zaheretini kaybetmiştir. Bu pakt- bırakılmıyacaktır. Bu vazife cep kararname bilUınum müstahsil- vaziyeti çok daha ztyade gftelettfr -
~adi bir hat teskil eden mev%!. kuvvetlerin tecemmülerfne mAnl ol- tan sonra artık Japonya ve Sov he gerisindekilerin oldujU gibı ter tarafından büyük bir sevinç mlştir Yabancı ajanlan. Alman zırhb 
ıer iual eylemektedirler. DaA- mıya muvaffak oldular. yet~er BirliAi birbirine arkalannı bizim de aklımıZdan ç~ıyacak ile karşılanmıştır. Müstahsiller cüzObmlarınm himayesi altında. Zal
lılt arazide 240 kilometre uzun- Tesalyada İngilizler, Alman takti- çevırerek başka istikametlere ve hepimiz cephede gosterilen tasarruflannda bulundurduklan rebl ı.aJ etmll ve orada lhde ma.-
1 tunda olan bu hat. Almanlar i- ğine karşı durmak için, cephenin dar dönebilirler. kahramanlık ve fedakirlığa ~A - pamuk miktannı bildiren beyan. takll bir HırvaU.tan bilkQmet1 kur· 
~llı muhasamatın bidayetinden- lıtmdan istifade ederek bir müdafaa Al--"11anın uoakova yık olduğUmuzu isbat edeceğız.,, nameleri vermiye devam etmek- muşlardır. 

D emek ki, Almanyanm bil 
yük plin dahılinde lk 

hedefi lngiltereye karşı bir Av
rupa birli~i çıkarmak ve bu krta
da artık harbe nihayet verildı • 
jini iddia etmektir. Ikıncı hede -
li de Afrikayı zaptederek Avru
pa kıtasını yqatacak bir mustem
leke elde etmektir. Bu ikinci ga
yesini de tahakkuk ettird.ikt n 
sonra da bi.ıttin emeli Ingılt re 
ve Amerikaya dönup "Ben Avru
pada harbi bitirdim. Afrikay. da 
Avrupanın mustemlekesı olaıak 
kullanacagım. Benim artık ela -
vam kalm8IJUftlr. Iateneniz ~ 
yapalmı.,, diyebilmektir. Demok
rasiler sulhe yanaşmadıkları tak
dırde de uzun bir harbe ıırmek
tir. 

Evveli Alman,-a Avrupada 
sulh ve nizam tesısine muvaffak 
olabilecek midir; sanıyen Afri -
kayı i§gal edip Avrupa nlmına 
istiaınar edebilecek midir? Bun • 
1ar bile tahakkuku aylar d~. 
yıllar istiyen büyük davalardll'. 
Gunden güne kuvvetlenen ve 
Riln ıcectikçe taarruz kabıliyeti ar 
tacak olan Ingiltere ve Amerika 
karşısında Almanyanın mutema
diyen plin ve program değiştır
miye mecbur olması bile bir zaaf 
allmeti değil midir? 

Hillisa, harbin ikinci senesini 
doldurmak üzere olduğumuz hal 
de haklld harp daha henıiz baş
langıcındadır. Dünya daha birçok 
sürprizlere gebedir. Almanyarun 
Balkanlarda veya Mısırda mu • 
vaffak olması davayı ve harbı bt
tirmiye kifi değildir. heri mücadele mecburiyetinde hatb tesisi ile iktifa etmediler. Cep- ... WH ,,... B k .. z· t Alman lntalarınm Hırvatistana gir-

L t şk'l hedeki müdafaa kuvvetlerini derin - •liri Berli#ule Aakeri kabine tnia tedir. ir aç RUll sonra ıraa mest, çok vahim asker! neticeler ver-~aldı.iı en dar esas cephe e ı lemesı'ne organize ettiler. İlerlemek Bankası ve pamuk tarım satış merkezi Amerika Jimanlannda 
et-ektedir. Berlin 19 (A.A.) - Yan resmı· .6'Jı .... ek kooperatüı· mübayaaya başlıya- mfştir. Bir taraftan Garbt Hırvatıs- b ı y la lan 

"111 latiyen motörize Alman kuvvetleri bi- ~, tanda ve Slovanyada hAlA mukave- u unan ugos v vapur nın 
Jf. rinci mDdafaa hattını yardıktan son- bir menbadan bildiriliyor: Ya Atina, 19 (A.A.) - "Ofi,, Kral caktır. met etmekte olan kıtalar, Yuaoelav Fottç'e tlbi olduğu bildirilmek -

Atina, 19 (A.A.) - Yunan Da. ra sata. sola yaydıp cephe arkala~- hancı mahfeller, Almanyanm Mos Jorj bir askeri kabine tesisi mak Pamuk hakkında alınan bu kL ceoheslnln diler aksamından tecrit tedir. 
tın nezaretinin sözcüsü, Cenubi na pçml.ye muvaffak olamadılar. Bı- kova büyük elçisi Kont Von Der sadi).le bazı yüksek kurmay su rarla yerli sanayiin muhtaç ol - edihnlş. diler taraftan da sol cenah- Fotiç şunları ilive etmiştir: 
\Pu"°51avyadan büyük Alın!l11 rincl hattı ıeçen motörlze kuvvetler Schulenburıc'un hAlen Berlin'de bayları davet etmiştir. duıu ham madde tamamel! te ıa: ta ve 'kıtaJanmızm arkasında Bosnı Yqoslavya ordularuun mağ -lı:uvvetlerinin Makedonyaya gır- ikinci mOdafaa hattı ne ka1'SllaştılaT. • bulunması bahsinde maltlmat Is- min edilmff olacak ve fabrika lQp olmaınna rağmen, mihvere 
lllest üzerine, Arnavutlukt~ld Bu hatlar derinleme birbirini takıp temişlerdir. Alman Hariciye Ne- Müteveffa bafvekilin rımız mamtilAtının fiyatlann1ı11 ve Herseke ıdden yol dtlşmana aeıl- kalp mlicadeleye devam edecek 
\P,, .. __ kıtalarmın yeni mevzıle- t· bil '"k 1 1

-
1

- 1..a.1- Ber • • lu'"zumsuz vere yü)r1elmesine mey mı.stır. Müdafaammn bu 1Uretle teh- tir. Son iki hafta, Yu-lavya -
'4&&a&& ettlli için Almanlar ne cepheyi yar- zare ı, yu e ÇJJUD .IUUCn - cenaze llleNUIUllJ .Y ~-'ld. B -·-tle uır- ıdrm'- olmUl Ozerlne. Drfna'- e-

l'a ahndıA.nı ve ltalyanlann .b. u y an lruv lln'de o)d .. x..·-u ~t et-ı...ı-. dan verilmiy-..ır. u ........ ~JV -o nm medem"yet davasında de "' ,... mnra, ne de İngiliz ve un - ...,..w.u _,, uuq~ A) G tel ·· k d ttaın~1e dOsman 
l'icate ınlni olamadıklarını soy- ve~tl--'nl sa• veya soldan çevirml7e Alman hüktlmet merkezi ıiyasi Atina 19 (A. · - aze er, müstehlik halkın mümkun mer- nın şar m 8 muva rı::w mokrasilerin müşterek muc3de-
ı .. _::-,-._~·-= '", "' mahfilleri Moskova büyük elçisi- vazifesi başında ölen ikinci Yu- tebe ucuz mensucat temin ede - ileri hareketini tutan ordulanmı ıztim l•ine ıştirakinin ancak ilk sa! -~.Alman tebllg"'i muBuvafmfıikOdaofladaulsaı.rs.teml, Almnnlan Te- nin nezarete izahat vermesinin nan Başvekili Aleksandr Kori- edine tabü bir nazarla hakıL mukavemeti daha z.l:rade «ilc:l~-~ ... rll hasıru teşkil eder .. Yugoslav kra 

uhtem Zıs• 'in hayatından bahsetmekte- maktadır. Bundan baıka, ordularımıza Os ~" mih A "Aım n i t iye ve Yu- m el oldu~· fikrin' dedir. bn· h, hükiımeti ve ınilleti VPrın Berlln, 19 (A. .) - a c;alyada büyuk zay a verm ..,... dir. Korizls'in BaşvekA.1.ete Jıeç. - /111111 ı.ıa.1 etmesi icap eyll:ren Adrlyahtllttl sa ı yük' lediın harbe devam edecek -bl ,.; y · tanda harakit- "osla•-adakl kuvvetlerini bu cephe- 1 ~ ~, • d ki o--'--1 a arımız a• ı,...., unanıs -. · oT T ti-1"' zaman matbuat mumessı le- Ankara 19 (TAN) _ Ekme _ lstikameUn e m IM&AI& ~ • lerdı·r. •- bul ' kıt l r hücuma de- ve göndermlye mecbur etmiştir. e- ler, "'' h tı 1 d lb d k 1 tır 
~ e:Wer v~ 8ı>indos'un şima- c.ıalya cephesindeki harbin ~ok şld - Alınan resmi tebllttne a6re. Olimp rine yaptı~ bey~nat a r atıl- ~in ve ~ maddeleriyle diter C'l~:m~: :o~r::ı akıt:1:r:m· Bosna- /talyan febUğı 
ll şarkıainde dajtlık mmtakayı ~etli olmasının, Almanlara pahalıya dallarınm iki tarafından 7apılan ta- maktadır ... ~=~h 0 

zaman ihtiyaç maddeleri üzerinde faşe rıın slmııli şarldsinde Bannluka ve Roma, 19 (AA) _ Italyan 
9'eetntelerdir. Olimpos'un iki ~- mal edilmiş bulunmasmın, ve yarıl- arnızlar neticesinde Lerlaa, 7an1 tunları Benf~uracta Rörüyorsunuz, 'M~steşar~tmca yapılı:na.kta o~.an cıimall DahnaÇ78 istikametinde sert tebliği: 
l'afından yapılan tazyikte, lnıı- mamasının sebebi budur. Yenişehir Almanlar tarafından zap- ünkii Kral beni sil8h altına da- .. t~dler n~yete .ermış~ır .. Etud- ıert h81"8keti ve a:rnl zamanda şima- Yugoelavyada Dalmaçya ara -
ltl kuvayı külliyesinin dümdar- Fakat Almanlar yaramryar.aklarmı tedilmişUr. İnciliz tebJ.lline dre. :et etti. Çünkü bütün hayatım- 1erın ve~ı~ı netıceve ıstına~ e. 11 prbt lstfk:metfnde Sırbistaru mü- zisi işgalinin tamamlanmua ıı;ın 
ltn maı).tlp edilmiş ve kaçmak- nladıkları cephe Üzerine adet<'e cok de, bu bölgedeki Alman turrum bO- da ib' memlekete biz _ den tedbırler alınmıya ve ıaşe rf faa etmekte olan ordulanmızm ce- kıtalarunızın harekltı devam et 
~ bulunmuştur. Da~n cenup l\stiln kuvvetler sevkederek bOtOn yük zayiaUa püskflrtOlmo, ve Al • ~t!:et~ ibarettir. isbirli~nin tetkik edece~i mev - nahı üzerine Valjevo istikametinde mektedir. Arnavutluktan gele . 
~ıtleri. fkldetli muharebelerle C'ephe bovunca tazvtk vaomı:va mec- mantardan blrçak esir aluınuibr. Bun ~~ saat 13 te Atina kilise- ·ıular .h~~!rlanmıya baslanmıstır Sabau civannda yapılan kuvvetU taz- rek Çetine ve Cattaro'yu 1 gaJ 
~lanmq ve Tesalya ovasında bU1' oldular Bu Aiddf'tli taT.Vlk karst- lardan hangisinin dolru oldulu be • sinde Korizis'in cenaze merasi- fsbırl~RJ iz~s~ su .~evattan mü- ylk, umumi kararglbm son mukave- eden seri kollarımız tarafından 
~ münakale yollan iltisak 'ftnda "tnılllzler muntazam bir suret- nOz malum delildir. Bu ttfbarJa bu mi a ılınqtır. Müteveffaya iş "e~keptır: Mılh .~udafaa yekta.. metl tanzim etmeyi dOf(lndülü cep- alınan esirler arasında erklıuhar 
lloktasını teşkil eden Larissa a- te tedricen ikinci, nı:ancO ve dördün- cephe hakkında katt bir miltalAa >11- ~~ Batvekillere mahsus letınden Kara MusteS1tn Tümre- benin tutulması lçin kati ehemmiyeti biyesiyle birlikte bir ordu ku · 
~ştır. Ddcı kıtalari, Olim- "ii müdafaa hatl rmıı cekildiler. rübnek dotru olamaz. im lmiftU' neral Hayrullah U1el. İktısat Ve- haiz olan yolların sOratle ve lOzumu mandam ve daha beş general bu 
!>ot c1aımuı zirvesine Alman Yalnız bu harpte, Amavutluta gir- Atinadan bildirUdiiine ıöre de, mc!tras ~r.Ai bir · bevanname- kalet~en Sanavi .. Tetkik Heve. veçhlle orıanize edilmesine mAnl ol- lunmaktadır· 
~ bayraAIJlı dikmişlerdir. mlş bulunan Yunan kuvvetleri cev- Yunanlılar Meçova'da mukabil bir ta- Y Aa nlna L-rf mliainin ti Reısı Şevket Sureyya Avde - mqtur. llaplt Zağrepte 

Fena hava şartlarına rağmen, rllmek tehlikesine maruz bulundtik- amıza geçere,k bu şehri istirdat et_ t IUM: mir, Ziraat Vekil~iWJı §at Amerikadald Yulloala'D 
~a kuvvetleri. Larissa mmta - lan lcfn t~al ettikleri Vf'T'lt>l'den sn- miller ve bu bölgede cepheyi düzelt.. begtınnamelİ fşleri Umum Miidurtl""Al>i Berltn, 19 (A.A.) - Almar 
~l ında ve Yanva - Narda vo - ratle C'f!kllmfve mecbur kaldılar. mfllerdir, Bu da gösteriyor ki, vazi- At' 

19 
(A.A) GeneraJ qe, MünakaIAt Vekiletinden a. Vfliurlan Hariciye NezarV etinden öjr~.il -

1nıda düşman kollanna hücum Buglln müdafaa hattı Arnavutluk yet clddl1etinl muhafaza etmelde be- ına · .. - rifeler ve Ticaret Dairesi Reisi Vaşington, 19 (A.A.) - Yu - diline göre, reme gaze ınıı 
~en muharebe filolannın faa- hududunda Delvino'dan baslıyarak raber tlmltsiz dellldlr. Hri&t.o Kavr~~ ~un akpın raci- "tüchan AlmıcL goslavyamn Amerika elçisi Fo - direktörü Gregoriç Alınan kıta 
q-u ile rd ... __ ._ .. tına mü Kalabaka üzerinden geçer ve Olimp yoda netrettili bır ~anname- İebirliii ilk toı»lantlllnı aele- •IA ---n- yapblı ...,.....ı. lan tarafından kurtarılmlfbr 

J'!; • 

0 
u ~· - dıı•lannın cenubuna dayanır. Yunan- ti MALI AF'RIKA'da - Sollum'da de. A~ askeri v~lililine tavin cek hafta icinde İaşe Müsteear- ~ta, ::;:~~ &ulu • Gregoriç, sabık B~ Tsvet ~=tem:V~~=· ~u::~ ld:r sol cenahı biraz daha gert1e çek- Alman ilerle111i durch1nılmUf ve 11- edildiıin1 bildirmiştir. Beyan- lıitnın reislili albnda yapacak. nan·~· 120,000 tonluk Yu- koviç ve aabak Hancıye .Nazırı 

're akı1mI mtye mecltur olacaklardır. Fakat tn- tikrar temin edilmiştir. Tobnılrtakf name şu~ur: . hr. goslav vapurunu "mtifteek da- Markoviç ile beraber tevkif edıl 
b Y ~tır. d h be giliz vı> Yunan kolları müdafaalarına tngili:ı kuvvetleri de büyük mukave- "Harbıve Nazınnın emrıvle A- . . · a ıı tahsis etmek suretiyl mişti. Gregoriç, bir Sırp tahaı;ı u 
qaJkis limanın a. mu are devam etmektPdlrler. V11zl7etln c d- met ptermekte ve taarruzları tina askeri vaJiliitini deruhte et- ve asayışın ıdamesıne yardım et- y" y la anın derhal lngiltere- kampında bulunmuştur. 

arelerı, cem'an 
29

di·
000 

akto- dt ve vahim olduğu ilpheı:izdir. Al- tardetmektedirler. Bu bölgede her tim. Herkese. münhasıran isi ve mesini tavsiye eylerim. Halk ug~da bulunacağını IÖy • Yine öğrenildiğine gore ı1abık 
to hacminde mütead ·t n - manıar da bu cephede bOyük zaytat ııün takvt7e edilmekte olan tqtUz 2iicü ile meşıul olmasım, icabe- toplantıları . katiyyen yasa~tır. f.~.I+no Bqvekil muavini Maçek, Zajr ı> 

vapuru tahrip etmiş ve di- z1 blkim ı~-.. den sük.11.-et ve inzibatı muhaf. a- Emre muhalif hareket eden dıva- ~Bir ...... • ... --..:'-- ne cen--L.• ve ·-'· ~azı vapurları~has~sar~a~u~A~ra~~J-~v:e~rm=e~ı:er~ln~e~r:ğ~m=e~n;· ~b~yQ;k~:~~~k~ya~s~-lku~v~v~e;tlerln~~m~v~a;dj7~ete:._:==:_o==.q .... :=_•~~~;;;uni;i~~~~~..:a;~ıbaat.l~..ıu11:1ıı~llAl'':il.aıaeldlıe._~~~---:.._.R!:!:!!!!l!!~~~:!.!:!&aa!!!..~~~UU&~....!..!!~~~~~~~~~~~~~~----
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M A K S 1 M ' de Her Akıom 

MİLLi 
Pi• 

TAN 

Berbirl ayn bir nefis sanat eseri olan 

OSMANLI BANKASI 
-tLAN-

Osmanlı Bankasmm Galata, 
Yenicami ve Beyo~u $ubeleri, 
HAkimiyeti Milliye Bayramı mü
nasebetiyle, 22 Nisan Salı ( ö~ele. 
den sonra) ve 23 Nisan Carşam
ba günü kapalı bulunacaktır. 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
ltl'f 

B(Jflılt maktu olarc •• 7 50 

1 inci 11111110 11t111liml 600 

I ~ : : : ~= 1 
1 • • • 16 
illin 80yfaında " 5fJ ------· HALKEVLEBINDE: 

TOrkllf'I Akıl HıfZIUıhh• Cemlye· 
tinden - Cemi7etimizln yıllık ilini 
konaresi ıs Niaaıı CUma .ana aaat 
17 de Eübba Odasmda 7apılacaktır. 

zo - ' - 1941 === 
. . . .. "•""•':-' .... 

Bütün Ağrlların Panzehiridir 
Bey hude l s tırap Çekmeyiniz! 

BiR TEK KAŞE 

NEYROZİN 
Bu muannfd BAŞ ve DİŞ afrı
larmı sür'atle izaleye lifidir. 
Romatizma evcaı, sinir. mafsal 
ve adale ıstıraptan NEVBOZİN 

le tedavi edilir. 
Müessir ilaç : NEVBOZİN'dir. 

N E y R O z İ N Tercih Ediniz 
İCABINDA G'ONDE "3,, KAŞE ALINABİLİB. 

'Sümerbank Umum Müdürlüğünden 
Yeni kırklm do1Q'm71e mevabn için cart olmak Ozere lktısat ve Ticaret Veklletlerlnce mOştereken tayin 

ve 10.4.1141 tarlblnde Dln edilen esu fiyatlara nazaran teabit edilen mınıaıta mübayaa fb'atlarımız 1 numa
rada ı6sterllm.ilth'· Bu fb"atlar normal yapalı: flyatlan oldutu cihetle normalin fevkinde keçe, çakıldak, pıt
rak, koç ve satren iht11!S eden maJiarm milbayaasmd& tatbik olunacak tenzilAt niabeUeri de ll numarada ta
yin olunmu,ıardır. 

Bu ...ıar dahlltnde mQbayaaya batlaınll oldutumuzu, mevsim tnkiıaf"na göre eklplerimtzhı kırknn mın
takalanna gönderilec:ellnl ve balen ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarmda faaliyete geçmjf ol
duldarml allkadarların nazan dikkatine vazeder, daha fazla malılmat almak istiyenlerln tstanbul'da Katırcı
otıu hanmd& Silmerbank Blrletlk Yün İpllli ve Dokuma ve Sungipek Fabrikaları mileuesesi merkezloe mn
racaatlan lOzwnu blldirWr. 

htaııburda t.llın fiyattan 
Milbayaa mahallerinde teslim fi• 
yatlan 
1) Edime, Umnk6pr0. Ullebur

ıaz. 1tırklarell, corıu. Baba.
ki, Teıdrdal ve civan 

YAPAÖ CİNSLEB1 
No. 1 

Kr.Kr,Kr,Kr,Kr,Kr.Kr, Kr, Kr. Kr. Kr,Kr, Kr, K~~ 
- - - 81 '15 '13 'IS '12 68 'IS 88 '15 7S 80 -

n 

Yul YlLD Z l IOTAHYA AZIM ÇiNi PAlllKASI 
2) Buru, Bandlrma, Bahk..tr, 

Karacabe7, Kernatpe.., Ymi
flldr, Jılaft7u. oaam. .... 
Berpma 

3) Manisa, lzmır, Aydın Ye civan 
,, lhnılD, ~ .. m.n 

170110 uo- n 
89 

SUZAN ! 

Hey'etiyle birlikte seanslanna muvaf
fakıyetle devam etmektedirler. 

Oe:.ıie: Demir~o\ıarı ve limanları ışietrne idaresi ı:2~ları 

azo, saksı, duvar tahağı; J;v ve apartıman iç ve dı, 
tetJ ....... a mahs• paflo, ilalha, 'baııye plAhin, ta 

litör, ve muhtelif çini tipleri •••• 

TOPTAN • PERAKENDE 
Beyoğlu - İstikli1 Caddesi Asmalı Mesçit 

Müeyyed Sokağı No: 4/ 1 
Kltahya azim elnl fabrikası Satq Yeri 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 

Şubesinden: 

&) M7on. Bütpblr, Jt0tab7*, 
Bolvadin, Akfeblr, laputa. 
Burdur n civan 

8) KOD7Ao ıtaraman, Kactmban. 
Brelll ft civan 

'l) KQ'leri, AkaaıV w clftft 
8) Urfa, lılardiD, ~ ft 

civan 
1) itan, Blnıet. ~ JWa~ 

kim" clve 
10) Van 

~ 

No. D 

i n 

., 81 s: 
il) 

~ a ~ 
a j 

11 a 
.r1:. 1 .., u 
Vm 
18 ~ .. 

::..;rtıe-~~ 

Muhammen bede1l (1200) lira olan 1000 kilo TOGI sabun (24.4.1141) 
Perwembe ıono saat (10.SO) on buçukta Jla>"darpqada Gar b1nuı d&
bilfndeld komlQ'on taratmdan açık ekailtme uaul.17le atın almacaktr. 

Bu ite Paıek ~ (90) 1lrahk muvakkat teminat ve 'lı:anu
llUD ta7bı ett1li veu1kle birlilde elmasiltme l(lnil saatine kadar komls-
7ona maracaaııan llz1mdır. 

Bir çuvaldan asalı ohnamak Ozere helvalık trmllc abpna bqland
dllmdan U'ZU edenlerin Sirkecide Liman banmdakl 0&1m1& aabl lel'Yi• 
sıne mOracaatıan Dln olunur. CS~7) 

Milbayaa edilecek olan mallarda parca, deri, ~ koç. pıtrak, ıtıvell maDar ne pkıldak ve 1llbmel mad
de toleranalan ve rutubet miktarı atallda taarlh edilınlftlr: 

1) Parça; % 8 nı.t>etlne kadar ... mal ile blrlik1e kabul ohmur. Bu a.lsbeıten fazluı - maU tl;Jat:mm 
% 21 nokaaniyle almır. 

Bu ile atı pıinameler kmılqtndm param olarak dalıtılmaktadır. 
(2757) 

::;atıip ve Nepiyaı müdürü: Emin Umum. Gazetecili& ve ~9fl1yaı 
T. L. Ş. TA.N Matbaam 

2) Dert: Eau mal ile birlikte ıeJen deriler bu mal ftyatmın % S noksanb'le -1mD". 
a) Keçe: % a e kadar .. mal u. birlikte kabul edilir ve fu1uı lçlD Jdloda 8 kurul tenznlt J'BPllr. 
4) "'toç: % 1 • kadar .... mal o. birlikte alınır. 

COCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GUZEL HEDiYE 

Çotuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk INalNm, ~kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

tilnttl: Çocuk Ansildopedlsi • Çünkil: Çocuk Amlklopedlsl 
ÇOCUIUn mektepte bünü dünya çocukla. 
mektep dıpnda, battl nna yılbap ve bay-
mektepten sonra mub· ram hediyesi olarak 
taç olJutu en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli 91Crdlr. 

Cünti1: Her hedij@ kınlıp kay
bolabilir, veyahut u. 
nutulablllr. l'üaı Ço
cuk Ansiklopecllal, ço-
cuğUD hayatı Ozerlnde 
tesir yapacak ve bil.. 
tün hayatınca iz bıra.. 
kacakbil'a...,. 

~ .1-'-N Ne~ı·iy<_ıt l~'-'İ 
lsfanbui 

Adres: lstanbulcla TAN Matbaast 

Çünkil: C)>euk A~klopedlst 
çocutunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadq va
Zilesinl görür.Ona bot 

saatlerinde hocalık ve 
•bclathk eder. 

Çotd Aullclopedlal lld 
cilttir. MIUtauıwl teldlb 
tedlt edllndf oltırak Ud dl-
tll bll'tün (1) """""· 

7'akbe l1e llUltllllmkre 
tenıuatlı (6) Uraga 'Derlllr. 

YENi NEŞRiYAT: 
5' Pıtırdak1ı: ~ s e kadar uvama ptırakh mal kabul edillr. Bu nlsbettm fazla avama pıt&raklür için 

kiloda 10 kurut nokaanJ71e tedb"• edilir. 

HARUN·CıR·REtlT - Abbul aa
raylannuı muhteeem dekorları içinde 
yapnan tarlıin b(1yl1k qk tada ... 
heaeridlr. Nilmune maibauı tarafın
dan ... çıkanldl. 

8) Güveli mal: AlmmU. 
7) Çakıldak: ~ ı e kadar mal ne birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten faz1all tenzil edillr. 
8) Diler 7abancl maddeler: Azamı % 1 e kadar kabul edWr. Fazluı tenzil olunur. 
1) Rutubet: Normal olacaktlr. 

10) Çuval: Çuvall mtlbayUda dua ~ 2,1 nlsbeUnl qnu:racaktlr. (IOH) 

Türkiye Cümhunyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuralat Taribi: 1 ... - 8erma"91: ıoo.000.000 Till'k Liruı. labe " 

AJau adedi: - .. 
Zirai n 'l'leaıt her nevi 'banka maameleleri. 

Para biıildlrealere ZS.88' Ura iknmlTe veriyor 

Ziraat Banb•nda lmmbanb •• lhbanu ta1&rraf heuplarmc!a en 
u 50 liraıı balanan••n HDede 4 defa ceJdlecek kar'a ile apiıdald pl&
na ıare lkrami79 ~r 

4 adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira ~ 100 a4et 50 Linhk 5,000 Lira 
4 • 500 • 1,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 150 • 1,000 • 160 • IO • 1,200 • 

40 .. 100 .. 4,000 .. 
DtKKAT: H ... plarmdald paralar lılr eme lcbade 50 Uraclaa apll 
~-- lkrami7e ClktllJ 'takdirde 1' J0 fului71e Yerilecektir. 
Kunlar 1enede c defa 11 EJ 161, 11 BiriDeikbu, 11 Mart ve 

11 Radran tarr-leriıule ~· 

lstanbul Erkek Usesl Talebesine 
11 Mayıs 1141 ıençllk Bayramında ,.apdacak idman tenllklerf)-le 

nıw talebenin 24 Nisan 1141 per,embe S(lnil saat 1t de okulda bulunma-
ları illn olunur. (3119) 

...................... mllll 

İnhisarlar Umum Müdürlü"'ü 11t1n1arl 
Clnel Mllctan Ekalltmenln ,.kil GDnO 8aatl 

l'ıcs mantarı '18.200 adet Pazarlık 28/4/141 18 
MaJdna zlnclrl muh. cini 250 metre .. &/J/141 H 

Tanen alkol 330 Kı. • . .. .. 
Asit sitrik ı.100 • • •• • 
T•den J'Qzuftl' 200 .. • .... • 
Kireç ka1'mAlı 100 il • . .. • 
Amyant No. 2 50 .. .. •• .. 

I - Sart:name ve nOmuneleri mucibince yukanda c1na Ye miktar 
lan :razıb mal:r.eme pazarlıkla aatm alınacaktır. 

il - Pazarlık hlzalarmda ,-azılı ıon ve saa\lerde Kabatqta ,,..,''""" 
ve MQbayaat 1Ubesindekl ahın komlS)'onunda yapdacaktır. 

m - Şartname ve nilmuneler s6zQ ıeçen subede 1Grilleb111r. 
iV - bteklllerin pazarlık için tayin olunan liln ve saatlerde tek 

edecekleri fiyat Ozertnden ~ 7,5 l(lvenme paralarlyle birlikte ~~"' 
tomls7ona milracaatları. (3108) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gaaon di11or kit 

"Her tacir bu kitapta g&terdiğim usuDerl tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir ı.aman için
rfe mOşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı 6ğretiyorum ... 

Fiatl 50 Kurut-


