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Masır ve Balkan 
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Hı'ıdıselerin bugune kadar olan 
:kyrınc bakaı ak varaccığrmız hü
kum ;ıudur; Alm;ınya, AKdeniz ve 
A!rıırnda ltalynnm başaramadığı 
ışı ta"llamıamaK içın buralara gel
mıştır. Almnn kuvvetleri Mısır 

harbınc başlamışl<ırdır. Hedefleri 
hkeıı.:lerıye ve Suveyştır. Yuna
ıııstanda da Mataban burnuna 
'armak, Yunan sahil ve adalarm
dakl u~lerden ıstıfade etmek ve 
bu suretle Şarki Akdenizde İngi
lu; donanmasına yaşamak imkanı 

bırakmamakttr. 

Al. Zekeriya SERTEL 

Balkan harbi bilmek üzere
dir. Yugoslav ordusu tes

lim olmuştur. Tsaiy~da Pındos 
ve Olunpos dağları arasında ln
gıliz ve Yunanlılar tara!ından 
kurulan mudataa cephe~ ikı uç 
gundür Alınan hava ve motörize 
kuvveUerımn şiddetli hucumuna 
.ı:naruz bulunmaktadır. Gerek ln
giliz ve gerek Yunan kaynakla
tına göre burada vaziyetin va
hametini saklamaya luzu.m yok
tUr. Arnavutlukta bulunan Yu
tıan kuvvetleri de gerı çekilmek
tedir. Demek kı Yunan milfati
nın insana heyecan veren büyük 
kahramanlıklarına rağmen Bal
kan harbi bitmek üzeredir. 
Şimdı herkesin kendi kendine 

\'e birbirine sorduğu sual şudur: 
Yunanstanın işgali tamamlandık
tan sonra ne olacak? 

Bu sualin cevabını ancak Al
nıau erkanı harbiyesi ve Hiller 
bi!ır. Bu hususta yapılacak talı. 
tnınJer kehanetten ileri gideme~ 

Faka-+ Almanyanm wnumi narp 
planım gozönimde bulunJ ıraraK 
hadiseleri tahlil ede':>ilir ve bu 
suretle herkesin kafasında bir 
istifham teşkil eden bu sualin 
lt!Vabını araştırabiliriz. 
Almanyanın bıri derhal tabak. 

kUk ettinnek istediği, diğeri u
nıunıi harp planını te;kif.xıen ıkı 
~dyesi vardır. ikinciye ·rarm.:ık i
ç n birincinin temin edilmesi ıa-
2.ımdır. 

Almanyanm derhal tahakkuk 
ettırmek istediği gayesi, Inlgilte
reyi Avrupadan, Akdenizden ve 
şımali Afrikadan çıkarmJktır. 

5 KURUŞ 

Müteveffa Baş,·ekiJ Korizis 

Londra, 18 rA.A.J - Reuter: 

Evvelce harbin bütün sıklet 
merkezini garbe tevcih etmişti. 
liarbi kazanabilmek için Ingilte-, 
reyi mağlup etmek lazımdı. In
gil tere ise ancak adalannda mağ
lup edilebilirdi. Diğer sahalarda
kı harpler ikinci derecede ehem
miyeti haizdi. lngilterenin Mısır
dan çıkanlması, Akdenizden 
kovulması, hatta lrnparatorluk 1 

~ollarının kesilmesi lngidtereyi 
tnağlıip etmeye kafi değildL 0-
tıu.n için Almanya bütün kuvvet
lerini Ingiliz adalarına karşı tev
cih etmişti. lngiliz adalarını iş-
gal edecek ve harbi bitirecekti. 

Atina radyosunun hildirdiğine 
göre, Yunan Bac;;vekili Korizis 
bugün vefat etmiştir. ' 

Mussolini bu fikirde değildi. 

Yeni hükumet kuruluyor 
Atina 18 (A.A.) - Atina rad

yosu, Ba~veki.~ Korizis'in, üç 'lY· 
dan az bır muddet vafized"' kal
dıktan sonra bugün fücceten ve
fat Pttiğini bildirmiş ve bu su
retle üç ay içinde iki Başvekilin, 
bütün kuvvetlerini memleketle
rinin hizmetine tahsis ettikten 
sonra öldüğünü ilave etmistir 

( Sonu: Sa 5; Sil 1 ) 

GÜNLÜK SllASI HALK GAZETESi 

Verdiği Bildiriliyor -
Vaziyet Ciddidir 

Alman Hücumlarına ! 

DİKKAT! 

bir kıta geri hatlarda 

; Londra'nın 
Bir İhtarı 

Atina veya Kahire Bir 

Hava Akınrna Uğrarsa 
1 

Roma, Harbin Sonuna 
1 

Kadar Bombalanacak 

Londradan Sonra 
1 

i ı ·ı· ı --0--e·· ··k ç t ngı ız er, uyu ap a 

Bombalarla Berlin'in 

Merkezini Dövdüler Her Tarafta Şiddetle Yunanistanda Alınan taarruzlarıntn istikametini gösterir harita 

r .............. _ Altıncı Saufam·zda ··-·-·-···-·...... Lond:a •. 18 (A.A.) - İpgili~ 
Mukavemet Ed·ı· • ' Başvekaletı, bu akşam aşagıdakı 

1 ıyor ı R ki• y • f H •t ; de-krnrasyonu neşretmiştir: 
Kahire, 18 (A.A.) _ "Resmi en 1 UftGdl5 an Gri GSI . ~ ·, "Almanların At~a v~ Kahireyi 

tebliğ,, Yunaistanda her gün ye- ı Bugün, altıncı sayfamızda Yunanistanın rellli bir : bom~.ar~ıman_ tehdıtl~~·ı _:karşı.sın· 
niden takviye edilen Alman kuv- i 'l . = da buyuk Brıtanya hukumetı şu 

tl . . .ttik rt t ik. ı lıarı asını bulacaksınız. Yunanıstanda halen cereyan : cihetin iyice anlaşılmasını ister 
ve ennın gı çe a an azy ı i : k" b ik" h' d b' · ·d. 
karşısında Şimal c<>phesinde bu- : etmekte olan askeri harekatı ve resmi tebliğlerde ismi : _ ı, . u 1 şe ır en. ı~ı?e veya. ı-
1 Y lm t 1 k : • • . • • • • • : germe taarruz edıldıgı takdır -
una? 1:1llan ve p~ra 0~ u 5 geçen şehırlen bu harztadan takıp edebılırsınız. ~ de Romanın muttarit bir tarz 
kuvvetlerı, daha kısa bır muda- ._ ............. _____ .......... _ -·---·---·-· .. ••• d b b d t ··1 a· 
faa hattı üzerine tedricen çekil. a oı:n ar ımanına evessu c ı-
mektedir. Almanların bu hava- T . lecektır. Ve bu bombar~ıman, hır 
lidcki ılerleyişleri şimdiye kadar ah s ı·ıı·ne Devam k('redebaşladı mı.ha~bınsonuna 
kendilerine pahalıya mal olmu _ ~adar devam edecekhr .. Papalı : 
t ş gın bombardıman edılmemesı 
ur. Ed M için ~zami itina göstt>rilecektir. 
Kanlı muharebeler oluyor l Bu bapta icabeden en kat'i emir-
Atina 18 (A.A.) - Atina rad- en em ur ar ler verilmiştir. Fakat lngiliz hü-

yosn, matbuat nezaretinin hare- (Sonu: Sa 5; Sü 1 J 

VATANDAŞ! 

Ağzmı Kapa, Yerin 

K u 1 ağı Vardır. 

Yugoslavya• da - ..,_.__ 

Muharebe 
Dün Öğleyirc 

Durdu 
İtalya, Darmac;ya 

Sahil Mıntakasını 

Tamamen istiyor 
-v 

Belgrat Şehrinde 

Hava Hücumlarından 

12,000 Kişinin Telef 

Olduğu Bildiriliyor 
Berlin 18 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ,, Şimdiye kadar silahtan 
tecrit edilmemiş olan bütün Sırp 
kuvvetleri 17 Nisan aksamı silah
larını teslim etmişlerdir. Bu su
retle Yugoslavyadaki muharebe
ler 18 Nisan ö~leyin bitmiştir. 
Alman kuvvetlerinin eline düşen 
harp esiri adediyle harp malze
mesinin miktarı hakkında hatta 
tahmini rakamlar bildirmek şim
diye kadar mümkii~ olamamıştır. 

ita/yan tebliğine göre 
Roma 18 (A.A.) - Yugoslav

ya'da ikinci ordunun motörlü 
kolları Mostar'ı işgal ve Metko
viç'te düşmanın son mukaveme
tini kırdıktan sonra Ragus ve 
Dubronvik'e kadar ilerliyerek 
Arnavutlukta Çetine ve Cattaro
yu işgal eden seri kztalarla irti
bat tesis etmişlerdir. 

(Sonu: Sa 5; SU 4 ) 

,. ' Alfna•11a Göre 

Mataban'da ltalyan 

Gemileri Biribirlerine 

Karşı Ateş Açmişlar 
Londra, 18 (A. A. ) - Atina 

radyosu Martın 28 inde cereyan 
eden Mat.aban deniz muharebe
sindeki su hAdiseyl anlatmakta
dır: İngiliz deniz kuvvetleri iki 
ağır İtalyan kruvazörünü tahrip 
ettikten sonra diğer iki İtalyan 
kruva7.orı.i duı;m an zannıyle bır
blrlerine ateş etmişlerdir. "Vit
torlo Veneto .. zırhlısı bir İtalyan 
kruvazörilne İngiliz gemisi diye 
salvo at~i açmıştır. 

Bu hadi~eyi İtalyan esirleri 
anlatmışlardır. İtalyan zayiatmm 
evvelce zannedildığinden de faz
la olduğu bundan anlaşılmakta
dır, 

\.. __ _ .. ____ ..) 
kat hakkında aşağıdaki bnlteni- lçı·n ~en 1• Hu··k u··m leı ni neşretmiştir. 
Muharebe, şimali Yunanistanda 

r W•· ''"' ~'"""-•tH•'W> ... ._.._.. __ ~--- ·• w 

'--~_ü_N_l:!_~ GEÇ~~E_~) cephenin heyeti umum.iycsinde 
büyük şiddetle devam etmekte. 

( Sonu. Sa 5; Sü a J Layiha Meclis Ruzname sine Alındı Sağı, Solu Kollama Zamanı 

Erenner geçidinde yaptıkları son 
lllülfıkatta Mussolini Hitleri Ak
deniz.le alfil<a-dar etmeye çalıştı. 
Ona Afrikadaki İngiliz impara
l<>rluğuna nihayet vermen.in, Ak
denize bitkim olınanın ehemmi
~etini izaha gayret etti. Fakat o 
Vakit Hitleri kandırmıya muvaf
fak olamadı. Hitler bu işi Muss4>
Üniye terketti. Akdenizdeki In
gillz imparatorluğu yollarınm ke
silmesi Italyan ordu ve donan
ln~ma düşen bir vazife idi. 

Fas'ta, A1"1an Dünyanın En 
Anknra, 18 (TAN muhabirinden) - Memurlann tahsil mües

seselerin asli talebe olmıyac aklan hakkında bir müddet evvel 
hükumetçe hazırlanmış olan kan un layihası Meclis ruznamesine 
alınmıştır. Kanunun mucip sebepler layihasında şöyle denilmek-

1 

Yazan: Refik Halid 

V aktiyle, istibdat devrinin adamları hafiye korkusundan 
umunıi yerlerd_e, bilhassa .vapur, tramvay, tren gibi kar~ı 

karşıya oturulup herkesın sokulabıleceği mahallerde ileri gcrı 
laf etmemeyi, suya sabuna dokunmamayı, htil:isa sağı solu kolla
yıp dillerini tutmayı pek iyi bilirler ve bu usulü çok güzel tatLil> 
ederlerdi. l\1aamafih ımt gibi de durmazlardı; gül aşdamaktan, 
üzüm çubuğu dikmekten, Kayl§dağı suyunun bira1.1clk kablZ Yii· 
pıp Çırçır suyw1un. fa1 la müdrir olduğundan, Mengeneli aşçı1ıırıu 
hamur açışJarındakı maharet ile zenci dadıların aside pişirmı•k· 
teki ihtisasların~an uzun uzadıya, tatlı tıdlı bahse girerek lakır
dı ihtiyacını temmdcn geri kalmazlardı. Bu hal, otuz şu kadar şc. 
ne sürmiiştü! 

Aradan geçen altı aylık hadi
seler Almanyanın Ingiliz adalan
llı istila edebileceği kanaatini 
sarsmaya ka:fi geldi. Ingiltere 
tayyare hücumları ile yıldırıla
lnadL Buna mukabil Mısırda ve 
Akdenizde Italya kendisine dü... 
şen vazifeyi yapamadı. İngiltere 
J\frikada ltalyan imparatorluğU
nu tasfiye edecek kadar kuvvet
le kalmıyarak, Akdenizde de 1-
ltalyan donanmasına karşı büyük 
bir üstünlük tem1n etti. Hele 
~unanistana yapılan Italyan taar
ruzu, Ingilizlerin Akdeni.zde ye
ni üsler temin etmesine hizmet 
etmek suretiyle f ngilterenin 
bir kat daha kuvvetlenmesine se
bep oldu_ 

Hazırhğı Ciddi Süratli Zırhhsı: 

** 

Şekil Aldı 

Casabfanca Limanı 

ite Hava Meydanları 

Nazi Kontrolü Altında 
Londra, 18 (A. A.) - News 

Cronicle gazetesinin Lizbon mu
habiri ,yazdığı uzun bir maka
lede, Fastakı va7.iyet hakkında 
fazla nikbinlik gösteren Jngiliz 
efkarı umumiyesini ikaz ederek, 
Almanların Fransız Fasında ida
reyi ellerine almak üzere olduğu-

Hadiselerin aldığı bu şekil, nu bildirmektedir. Bu muhabire 
Hitleri Akdeniz ve Afrika göre, Almanlar Fasta yalnız as

ile de alakadar olmıya mecbur keri bir kontrol yapmakla iktifa 
etti. Ingiltereyi yalnız Ingiliz a- etmiyorlar, ayni zaınanda bu 
dalarında değil, nerede bulursa memleketin Atlantik sahillerinde 
orada mağlup etmek lazun geldi- hücum üsleri tesis ve tanzim ed.i
gine kani oldu. Bu kanaate var- yorlar. Bu üsler Ingiliz gırnileri
dıktan sonra evvela Sicilya a- j ne ve Atlantikteki Amerikan üs.. 
dalarında hava üsleri tesis etti, . lerine karşı kullanılacaktır. 

Sonu; s. 4.; Sü. 3 (Sonu; Sa 5; Sü 2) 

--<=--

Bu f ngiliz Zırhlrsma 

Dair Dikkate Değer 

Tafsilat Veriliyor 
Londra, 18 (A.A.) - Reuter ajan

smın anavatan filosu ne7.dindeki hu

.. uşl muhabiri bildiriyor: İngiliz rlo
nanm,sının en yeni zırhlısı olan Krcıl 
Besinci George clritnotunu 1iyaret e
den ilk gazeteci olduğum iı;in gemi
nin b~zı hu~usiyetlerini kaydı-tmek 

isterim. Bu zırtılt insanlar tar;ıfınıian 
viicude getirilmiş olan harp 1\letleri
nin en kudretlisidir. Gemide en mii
tek§.mil mürlafaa ve taarruz vasıta

ları vardır. Bomhalara. mermilere, 
torpillere ve mayinlere karşı hususi 
bir çelikten yapılmış bu derece kalın 
bir zırh tabakası başka hiçbir yer
de görülmemiştir. Ke1..alik bu derece 
ııık yerleştirilmiş top da hiçbir gemi-

( Sonu: Sa 5; Sü 6 J 

tedir: "Devlet daire ve müessese __ 
lerinde çalışanların a~rni zamanda 1 r ==:.::::=::-=-=====:::.,~ 
tahsil için yüksek okullara devam A k ,. • 1 
lan. bu_ da.ire. ve müessese~_crde-1 s erı Vazıyet 
ki ı~lerın ıntızamına ve suratlc 
görülmesine mani olmakta ve 
se.f vaziyetindeki memurları tah
sil maksadiyle kendilerinden is
tenilen izinleri tervic edip etme
mek hususunda tereddüde dü -
şürmektedir. 

"Esaı:ı itibariyle memurların 
daima vazife basında bulunmala
rı tabii ise de simdive kadar tah· 
sile deva·m eden memurlaro kar
sı müsamahakarlık ~österilmis 
olması bu hususta bir kanun tek
lifini zAruri kılmıstır. 

"Ancak orta öğretim miieı;sese
leri icin lüzumu kadar öğretmen 
bulunmaması dolayisiyle burala
ra muvakkaten tayin edilen lise 
mezunu yardımcı öğretmenler 
ekseriya yüksek tahsil talebesi 
olduğundan bu gibilerin bir istis
na mevzuu teşkil etmesine lü -
zum görülmüştür. 

"Hususi okullarda öğretmenlik 
edenler devlet memuru sayılma. 
makla beraber bunlar maarifçe 

(Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 

--o-

MÜTTEFiKLER YENi 

BiR MÜDAFAA 
HATii KURUYOR 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

Cephelerde!<i son vaziyeti ::u 
şekilde mütalaa ve hülasa et
mek mümkündür: 
YUNANİSTAN'da - İngiliz 

cephesinin yarıldığı haberi teey
yüt etmemiş ise de, İngiliz. ve 
Yunan kuvvetlerinin gittikçe 
şiddetini arttıran Alınan tazyiki 
karşısında daha gerilerde ve dıır 
bir saha üzerinde yeni bir mü
dafaa hattı kurmak üzere müte
madlyen geri çekildikleri bir ha
kikattir. Esasen İngiliz ve Yunan 
matbuatının bu iki memleket ef
kftrı umumiyesini daha kötü ha
berleri isitmiye alıştırmak için 
neşriyatta bulunmaları da Alman 

\., <Devamı: Sa. 4. Sii. 2) .,/ 

Şimdi biz de, kalabalık yerlerde - o zamanki gibi ha(iyr 
korkusiyle değil - hem casuslan lal bırakmak, hem de milneviyu 
tıınızı sarsıntıdan korumak gibi umumi bir menfaat bakmundaı 
sohbet tarzımızı değiştiremez, dilimizi imsike ah~tıramaz mıyız "; 
Bu vazi~etin otuz iki sene süreceğini de hiç zannetmiyorum. !\1ii· 
nasebetsız ve~·a şüpheli eşha~ın suallerine karşı büsbütün aykırı 
cevaplar vennek suretiyle zararlı gevezelikleri önli:rehilmek dt• 
pek mümkündür. Mesela, karşımdaki soruyor: "Anadoluya yol 
c~luk var mı?,, Ben şu cevabı veriyorum: "Şimdi matbaaya gi
di?'onuu!,, Yine bir sual: "Mıknatıslı bombalar pek müthiş şeyler· 
mış, biliyor musunuz?,, Cevabım: "Taze at kestanesi yapraliylt' 
çok güzel dolma yapılır; mevsimi geçmeden yaptırınız!,, O şöyle 
diyor: "Şaşıyorum vallahi, Almanlar Afrikaya nasıl tank geçırcli
ler!,, Ben böyle söylüyorum: "Adanadan turfanda saktzkaha~ı 
gelmiş; pahalı da değil!,, Muhatabım inatçı olabilir, bir tecri.ibe 
daha yapar: "Balkan harbi sona ermiş!,, Ben de inat ederim, de
rim ki: "Yahu, Hıdrelleze kaç gün kaldı?,, 

Arife işaret kafidir, derler; karşımdaki irif olmıyabilir. Za
ten bu şekildeki cevaplanm da birer işaret değildir; ahmak veya 
hain, her iki cins zararlı adamm da nihayet dilini tutmaktan baş· 
ka yapacak bir şey kalmadığını anlıyacağı birer azar, hatti ~a
mardtr! 



--- 2 

Yazan: ULUNAY. Tefrika No. 46 
Demesi lbımdı. !daresi Sadığa tc- .:: _ .:·:.ii. Sadık 
Y~ek hayli uzun sürdü. Kon- ı~ar~~o.?ede olanların hepsini sil. 

tes (Vagner) in takdirkan idi. ~· ~upurdü. Yerine :l\Ll • ıhhih, 
~ . Sadık bu bahiste de düşündü- katıp, abone memuru, tahsıldar 
gunden başka türlü söylemeye olar~k .. kendi adamlarım getırdı. 
mec?ur oldu. Butun varidat kendi cebine gi-

.Bır ~efa Persüal'i görmeye git- riyor, masarif sermayedardan çı
mış, hıc bir ~Y anlamadıktan kıyordu. 
b~~~ ~siki dahisinin ~ök gii- Aynca kontesin a artnnamnın 
rultul~rıyle, fı~ma~ariyle. yıldı- bütün idaresini de efe almıştı. 
r~_arıy~e tabıatı susleyen eseri Kadına .karp 0 derece tahak-
butun dış ve baş ağnlannı uyan- küm etmi,.ti ki kontes k 
dırnuş s dık 'k' · ded ,. • ocasına , a ı ıncı per e canı- yatak odasını tamamen kapamış-
nı ~ar ~u.r~annış__tı. tı. Evinde husule gelen bu deği- l 

TAN 19 • 4 • 1941 -===== 1.,. 
1 Asım ~aba 

Yazan: Naci Sadullalı 

Dün, ''Yeni Adam,, mecmu 
ası ~:ahlbi İsmail Hakk 

BnJtacıoğfondan bir mektup al 
dım. Birer suretinin gtindeliJ. 
~azctclcre yazı yazan başka me~ 
lektnşJara d.a gönderildiğini an 
lndığım bu ımektup şudur: 
"- Pek ınuterem efendim, 
Eski Tiirk tulfıat füra\rosumn 

en eski rniimessili aktör ASJm 
habamn çeknıekte oldniu sefalet 
iizerine ma thuatamızda yazılar 
yazılan, ve zavallı ihtiyara kar· 
şı halkımızın ruhunda ayana11 
siddetıi hassasiyeti hatırlarsınız. 
Tiirk şefkatinin fiili eserlerini 
göstermesine vesile olmak üzen 

$~ ışın felaketi, bi~enbire şiklikler kontu hayretlere düşü. 
t?.p ~bı P~tlıyan davul gumbür- rüyordu. Simasına büsbütün bir 
tuler~e, ş~n;ı~k ,llibi çakan can alıklık gelmi§ti; Sadığa dert a-
seslerme, ınli ufaklı aletlerden nıyor: Y 
dahme.~er savuran ç!ğlıklara ta- - Anlamıyorum! Diyordu. Bi
:amm~ e~_ek, ha~ta, yalnız ta- zim ev altüst oldu. Kanma lif 

Dün. vlliy~tte top1a?an komisyon 23 Nisan bayramının proJl'IQUll 
tesbat etmıştlr. Resımde toplantı Y• istirak edenleri sörllyQıs. 

Anadolaya gitmek lıtfyenlerln beyannameleri vfliye.tte bir he- lstanbul vfliiyetine müracaat et· 
7et tarafından tasnif edilmektedir. Tasnif bugün bitecektir. tik. Asım Babaya iane toplamak 

iein 31.3.941 tarih ve r211 sayı 

amm~ degıl, a~~ ~~anda an- söyliyemiyorum. Derhal tersli- Prost, ot!! f 23 N.. B IA d 1 lamadıgı. ~u mu~ikıy~ goklere çı- yor 3' ısan Q' 11ram l .. n. a o uya 
ile müsaade aldık. İane listesini. 
Yeni Adamın 329 uncu sayısuıda 
ilin ettik. 

İhtiyar, ve bugün hasta bala
nan Aıııım Baba için gazeteniz· 

karmak ıçm nadıde fikirler, keli- Sa~· Sene Daha ~ 
~~~~~tlarak methetmek icap -Kadmlık halidir! MalOma. l • ç kZ .· B • Gıfmek 
m!>1~:dfi~ ~~k~~~ia~~~; ~~:f.:~~~ ;~:~ı:-~= Çalıştırılacak çın o en a ın ır lstiyenler 
(Henri Kley) yaktılar. bır mını mını metres bulurum, e 

Biraz daha salonda oturduktan onunla Yaşart:J?'L .. Boyuna surat Dün Şehir Meclisinde Pı ~ ld 
sonra Sadık müsaade istedi. o çekecek değilsın ya. rogran apı l 
akşam için kontla buluşmak üze- -Amma yaptın ha?- 8 H 

Vapur Biletleri 

1 den yardım istiyorum. Ltife11 
biraz propaganda yapınız. Bu sa· 
yede, zavallı bir aktörün eline bir 
kaç para geçer, ve hiç olmma 
son giinlerini daha az sefilce ya· 
şaya bilir!,, 

re muhteşem apartnnandan çıktı. -Oyle ya. Ne olacak? insanın u ususta Hararetli 
Yavaş yavaş qtobüs durak yeri- azıcık eğlenmeye ihtiyacı vardır.. Dün viJAyette toplanan 23 n -ı deki bütün sinemalar bayram 
ne doğru ilerlerken fethedeceği - Fakir bir kız vardır. Arada Münakaıalar Oldu san bayramı komitesi bayrtn günü baza seanslarıru Çocuk E-
ülkeyi gözüne kestiren bir cihan- buluşuruz.Bana bir apartıman tut programını tesbit etmiştir. Prq- sirgeme Kurumuna tahsis ede • 
gir scibi. birdenbire döndü, bina- diye başımın etini yiyor. Dedi- Şehir Meclisi dünkü toplantı • rama göre bütün kazalarda b1V- cekler ve o se~larda ilAveten 
ya baktı: ğini yapsam mı dersin? sında Fatihteki at pazannın Edir- ram merasimi saat 15 te başlı)1- çocukların istifade edeceği kültü 

-:- Bir ay sonra bunların hepsi - Durduğun kabahat... nekapı dışındaki mısır tarlasına caktır. Villyet nlmına Beyazıta rel ve öğretici filmler gösterile -
">erum olacak! Dedi. - Ya kanm duyarsa •. nakline, iki nwnaralı takdiri kıy- yapılacak merasımi mütealip cektir. 

K 
* * -Nereden haberi olacak? met komisyonu mühendis azali- Taksime gidilecek ve saat 10'5 Bayram günü çocukların tertip 

ontes namuslu bir kadındı. ğına, Usküdar kazası dahilinde te Taksim Cümhuriyet lbidesne ve idare, kurum Azalarının da ne 
Fakat bu namuskarlığı * * Bulgurlu mahallesi askerlik, yol, çelenkler konacaktır. Taksim ka zaret edeceği kır gezintilerine va 

kocasına hiyanet ettirmiyecek ka- Kont, münasebette bulundu· bina ve arazi komisyonları mü • zuındaki merasim Abideye ~ - li ve parti idare heyeti ile şeh-
kadar tabii kayıtlarla bağlanma. messilliklerine, üç numaralı is- lenk kondutan sonra ve saat 11 rimizdeki mebuslar da iştirak e-

ğu kıza apartımanı tuttu- d l ak 1 dil kl ini mıştı. Ancak, ayaönn kaydırma- ~ d timlak takdiri kıymet komı'syo- e yapı ac tar. decek ve çocuk aran e er • 
o- gWl an bir hafta sonra kanSI me. dir 

yan, onu şimdiye kadar bütün seleyi öğrendi. nuna riyaset tarafından intihap 23 .nisan çocuk bayramı mlna duygularını ?~enec~.kle.~ • 
tanıdıklan gibi bir aşığın kolları- Kont.es kocasıru sevmiyordu. edilen azaların kabulüne karar sebetıyle Çocuk Esirgeme Klt'u· Fatıhın Bustu 
nın arasına atılmasına mani. olan Fakat karşısında daima aciz gör- verilmiştır. Bundan sonra ~ehrin mu da şubeleri için bir bayram Belediye, vali konağı karş151n-
fren, asaletine olan düşkünlüğü düği.ı bu -adamın bu yolda bir ha- tafsillt p!Anlannın yaptırılabil - programı tesbit etmiştir. Bu prog daki Çocuk bahçesinin Fatih Sul 
idi. reketini mensup olduğu asaletle mesi için şehircilik mütehassısı r~ma göre 23 nisan çarşamba ıü· tan Mehmet tarafından geçilmiş 

Bu itibara Sadık, kendisinin a- imtizaç ettırememiş gıbi, bir dü- Prostun üç sene daha istihdamı nu saat 14 te Beyoğlunda Fran· ilk geçit olduğunu nazarı ıtihare 
s l olduğunu ileri sürmek lazun şünce ile Sadığa açıldı: ; teklifinin müzakeresine başlan • sız tiyatrosunda büyük bir mü· alarak buraya (Fatih) in bir biis
geldigini anladı. Madam Ivele _ (Arman) ın bir metresi ol- mıştır. Şimdiye kadar ikmal edi- samere tertip edilecek, müsarne- tünü koymayı kararlaştırmış ve 
'utturduğu hıkayeyi kontese an- duğunu haber aldım. Bir aıle ba- len esas imar planlarından başka reden sonra çocuklara pasta, ııan vaziyeti Dahiliye Vekaletine bil 
l ttı. Daha ileriye gıtti. Kadının basının bu yolda hareketini nasıl Prostun Istanbul ve Beyoğlu na- doviç ve ,eker dağıtılacaktır. Bü· dirmiştir. Büst konması imkAnı 
t ıassubunu bildiği cihetle ona la. tefsir etmeli bilmem. zım planlariyle Marmara, Boğa- tün kazalarda yapılacak merasi • elde edilemezse bahçeye mermer 
~ ık bir Aşık olabilmek için kato- Düşündüğü gıbi söylememek ziçi, Anadolu sahilı ve Eyüp mın ~i de çocuklara verilecek bir çay üzerine yazılmış bir tarihi levha 
kliğı kabul etti. Kontesin hima- mecburiyeti burada da kendini takasa ile Büyukadaya ait nazım zıyafeti takip edecektir. Bayram konulacaktır. 

\e ettiii ufak kilisenin papası Sa- gösterdi. Sadık eger samımi ol. planlan da hazırladığı ve Yeşil- günü Büyüka~da .iskele gazıno- ----------
ığı vaftiz etti ... Ondan sonra ar- saydı: kö)re .ait_nuını olAnlar.• nsıı DnllT sunda Heybeliada ilk okul~ PİYASADA: 

tık ortada bir mani kalmamıştı. - Hakkı yok mu? S izin~n-as-ıl_, müdürlüğünce hazırlanarak ni - -n~nıtoy bez .ıaorıır~ınaa DJr 1 •ı 
.Kadına malik oluncaya .kadar bir lşığını:ı varsa, onun da bir hai revizonların gerek plan üze- musamere v~rılecektır. Beyoğ. - Almanya, ftCJI tere 

romantik bir aşk yaşadı. Aylarca metresi var. Kimin kime bir şey rinde ve gerekse mahallinde son lunda Maksun 18:10nlarında bıı 
b rbirlerine açılamadılar. Çiçek- söylemeye hakkı var ki? tetkikleri yapılmakta olduğu an- çocuk balosu verilecek, ~?Cukla- Yagvll Tohum Allyor 

Mavi, Tren Biletleri 

Kırmızı Olacak 
Kendi arzulariyle Anadoludaki 

akraba ve dostlanntn vanına git 
mek istiyenlerin verdiği beyan
namelerin tasnüine 'bugiin de de
vam edilecektir. Bu işin bu ak
sama kadar mutlaka bitirilmesi 
için icap eden tedbirler alınmış
tır. Tasnif işi bittikten sonra hal
ka tevzi edilecek biletler şimdi -
den hazırlanmıstır. Vapur bilet
leri mavi. tren biletleri kırmızı 
renktedir. Biletlerin üzerinde 
aile reislerinin isimleri. berabe
rinde kaç kisi ı:tidece~ ve ne milt
tar e~a götürecekleri yazılıdır 
Adam başına elli kilodan fazla eş
ya götürmek istivenler navlun 
farkını ödeme~e mecburdurlar 
Biletler halka iki 2Un evvelden 
tevzi edilecek ve bu suretle ha
zırlanmak için vakit vPrilmis o
lacaktır. Evvelce biletlerin üze
rinde hareket saatlerinin de ya 
zılması kararlastınlmış ise de 
sonradan bundan vazıecilmistir 
V-erfJP<'Plr1'tl~tlcrtn üzt"Ttnd~ki 
sıra numaralann;1 göre hareket 
saatleri ,gazetelerle ilan edilecek
tir. Buıriin ve saatlere sröre ha
zırlıklannı tamamltyacak ve is-1 ·rin, kuşların dilleriyle konuştu- Demesi lazımdı. Fakat ebedi i- laşılmıştır. Tafsiliit pliinlarının ik ra hok.~ba~, kuk~a, karagoz oyun 

!. r. Nihayo+ bir gün kontes nasıl k .. 1 .. 1 .. ı... d ği k . . . .. ları gosterilecektır. Bayram ge-
r• i yuz u u6 un e şmeyen anu- malı ıçın . PJ:ostun uç sen~. daha cesi Maksim salonlarında Di.im-

Dün muhtelif memleketlere tenilen saatte iskele veya istas -
vonl;ı.,."::ı hazır bulunaca'kl::ırdır 

250 bin liralık ihracat yapılmış-duğunu anlamadan, anlıyama- nu onu yine büsbütün başka tür. memlekctımızde kalması !uzumu b"ll" 1 il ta f d b' x. 
an kendini Sadığın kollarının a- 1.. ·· ı b d ' d k · .. · ı · u u sma ra m an ır eg -u soy emeye mec ur e ıyor u. avanın encumenıncc mec ıse ar 1 t ı· edil kt' Şişli' Ç tır. En ziyade Almanyaya deri, Nakliyat komisyonu 

• <;ında buldu. A · 1 l"k 1 . . . . ence er ıp ece ır. o-
Ilk aukutun aksülameli bir ay - rmarun senın e a a ası o - zedil~ıştir .. Az~dan Cem.ıl ~t;m. euk Esirgeme Kurumu da saat 

yağlı tohumlar, kuru bakla ve Anadoluya ~deceklerin nakil-
tütün scönderilmiştir. 750 bin leri işiyle mes1n1l olmak üzere 
liralık yağlı tohum ve hububat Denizyollannda kurulan komls -
ihracı için de Alman firmalariyle von da dün faaliyetine devam et
fiyat hususunda anlaşma kabil miştir. Komisvon önümii,.fip'k 
olmuştur. Dünden itibaren bu ~ünlerde nakil isine ait calısma
maddeler üzerine ihracat baş- larını ikmal edecektir. Bundan 
lamıştır. sonra Denizyolları idaresi nakiJ 

rd.h. Bu bir ay Sadıgv a madam madıktan sonra yapacağı §eylerin bu 1?~ddetı'.1: bır se?.eY«:. ındırıl - 10 dan sat 14 e kadar devam et
elle alikasını kesm,,_.e klfi idi. ne ehemmiyeti var? mesını v~ ~u~t.?11 g~rulurse te~- mek üzere Tan ' sinemasında ço· 
Eski metresinden a;~lmak için Kontun mini mini metresi Mad- rar. te~dıdını ~t~~ış, b~nu.? u- cuk oyunlarından mürekkep bir 
rıca entrika yapmaya hacet len sıçan gıbi ince dişlerıyle aşığı- ~erme ?J"ar l!lu~uru Hus~u~e~ müsamere verecek ve bir gü-

nm bir aylık varidatını bir hafta- ızahat istenmıştır. Imar muduru bu'"z çoc·-L mu··sabakası yapacak-
ıktu. Yalnız biçarenin yeisle i- d ffak ı d 1 "dd · b'l b tk· UA a yemeye muva o uyor u. üç .sene ik. miı . e.tın .. ı e . e ı tır. Eminö'"nu·· kazası Çocuk Esı·r. 
ni bozmasından korkuyordu. s d ğ d · ed·~· b 'd ı ğ 1 a ı ın a ıst ıgı u ı i. kafı .. ge m. ıyecc ın_ı so.y c. mış ve geme Kurumu bır' çocuk alayı vu·· 
avaş yavaş, alıştıra alıştıra ka- (A k l' ...... t klif t ak t rman) ın artı meşgu 1YIC'•ı en_cu_menın e ıne ış ır e - cude getirecek ve Gülhane paı·kı· 
u hazırladı ve bir gün meseleyi b d v • • l tı: aşın an aştıgı içın ne karısıy e, mıştır. na giderek Atatürk heykeline bir 

İngiliz ticaret birliği mümes- icin emir verildiği ı?Ün gidecek
silleri de İzmirden 4 milyon lira- )Pri tsıo;ıma~R bashvacaktır. 
lık yaf(lı tohum almak icin ala- ============= 

- Vaziyetimizin ne halde ol- ne çocuğuyle, ne evin iradı ve Meclis müzakerelerini takip eden çelenk koyacatır. 
ğunu biliyorsun. Ben 0 mühim maSl"afı ile uğra~maya vakti yok- vali ve belediye reisi söz alarak Çocu Esirgeme Kurumu 23 ni
vayı IOna erdirmek için bir tu. Işliyecek aylıklan alabilmek şehircilik mütehaSSISı Prostun sanda kimsesiz çocuklardan 380 
ışka çare buldum. Fakat buna için tefecilerin eline düşmüş, he- Istanbula olan sevgisini ve Istan- çocuğu baştan aşağı giydirecek
nin de muvafakatin olmazsa sabın ucunu büsbütün kaçırmış- bulun belediyesinin Prosta kar- tir. 900 çocuğa da peynirli pide 

ğ' tı. Omründe parasızlık görmeyen şa hissettiği memnuniyeti beyan verilecektir. 

kadar firmalarla müzakerelerde 
bulunmaktadır. 

Peynir Fiyatlan - Fiyatları 
mürakabe bürosu, kontrol me -
murlan dün muhtelif yerlerde 
peynir fiyatları hakkında tetkik
ler yapmışlardır. Bazı bakkallar 
taze peynirleri, geçen senenfo 
oevnirleri gibi 55 kuruşa satm~k
tadırlar. Bu şekilde peynir satan 
bir iki bakkal yakalanmıstır. 

tında 75 kunışa satmaktadırlar 
Dil peynirinin fiyatı ise 120 ku
ruştur. Dil ve cayır pevnirleri
nin fiyatları tesbit edilmediği i· 
çin mütemadiyen şehrimize bu 
nevi peynirler ~önderilmektedir. 
Vaktiyle fiyatları mürakabe ko
misyonu, bu nevi peynirlerin mik 
tar itibariyle az oldu~nu di.isü
nerek fiyat tesbit etmemisti. Mü
rakabe bürosu, bu peynirlere de 
fiyat konulmas1 icin, komisyona 
bir rapor vermiştir. 

1~=J~eb~:b·eyaz kesildi: bu adam her sabah idarehaneye etmiş ve "keşki Prostun daha on Çocuk bayramı münasebetiyle 

B . id k · ? ygelyor, saatlerce Sadığın karşı- sene memleketimizde kalarak ih perşembe gu'"nü beı çocuk bahre-
- ır yere mi g· ece sın. sında oturarak: k 3 

- Hayır. Pariste kalacağım. -Aman mon~er iki vii7 fnıP tisasmdan istifade edilebilmesi - si ile Çarşıkapı çocu dispanse-
- O halde ehemmiyeti yok.. 

1 
nin mümkün olması,. temenni - rinin ve Alemdar çocuk yuvası-

- Ehemmiyeti var. Çünkü sen -nız var mı? (Maden) e bugün sinde bulunmuştur. Meclis itti- nın açılma merasimi yapılacak -

b pek lüzumu varmış ta .. ı fakla Prostun üç sene daha ıs • tır. len ayn oturmaya mec urum. 
_ Benden tamamen ayrılıyor ( Arkası var ) tihdamına karar vermiştir. Iatanbul ve Beyoilu semtlerin 

Bazı bakkallar da taze Edirne 
peynirini, çayır peyniri nAmı al-

nusun? 
- Hayır. Bilakis. Yalnız mu-

,,akkat bir zaman için hayatımı ı· A~ k Mektup Daha ~1şka türlü tanzim etmeye mec- ır 'Si 
burum. Bu dava bizim paramızı 
ılük g)bi emdi. Yeniden masrafa 
zum var. Tanıdıklarımdan birin 

oen bu parayı temin ediyorum. 
akat onlann muhitinde yaşamak 

lazımgeliyor... Evimizin bütün 
lllasrafını ben deruhte ediyorum. 
Sen bu müddet zarfında kat'iy
yen benimle meşgul olma 

- Beni basından savıyorsun ... 
- Hayır. Senden ayrılmıyaoa-

~ım. HattA bunu teyit için ister
sen seninle gizliden evlenelim. 

Bu izdivaç vaadi geçkin kadı
nın gözlenndelti yaşı birdenbire 
kuruttu. 
Sadık hemen o güı;> lazım ge

en kağıtlan getirtmek üzere söz
de memleketine taahhütlü mek
tuplar gönderdi. Ayni zamanda 
Sen Mişel taraflannda mobilyeli 
ufak bir apartıman tuttu, oraya 
taşındı. 

** Kontes uzun müddet aşka su-
samıştı. Hemen her gün 

oğleden sonra Sadığın apartuna
nına geliyor ve oradan çıkınca 
~ünah çıkartmak için papasa ko-
uyord u. 
Yavaş yavaş. ilk zamanlardald 

'> vakur, ağır başlı kadının yerine 
azarları aşığının gozlerine dikil

mis. muti, iradesiz bir mahlıik 
l<a'm olmustu. 

Kontun nezaret etli~i ajansın 

B ay Cihat Baban, 
Her zamandan uyanık davran

maya mecbur bulunduğumuz ,u giin -
lerde, sana nedense, garip bir dalgın
lık iınz oldmuş: Ben buna, neşriyat mü
dürlüğünü yaptığın "Tasviri Efkir,, re
fikimizin serlevhalanndan anhyorum. 
Bende bu kanaati uyandıran misalleri, 
"Tasviri Efkir,, m dilnkti nüshasından 
alacağım. Meseli, sen, eline ge~n harp 
havadislerinden birisine şu kocaman 
serlevhayı atmaşsın: 
"- Yuıoslav ordusu teslim oldu. 

Teslimiyet bugün saat 1% de mer'iye -
te girecek. Rumenler ve Bulgarlar, Sırp 
topraklannda hak iddia ediyorlar!., 

Halbuki, bir başka İstanbul gazetesi, 
dünkü nüshasının birinci sayfasınd.ı, 
bize ıu haberi veriyor: 
"- Yugoslavyacla müthit bir çete 

harbi başladı. Modern otomatik siıah • 
larla mücehhez Sırp lataları Macarlan 
zorluyor!,. 

Filhakika, "Yuıoslavya., için, artık 
maleaef "yok o slavya,, diyebiliriz. Çün 
kü artık o, mücadele sahasmdaki mad .. 
eli varlığınua büyük bir kısmından mah· 
nımdm. Fakat dalsmlaiına celme110ydi 
sen de takdir buyururdun ki, Yugos -
lav mukavemetinin can çekipneai bite, 
Yugoslav ordusunun kat'i teslimiy.,tin
den sıcak bir havadi5ti. Ve bizlere dii
şen vazife de, elimizdeki sayfa\a1'1n 
en göze çarpan köşesini, hu kabil hava
dislere ıkram etnıekU. 

"Ulus,, dan iktibas ettitin makale • 
ye de koş kocaman puntolarla ıu baş • 
lıia koymuşsun: 
"- Harp tehlikesi, ve İstanbul şeh· ., n.,, 
Vakıa ayni makaleye koyduğun dl· 

ğer bafhldar, o kocaman serleYhanın 
uyandırdığı menfi tesiri gidermiyor de
ğil. Fakat, o tesirin lezzetini bize, yü -
reklerimizi hoplatmadan versen olmaz 
mı? 

Biliyorum: "- Kusura bakma, dal· 
gadır!., Diyeceksin: Fakat bak, küçük 
bir gazetenin sekreteri bile, ayni ma· 
kaleye şu kocaman, ve irade kamçılayıcı 
ıerlevhayı atmak uyanıkbğuu göster -
mit: 
"- Hükümetin İstanbul hakkında 

aldığa yeni tedbirler!,, 
Sen, uyanıkbkta o meslektaştan da 

geri kalmaya katlanmamalwn. 
Da\, şu kocaman serlevhayı da, TBlvi 

ri Efkirın ayni sayfasmdan alıyorum: 
"- Londra on saat hombalandı: Hü

<"Um simdi\ e kadar vapılanlann en "id 
detlisi old~, \'C Londra hayli tahrip e· 
~ldi!!. 

Filhakika, bu havadis de maalesef 
doirudur. Ve btitün dU.nyanan duydu • 
ğu bu hakikati gazetelerimiz gizliyecek 
değildirler. Fakat sen dalgm olmllljfty
dın, dilnkil ajans bültenleri içinden, bi
rinci sayfana, artık ehemmiyeti azalan 
Londra bombardımanlanndan daha mü 
hiın havadisler seçebilirdin. Misal isti
yorsan, dün bir başka gazetenin ilk say 
fasında gözüme çarpan şu serlcvhalara 
bak: 
"- İngiliz müdafaa kuvvetleri, Tob· 

ruk'a yapılan hücumu püskürttü. Sol -
)um dayanıyor. Almanlar birçok zayi -
at, ve esir verdiler: İngiliz donanması, 
düşman kuvvetlerini şiddetle bombar
dıman etti. Alman kuvvetleri Olimpoı 
daiuu seçemedi. Serfiçede Avustralya 
kat.tan Almanlan hırpalıyor. Afrikada, 
İtalyan kuvvetleri müthiş bir panite 
uirlldı. İn&iliz tayyareleri, Bremen, Bor 
kum ve V eseri bq saat fasılasız bom -
baladılar!,, 

Dünkü havadislerin ancak bir kısmı
na teşkil eden bütün hu haberler saııki 
senin eline ge~memiş, ve dünyanın şu 
sırasında yazısız kalmışsan ıibi, birinci 

sayf aııa, bir . de ıu serlevhayı koymuı
ıun: 

"- Soğuk dalğası; Malatyada, Kilis
te büyük tahribat yaptL Şarki Karalıi
sarda, kar fırtmasmdan ölenler var!,, 

Görüyorsun ki, bu müessif havadi -
sin soğukluğu adından belli. N!tekim, 
başka refiklerimiz, bu havadisi, hiç de
ğilse iç sayfalarına gizlemek uyanıkla -
ğmı göstermişler. 

Aıanna karp bu derece dikkatli dav
ranışımı suiniyetime venniycccğinden 
eminim. Bu satırlarla, seni dalgadan 
vazgeçirebilirsem, ziyanlı çıkmayız ya? 

Bu vesileyle Peyami Safaya da ta -
rafundan selam söyle. Dünkü yazasım 
da dokudum. Fıkrasında şöyle bir cüm
le de vardı: 
''- Yann ıece, {X) gazinosunda, bü

yük Türk dünyasının kültür bi1'liğini 
canlandıran müsamerelerden birisi ve
rilecektir.!,, 

Bilirim ki, 
"tkide bir de tekrarlanan bu mnsa • 

merelerde, milli kıl aklara l{irilir, ,arka
lar söylenir, ve türlü türlü oyunlar oy
nanır. 

Dün, bu müsamere için, bana da bir 
davetiye ıöndermek 16tfunda bulunmllf 
lar. Beni hatırlayan o nazik vatandaş 

her kimse, teşekkür ederim: Fakat be
ni mazur görsünler. Maalesef müsame
relerinde bulunamıyacağun: Çünkii, o
rada oynanan oyunlann hepsini bili -
rinı! 

Naci Sadullah 

Mektuba ilave olanan bir ha· 
şiyeye göre, iane bedelleri "Yeni 
Adam,, idare evine götüritlecek, 
ve mukabilinle, vilayetin musad-
dak makbuzu alına<"aktır. 

Ben doğması beklenilen beşeri 
alaka ve şefkati uyandırabilmek 
için, İsmail Hakka Baltacıoğlu • 
nun acrkh mektubundaki satır
lardan daha müesıir ctlmleler 
aramayı, beyhude bir gayret sa
yıyorum. Asım Baba, san'at sah
nesinden nankörlük görmüş sa
yısn: öksüzlerden birisidir. 

En talihsiz peder, divemlyece
ğim: Çiinkü Asnn Baba, ahn 
<imründe de o1sa. Baltacıoğlunun 
altın kalhini buldu. Halbuki. san
atin uzak, ve yakan tarihi, bütün 
iimürlerinde bövle ferdi bir hima
venin en masum nimetlerinden 
hile mahnırn knlmıs nice hethaht 
''kı:vmet .. lerle doludur. Eminim 
ki. Balttmoğfonun miisfik teşeb
hiisii. A ım Bahavı. riiya~nnı gör
düğü mütevazi bir rahata ltavuş
turncaktır. Fakat zinhar, "Yeni 
ı\dnm,. sahihirıin hu lıavırh hare· 
ketini alkışlamak. hi7:e bu dava
nın ferdi gayretlerle hallolu
""mıvae11l'tn• ~nuttvrmasnt: cnn 
kii bunu unuttuhımtn tak
dirde, aramızda ahır 3milrle
rini iane ile geçiren san'atkarlar 
ı:örmenin derin acısından hiç bir 
7.aman kı.ırtulamavız! 

Sahte Sterlin 
Sürenler 

Muhakeme Edileli 
Bir müddet evvel sahte Dasa· 

Portla şehrimize gelip sahte ıs. 
terlin sürerken yakalanan Alman 
ve Polonya tebaasından Alfred 
Hayım, Armolts Gutentant. Jül· 
vüs Verner, Jakup Vays, Jo~ 
~arzer, Atanrap, Marten Jandea 
ve Rodolf Bodner adlı 8 erkekle 
Al!rede Berger ve Antonyo Bod· 
ner ismindeki iki kadının duruş
malarına dün ikinci ai!ır ceu mab 
kemesinde devam edildi. 

Bunlardan şebekenin elebası1e
rından oldu~ anlaşılan Al!red 
Hayım tercüman vasıtasiyle ken
dini sövle müdafaa etti: 
"- Biz buraya Milinodan 

s;?eldik, orada tanıdığım Kohen a· 
dında birinden alacağım vardı. 
Buraya Jl(elirken paramı istedim 
mder bana sahte isterlin vermiş 
Pasaportlarımızı da yine Millno; 
da bir müesseseden tedarik ettik 
ve sahte olduihınu bilmiyorduk 

Suclu ilk tahkikatta sucunu i 
tiraf etmisti. şimdiki inklnnın 
sebebi sorulunca: 

- Ben böyle bir itirafta bu
l unmuş dej!ilim. İlk tahkikat es· 
nasında tercümanlık yapan zat 
karım. Alfride Berp;er'e aşık ol 
mus. beni tevkif ettirip o • 
nu serbestce bastan cıkarmak i
cin bövle hareket etmiş. Hatt• 
ben tevk'fhaneve !!ittikten son 
ra karıma müteaddit ask mek 
tuplan ı?Önderm1 tir... Dedi v 
mevkuf olan bes arkadaşı ile be 
raber tahliye edilmelerini iste 
di. 

Suclulardan Rodolf Bodner ve 
Jakop Vays'in döviz kacakcıbğı 
cıuçundan aslive besin~i cezA mah 
kemesinde de bir dosvalan bu -
lunduğu anlnSTldıi!ı icin mab 
keme. bu dosva muhtevivotm 
tetkik etmek fü:ere durusmav 
l>aska bir f!iine b1rrıktı ve ~11clt 
tarın tahliye taleplerini reddett 

Ba§'1ckil Portekiz Elçisini 
Kabul Etti 

Ankara 18 (A.A.) - Başvekı1 

doktor Refık Saydam buı:rün sa
at 11 ,30 da PortPk1z ekis Frnn· 
ceseo Catheiros '.\1enzes'i kabul 
etmistir 
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Balkanlarda: 

ban 1ıurnuı a mmel .. rı, bu ı11a . 
nın hı akkuluuıa katı gelıneı:. 
l' uı.an ıst n n <en• p sahil erin • 
de ıesıs cclilccek ha, a usleri.) -
le J ngiliz donanıu.ısı şarkı Ak· 
denizden ko' ul mnz. Bu iisler • 
le lsJ cnderiJ e, Hal fa arıısıada 
takriben 1200 ki omctrelık bu 
tnc:>afc bulundl ı;una nazaran 
t.ty) are l.omlınrc:ı ııa fori. le in; 
şchitlerı ve Su CJ ş k n ıJını mu 
cssir bir surette tehdit etıııek 

tc nıümkün d ği dır. ı 
Şüphe iz Alnı ııl.ır Girit ad:ı· 

sını da ellerine geçirecek olur -
larsa şarkı .\.kdc ıizde vaı iycl 
1ngıl z e ın daha aleyhine ol ı· ı 
rnk de i e · ıl r. F. kut d«'lllL 

1 ?kiın ?la~ hı~ de , Jet dnhi ı.ıb l 
kıııı e ılm!ş bır ıııdn.} ı işgal (' 
demıJ ece ınc en nçık bir ıni.,al, 
şımdıye kadnr lngılizlcrin Jtal· 
yanlara ait olan Pantclla;yn a
dasını ellerine gcçircmcnu.:.Icri 
kcJ fi.} etidir. 

• 

Ru resimde Akdenh:de hakim olan Jngil donanma~ından bir .,ırh Jının güvertesini vr. uran hir tayyarenin ndetini görüyoruz. 

M uhtelif kaynaklardan ge
len haberler biribırıcriy 

Je kontrol edildikten sonra Bal
k~nlardaki vaziyet şu surc:.le 
hulasa edilebiJir: 

Yugoslavya ordulannın kiitle 
halinde mukavemetleri kırılmış 
0lınakla beraber, umumi ola -
~~k silahlannı teslim etmiş de
gı~~crd;.r. Dağınık bir surette ,.e 
hıunferit bir şekilde dağlık mın 
~akalarda faaliyette bulun.ın 

Mısır Harbi: 

1. ngiliz . donanmasını şarki 
Akdenızdcn ko\ manın hi . 

rinci şartı Süvel se hakim ol • 
maktır. Bunun içindir ki, Alınan 
kıtnlnrı, Balkanlardaki Iıarck<·t
lcrine nıih nzi olarak, Mısır iiıe 
rine yiirünıcktedirlcr. Jngiliz 
kaynaklıınnn göre Alınnn lar 
1'rablusgarbc 1400 tank geçır . 
mislcrdir. 

[....__A_s_l<_e_r_i _B __ a_h_i_s l_e----:r_] 

Ingiliz Donanması 
ugoslav kuv\ etleri, Alman 

~ıtaJarmın ilerleJ;şini güçlcş -
tı.trnek ve onlara zaJ iat ver -
ılırınek maksadiJ le çete muha
rebesine devam etmektedirler. 
t Yunan ve Ingiliz kuvvetleri 
arafından müdafaa edilen e -as 
~ti~afaa hattı, her cihetten çok 
Ustun Alman km vetlcrinin de
\ a~ı. ve şidcletli t zyiklerine 
tagnıen heniiz yarılmış dcgildir. 
llu cephede çok anudane mu -
kavenıet eden miidufilerin mü
t~arnzlara ağır zaJ iat '< rdir -
dık)l'ri \ e son çatJHŞmnııın Al
tııanlara 50,000 maktule mal 
Dklu m lıilrlirilnıektedir. 

l'abiıdır ki, bn mukavemetin 
ne kadar zaman de\ am edebile· 
c ~· \e bu hat yanld gı t ıkdir
ılc ~ unan ve Ingiliz km vctlc -
r nin !\forada tutuna} ilıp tutu. 
ıı, ıı113 ac klon hnkkında sim -
di en bır IH 1 üm 'eı ilemr"z. 

Alman ımıhafıli Balkanlara 
t ıınaı Hl le h.ıl~im olduklarıııı 
'c b 1 ede yeni ı iz ı kur. ı . 
~il bt lı.) ncul..laı mı ~o) lc111cktc-

• Uır er. 
Uı ha n foşe maddeleri ha

), illuıdan Alm .nJ anın çok hJ • 
L r d '!1 l' ugo lavl adn, har • 
l,ın ıc, 1 t clli~i tahrıhnt 'c a • 
11 r ı d ,, ")le, i tih'ia tl ın 
~ktc.) c u rnl ığı mnhakk:ı ;; ır. 

ıs llldi Al n ':ı "u..,.o lav or • 
" ' .1. b 

fiu unu ıla 1larmd. 1 tccrıt ccl ·-
l"l'k cf adı, kc 1C İ ida ·e \' kon
ltolu alt nda i t hsal r. alı\ tin-
~ . 

c k ıllanınak iç;n tel bb.4t al • 
tı ak istiJ eccktir. 

Uıak Hedefler : 
F ikriınizce Almanyanın J3Jl 

le kanlardaki askeri hal"e -
h !!ti, Yunanistanı da istila ile 
l tıni) ecektir. Anrnk lıir baş -
tı"llgıç olnıı bu hareketin daha 
~k ve ıimullu l ir ga5 e i \'C 

~!!defi , ardır: Akdcnizdcn lngi
ıı donanmasını kovarak, Mısı • 

--~. lraka ve b ıtiin simalı Afri· 
~il nıiistemlekelcriıı~ h!ıkim ol
lııak ve bu suretle lng.lizlere a
(,.'\t bir darlıe , urmakla bcralıcr 
• l alnız hu darbe ile harp bit
~1Yeceği için - hir kı~ daha ge
~1l"ınek inıkanl rını ha.t da -
l)ıa~ • 

\> .\iman kuvvctlerinh bütiin 
l.ltıanistaru işgal ederek Muta-

. Fakat Alman kıtnlarının ilk 
on beş giinliik seı i ınuvaff.ıkı • 
l etlerinden sonra, Mısır budu -
dundn bir hn akkuf 'e terccldııt, 
yahut biil ük taarruza hazırlan -
mn de, resi geçirdıklcri anla ılı· 
yor. Alınan kayn.ıklarına giire, 
Tohruk \•e So hım işgal edilmc
dik~e, ileri harekete de\•anı c
dilmiJ ccektir. 

Bi.nnaziden itibaren hiçbir yer 
'le ciddı biı· mıılıarclıe kabul ct
mi3 en 'e nıiilıim zaJİat \Crıııi · 
len Ingiliz kuv\ctlcrınin, ınııh. 
telif J erlerden gelmekte olun 
)eni kıtalarla takdle ecfıll'rck, 
miikemmel lıir surette tahkını 
edilmiş olnn 1\1 rsa rtatruhta 
Alman tanrru.,.ııııu bcklcırıcI~tc 
olduklnrı ani asılı) or. 

Tobruk ve Sollum'u i gnl e
denıiyeıı Alınan kuvetl ri ciddı 
bir harbe girısirlcr 'c ma:f "ıp 
olur) .rsa, do ı s ~ l'arı iızcrin -
deki hu il.ı mii ıi n ı ı ''ki, ı icat 
lcrini bıiJ uk bir tc' lıkcJ e ko • 
~ abilir. 

n iilfısn, sarkta ve §nrl i kılc. 
tmc , ıJ z ıa unıi~ ctı, yıl -

nız Balk nlarm de-; l ) ni zn • 
manda Lilı) d kı tın c utm nc
ticcs"ne öre tnayytin ele ik -
tir. Alııı n ar n ı ı . nlc ınıı -
\affnk olduklurı t l cıirde ınıı, 
ııcta·ollcriııi d.., e 1 rıne e ·ir -
ınek ımk.m nı ı.. L.ııı cu'd r 'e 
hu kc) fi~ et, l u lı r ııı b, ~ınd.m 
1 c .. i in iter J c 'urulmuş en 
buJ ıik d rbe ol c l.tır. 

il r katın i k , ın gö~e, Jn
gili:derin bu s ferde 1\1 sn isti
fadan kurtarmıJ a mm ff k o • 
J. < a1dan tuhıı ın edileoihr. 

Cebelitarık 1ta : 
& lmn tarın, hu ııI:ınlnrmı 

A tnh. kkuk cttirm ye mu -
,.nffak olsalar <la olı a alnr l~n, 
Ccbclitanka karşı da bir ta ır
ruza gcçm ·lerine intizar edile
bilir. Bunun için, 1 pnnl anın ve 
Fraıı anın milzalı rctinc iuiil uç
Jarı , ardır. 

Amiral Darlan'ın, 1\Jarc al Pc· 
tai:ı'in habcrı 'e mU\ af.ıl atı ol 
ınaksııın çe\ "rınck i fod gi fa -
kat akim knldıgı lı"ldir"I n ma -
ncvra, Alınan~ aı ın hu tnıı-rruz 
için de hazırlıklar l apmı) ~· .haş· 
Iadıi,•ma lıir işnret o!ması ıhha • 
riylc şayanı dıl.k:ıtt r. 

/l,J.ANTEN 
- ---------------~ 

l(·Jrı~ınmııı~ 
MÜZMİN KU DEŞE 

l{Urdcşcnc asıl sebep viicmliin 
dadı olduğundan, kendilerin -
o istidat bulunan bazı kim -

••• 

er - adeti bahane deııcbile -
~ • turlu tiirlıi selıcıılerlc bir • 
'lhire kurdeşen dol ... crler. On -
<la da kurdescn miizmin bir 
talık ı,:ilıi uzun siirme:.c hile, 
~ k tekrorladığmdan huna 
~llıin kurdeşen demek <lnha 
'tu olur. 
~le ela. haskalanna hiç dokun
ilrak d •recede hafı( bir 1io;ii-
1 tıdadı bulunan bıriı.dc 1 ur
ll dôkınıl e sebep olur. ll:ı • 

11•da dol undı ğü su biraz ~o
~ ol a hatta ellerini <;oğul ... (.'n 
t • ı • 

su ile l ıknsn, sot,rıık nır 

1 ~ahut limonata irse ~ey
lcur le n cföker. Onun ıçın 

llcıd1 b ıtunanlarda kurdcsen 
>ıl de kış mc'l:siıninde mey • 

~it çıl~ar. 
ll~at onlardnn bazılannı ~·n.z 

tııi de rahat bıraknrnz. Rı
ll\ ddct iinc ltarsı ında kal· 
t gün s nltındn hiraz ':iirü.: 
t kurdc n ha •ınlıı· ... Hı ttı· 
karşı ında kalınad.ın ) alnıL 

mc,·simin sıcaklığındnn, h'-tta sı 
cnk bir odnda bulunmnktail kur· 
deşen döl~cıılcr b"le olur. 

Kıırdc ene ist"dat bulununca. 
bailkaları içm pek eh mmiyctsiz 
olan pire ısırması, lıazılnrının cil
dine dokunmak bile kurrleşcn 
diıknwsinc sebep olur. 

BöJ le mıizn in ı.urdeşenclcn 
hiislıiitıin kurtulmak h·•~ hen giiç
t ir. Ona karşı il."ı 1. r tecriihe e
di\l'bilir e dl' en tc rlisi yer rlc
ğiştinnck olur. Hiçbir riizg:ıra 
kar ı olmn an, pek o,:uk \"eyn 
pek sıcak mevsimi huluımıı~ :ın 

ga' et mutedil yerler, meseıa 
dağ yamnçları, gill kenar • 
l:ırı , i'k ek a-raclnrlrı l.npan· 
ınıs' ~erler i~ i gelir. An
cak lıiiyl l erlcrı bulmak ve ora-
da yerJc cbiln ek herke in. harcı 
{ilamı •acnı.,rından, uzunca hır se -
yahate çıkmak ta tecrübe edil -
ml'lidi ... Se' nhat esnasında, se -
ychutten döndiiı.tcn s~.nr~. ~a 
müzmin !tur ~c end •n lıu butıın 
kurtul nl r 'ardır ... Kimi ine da
ima oturduğu şehirde 'e~a köy
de e\ dcgiştirm k bile İli gelir. 

Ak denize H ikimdir 
• .. -' -"'' -"'-"~-"'-"',,. ~ ı ı ı ı '"' 1 1 1 1 • daki donanmasını başka yere çe-A lman salahiyettar makam- R 

!arının ilkbaharda başlı - : Yazan: H • KORU ~ ke~~~dan başka, bizzat Britanya 
vncaf!ını bildirdi~i büyük Alman •-..., '"""'"""'""""" ""," '- '- '- '- '- , , 1 ,,. • adalarını himaye etmek ve Al -
!anrruzu, deni~ ve karada olmak ~ • .. .. manyamn bu adaları h;tilnya .te-
uzere muhtelıf cephelerde baş- motoriı:e kuvvetleri kısa bir za-J megc ma~kumdıır. Çunku . Ha- şebbüs etmesine mani olmak ıçın 
lamıs bulunmaktadır: ı manda binlerce kilometre ilerli - bc.:sıstan ltalyan~arda!l. temızlen· donanmadan muhim bir kısmının 
. Bu taarruzun denız kısmına verek harbi Mısır tonraklarına mıs ve buradakı 1nııılız kuvvet- na vatan sularında bulunması 

nıt ?lan harekatı Atlantikte hem intikal ettirmişlerdir. Simdi Mı- leri Şımali Afrikaya sevkedilme· razım.dır. 
~enızaltı "·e .. hem ıı~va harbi şek- sırda }udut mıntakası civanndn ğc başlanmıştır. 2 _ CEBELİTARIK: Burası 
lınde teza~u~ etmı~. fa~at ~l - bulunlin ve miistahkem mevki .. o- * * her zaman için Alman ve İtalyan 
manların ıddı~ ett~klerı şekılde lan Sellum • Marsa Matruh on- hava kuvvetlerinin taarruzuna 
muazzam ve şıdd~tlı olmamış ve lerinde çetin mücadele olmakta- s imali Afrikadaki harekata hedef olabilecek bir mevkidir. Bu 
Brıtan\'?.V• Amerıkan yardımın - dır. İn,ı::-iliz donanmasının de- sebeple burasını müdafaasız ve 
d n l.rnt. ı suret~~ rnahru~ ede- Her iki cephedeki vaziyetin bu nizdcn nıudahale etmemesine se· himayesiz bırakmamak ıtm.n:ıdır 
memıştır... ..BUJrtın . Amerı~ada~ ı:ekilde süratle inkisaf etmPsi her bep olan hadiı:clerc ~elince. on- Şu halde burarla da İngılızlcr 
k?lka? buv~k n~klıve kafılelerı kesin dimağında ~öyle bir c;u- !arı şu sekilde izah etmek müm- bir miktar deniz kuvveti bulun -
hıc bı~ tehlike.ve u~ramadan ve alin belirmesine yol acm1stır: kündür: durmak mecburiyetındedir. 
bek1enı!en genıs zayıatı verme - Akdenize hakim olan Britan- 1 _ ATLANTİKTE: İngiliz 3 _ SÜVEYŞ VE MISIR: Bu-
den Brıtanva adalarına vasıl ol- ya donanması neden Simali Afri- ~nnnnm.cunnın n"lühizn bir kı.snıı r ... &ı--.ınühim bir tehlike k:ın:ısm
maktı:ırh.. H',.Jınt., m.ı,..ııctı ~ o..ı. K&oatu ---ııare.ıcata denızden mu- A tJantik harbine iştirak etmekte da bulunan bir mevkidir. Bura
ı uzunun karaôa cerevan etmekte daha1e etmivor ve neden Sicil - ve Brıtanya adalarına Amerika- nın denizden müdafaası en mü -
ol n k~mı, i~i ~ephed~ v_e t.ah- vadan Simali Afri~a!a geçi:i~en dan malzeme getirmekte olan him meseleyi teşkil eder. Bal -
mııılerın. ç?k ustunde hır ınkışaf Alman kuvvetlerının geçışıne nakliye kafilelerini himave et _ kanlara ,gönderilecek kuvvet-
,gostcrmı.ştır .• Gere~ Balk.anlar ve mani olmamıştır. mektedir. İn!!ilizler icin cok mü· ler İskenderiyeden sevkedil -
gerPk $ımal~ Af.rıkadakı A~!11an Bu suale cevap verebilmek için mektedı'r. Buradaki irkao isini t e k t Sur t him ve hayati bir mesele olan A-narruzu g nış mı vas a ve a - Britanva donanmasının hu sıra - h t 1 n v·e denı"zden 
l · } f ed k .. h. ·' merika yardımı. ancak Atlantik ava aarruz arı a 
e ın •1 

a J er ~u .ı~ m;- !arda nerelerde bulundui!unu ve denizinden ı:ıecerek Britanya a- gelecek taarruzlara karşı müda-
ikva.ff kıyhedt ekr' ehde ek~ıtmıştır.. ..u ne gibi mühim vazifeler görmekte faa etmek mecburiyeti herscvin e 1 Y 1 Su dalarına ulaşabilmektedir. J ı cep e ·.ı are a n a n - olduğunu bilmek lazımdır. Yoksa başında _gelir. Bu mecburiyet 
ratle ve aynı .muvaffak~yetle ba- bu hareketin yanılmaması, Şar- Esasen Almanların bütün kış mühim bir deniz kuv,•etinin de 
sarılması. efkarı u.mum.ıyede ~~- ki Akdenizdeki İnS?iliz deniz ha· hazırladıkları ve bizzat Hıtlerin buraya bni?lanmasını icap ettirir. 
n:anla:ın . Ak~enızdekı 1r:~ı~ız kimivetinin mevcut olmadığı de- her fır.;atta ehemmivetle sövlemiş 4 _ BALKANLAR: Yunanis
hakımı} etme n~hayet ':'ermegı ıs- mek değildir. Bugün denizlere olduğu Atlantik harbinin Alman- tana cıkarıldığı bildirilen 300,000 
tıhclaf ed.eı: planının. ılk. ~afhası Britanya İmparatorluğu donan - ya tarafından kazanılmasına im- kişilik Britanva kuvvetinin nak
~ldUJ:?U fıkır ve cndışesını do • ması hakimdir \'e ıı{erek Atlan- k~in yoktur ve binneticc bu deni- 1i denizden olmustur. Bu nakli· 
gurmuştur. tikte. gerek Akdcnizde Jkitan- zin kontrolü Almanların eline bt- yatJn himave edilmesi ve zayiat-

Alman~·a~.m. bu ~aarn~zun so- va donanmasının üstünlüğü ka· rakılamaz. Bu itibarla Amerika- sız hedefine ulaşabilmesi en mü-
nunu da musbet hır şekılde ge- h" b" k'ld d t kt d h l · h t ·· 1- · 1 d" 
t . b'lı . . . Akd . h.k. · ır ır şc ı e evam e me e - an arp ma ze.mesı ve er ur u hım m.c>se c ır. 
ıre ı nesı ıçın enız a ımı- d" Bu h.k. · t" · elde k ham madde taşıyacak nakliye ~e- İ İ ·1· 1 h" · t Yetmı elde etmesi Jiizımdır ve bır. . ad 1n:11Yke. mı kt n yay

1
- şte ngı ız er. ı~ .zabyın ver • 

b h d r b.1 k . . d 8 _ etmesıne e ım an vo ur. a - mi kafilelerinin Alman deniz altı- meden bu muhım 1 1 asarmış -
u ~ eMe varn ı g1~ 1T" ke -~- nıı bu donanma muhtelif mev- !arının kucağına düsmesine mani lardır 1tnlyaya yerleşmiş olan 

A' ek)d·şı, . dıskır. ved . e e 
1 arkı . 1 el e kilerde bulunmakta ve muhtelif olacak mühim bir kuvvetin bu Alma~ hava kuvvetleri ve İtnl-

enız e 
1 ığer sev u c yş ·· h · · ( le ,gör ekt d · denizde vazife alması mecburi - d · lt 1 k 11 Al noktaları istila etmesi icap eder. mu ım ,}lazı e rd m e ır. yan enız a ı arını. u andand -

FI lb k" b .. t.. b kt 1 B · Bu mev~ı erden onanmayı ce- dir. İşte bu sebeplerledir ki. bu manların bu naklıvatı ur ur
t 

8 
u 

1f u u~ ~ no a arh.:.ı- kerek Şimali Afrika harekatına denizde mühim bir İngiliz deniz mak istemeleri tabiidir. Bu mu· 
a~w~. rp~ad or u~unun a ı- iştirak ettirmek donanmanın sim kuvveti bulunmaktadır. Ayni za- azzam nakliyatı himaye edecek 
mıf~ 1 aAt~ a ır. b u zzam di başarmakta olduğu vaziföler manda Almanya ''e Fransanıo iş- deniz' kuvvetine de ihtiyaç var-
h dş re abn.yl a, k u mk ad. le vanında ikinci planda kalmakta· ~al altındaki limanlarında fırsat dır Bilhassa deniz nakliyatının 

e e e vara ı me ma sa ıy d E s· l·ı Af 'k d k" b ki" Al k ·1 . ..~, .. w•· • h" d"l . • i . . ce hede ·ta· ır. sa.sen . ı~a . r~ a a ı e ıyen man orsan g~mı erı· l?U'"'ugu ve daıma ~a:ye. e ı .. -Akdenızc hak. m 
1~1 

.1kP h lede Alman ılerleyışı Grazzıanı ordu· ne bu fırsatı vermemek lazımdır. mek mecburiyeti bu ış ıcın mu-
~rr~za. geçmı:.s· 'e ı ff ;metler sunun ilerleyisine çok benzemek 1 Binanenalcyh Amerika donan- him miktar deniz kuvveti tahsis 
~ ·e~ı şa~~r ~-mu~l a ıy bu tedir. Bu kuvvetler de, tıpkı masa nakliye• gemilerini himaye etrneği icap ettirir. 

e e _e,,.fmkış ırt.l .~edr manevtat"r Grnz7iani ordusu ~ibi. imha edil· Pdincive kadar İneiltere bura- İste İnnilizler bilhassa bu nak-muvü.1 a ıve erı evam ı - ,., . 

rneJ:re ve Mısır ile Yunanistanı is- liyata verdikleri fazl~ ehcmr:ıı -
tila:v.tı muvaffak olursa bu Akde- yet ve yukarıd~ ~ayd~gı~ız ~ığer 
nizdeki İngiliz hakimiyeti ken- sebepler dolayısıyledır kı. Sıma-
diliginoen kalkmış olacaktır. A- l~ Afrika .harekat.~na donanmala-
c::ıba Almanva bu hedefine ulaşa rıyle denızden mudahal~ e1def!1~-bilecek mıdir? mişlerdir. Bu .ede!11~yış ngı~ız 

t te herkesin kendi kendine Akdeniz hakimıyetının yokluJ!U 
sordubı mühim sual, budur. Bu demek değild.ir: Diğer. tara.ftan 
sualin tek cevnbı şudur: Buı;in Almanların Sıcıly.adan Ş~mali Af-
Akdenfzin en mühim noktaları rikaya ask~; ı:?ecır!11elerı vbu z~-
İngnlizlerin elinde veya İngiliz Allo, Yeni iyi bakın .. Beni merak etme • mana tesad:ıf etmış o1dugu cı-
donanmasrnın kontrolü altında- yin! hetle tesadu.f ~re şans ~lmanl::ıra 
dır varın da bu bövle olacak ve Zeland ! • _ Allo, Yeni Zeland.. Dick vardım etmıstır. Aynı zamanda 
bö;le kalacaktır. Bu itibarla Al- __ ~ Emery konuşuvor. Büyiik an· Sicilva !le Trablusgarp ara~ı 
manya bu hedefine varamaz. i ngilterenin bilinmiy.en bir ne Watson merhaba. Seni çok bir ı?ecelık voldur ve bu naklı· * * verinde kurulan bır bah- özledim. Burada yemekler çok yat yalnız ,gecey.e inhisar ettiril-

ri •e mektebin- iyi .. İki kilo aldım.. Gözlerini miş ve kısmen Ingiliz gözünden Bugün Akdenizi Atlantiğe 
baglıynn ve Akdenizle ala

kadar milletlerin Atlantik de
nizinde snhili olan ocvletlerle si
ynsi. askeri vC' iktisadi irtibatını 
temin eden Cebelitarık'ın Al -
mam·anın eline ııecmesi mevzu
ubahs olamaz. Çünkü, İspanva 
üc:lf'r paktına girmediği gibi 1 

mihvere karsı mütemavil siyase
tini de terkt>derek İn_ailtereye 
\ nkla"mıs bulunmaktadır. Fa
kat Süveyş ile Sark Akdeniıin 
vaziyeti her ,geçen gün biraz da- j 
ha nezaket kesbetmektedir. Bal-, 
kanlardaki Alm:ın. ile:.i h~reketi 
gc>nisJemiş, Selanık ciusmus, Al· 
man kuvvetleri f ngiliz - Yunan 
ku' vetlerinin teskil ettiği müda· 
f, n hattına dayanmıştır. 

Simali ACrikada iı:e. Alman 

d e Yeni Z"l~nd. k b .. ··k ı saklanmağa muvaffak olunmuş 
dan getirilPn yorma uzum uyu anne. ve bütün İtalvnn deniz altıları 
bircok e:ençler - Allo, Yeni Zeland.. Don burada temerküz ettirilmiştır. 
donanmada iş Drılin konusuvor. Burada İnı?i- Buna rağmen İngiliz Başvekili -
almık iizerP ,.e. lizler bizi her hafta evlerine ca. nin beyanatında burada dokuz 

Ya davet ediyorlar. Anne, h<'n nakliye nernisinin batını ığı öğ
tistirilmektcdir . Memleketle - burada ~Tone isminde bir kızla renı"lmı'şt"'ı·r. Balkanlardaki vazi ·et rı.nden bu kadar uzak olan bu · ı d H b"t" e eve 

nısan an ım. arp ı ınc istikrar kesbetti,E!i gün, İngiliz 
genelerin vatan ha~retlerini. ~ir geleceğiz .. Onu çok seveceksin. donanmasının Şimali Afrika har
derece olsun ~idermek ırın, 
haftada bir defa tertip edilen İşte böylece f n~iltcrenin bir bi üzerindeki tesirini cok barı1 
hususi bir radvo ııro[!Tamında kösesinde dö~üşe hazırlanan şekilde görecel!'iz. 

d Yeni Zelandalı bu erlerin her 
hu ~enclerin her birine iki a. biri kendilerinden millerle u-
kika konusmak hakkı verilmiş- zakta olan en sevgili kimseler:i
tir. İşte bu muhaverelerden ne, buna benzer birer haber 
bazılan: göndermektedirler. 

- Allo, Yeni Zeland.. Jav 
Donovan konuşuyor. Burada 
("ok rahatız. Annemin, hahamın 
ve kuzenim Mary'nin J?Ô7.lerin
dcn öperim. Köpeğim Dixy'ye 

Kimbilir Yeni Zcland'lılar 
haftada bir defa verilen ve bir 
c:eyrek süren bu proııramı na. 
sıl dört.gözle beklerler. 

Akdenizdeki İngili~ üstünl~
ğünün inkar edılmez hır 

sekilde olCluğunu J?Österen bazı 
miihim sebepler vardır: 

Garbi Akdenizle Şarki Akde
niz arasındaki mühim geçidı 
kontrol eden Malta adası: lngi-

:f ~=== 

Sükutun Kıymeti 

M arcası Jofr, 1914-18 hnr 
binde Fransayı düsmanıı 

taarruz planlarına knrşı ınüdafaı 
için gece giindiız çalışırken Bri 
yan "tene\ viir., hcl l"tlcri tcşki 
ederek crl.aıııharl:iycl~riıı planla 
rını kontrc.l ctt!rıJorllu. r.tcmte 
ketin, ırımı haJ atını, malını dıi 
suncn bao;kum:mclanın k:ırargahı 
na birdenbire hır takım '\İvillcl 
gidi~orlar 'c l\tnrcsah harck:i 
hakkında adeta istic\•ap cdi)·or 
!ardı. Jofr, dcmokr.:ı inin bu gib 
hoppalıklarından kurtulmak i~ıı: 

gnJ et giizel bir çare bulmnş; he· 
l etten biri sorul or: 

- .Mııre,.al! Diısmnn son tnarru 
.111nu su istikametten ~ apmıstL 
P.una karsı mukabele için nasıl 
bir pliin hazırladıııız? 

Jofr, çok yedigini anlatan biı 
hıçkırıkla cevap 'eriyor: 

- Efendiler, i panak, gayet 
mugaddi bir sebzedir. Herkes bi· 
lir ki, bu sebzede demir vardu 
Bizim karnrgahın aşçısı bugün İs · 
panağı dana etiyle pişirmiş. .. l<'c" 
kalade nefis olmuştu. Size de 
ta\siye ederim! 

- Faknt Mareşal! Biz size 
plandan bahsediyoruz. Mesela ye 
ni bir taarruz karşısında ... 

- Ispanaklı dana.), baı yemek 
olarak kabul ediniz... Arkadan 
bol olmak şartiylc bir de koın 
po to! ... Kafidir!... 

Ih ti~ ıır asker kolayını böl le 
bulmustu . 

General l\fanjen'in ordugahına 
giden "tenevvür., heyetleri bıis· 
bütiin başka fürlil karşılandılar. 

- General! Plaıılannızı tetki-
ke geldik! 

- Siz asker misiniz7 
- Hayır ••• 
- O halde buraya bö~le hal-

dır, buldur nasıl geliyorsunuz? 
- Demokrasi hiikiımetlerinde 

milli murakabe ..•. 
- Ben demokrasi memokrasi 

bilmem. Ben askerim! Gel. .. Nö
betçi! Şu efendileri al, götür! 
Hepsini tren vaktine kad~r ~·- • 
pis etsinler. ilk trene bındırıp 
göndersinler! ..• 

Harp esnasında Harbiye Neza· 
retiııe Mareşal Liyoteyi getirdi
ler. .l\fcbıısan kür üsiine çıktığı 
zaman birçok suallere maruz kal
dı: 

- Ef endilcr! Dedi. Sordtıku· 
nuz suallere burada cevap ver
nıekliğime imkan ~oktur. Bunlar 
m mleketin miidaf ansına ait me
selelerdir. 

Kıyametler koptu: 
- Vay bize emniyet edilmi • 

yor ha ... 
l\lare al, cebinden istilosunu 

çıkardı; hemen oracıkta istifasını 
l azdı ve evine dahi uğramaya • 
rak (Fa ) yolunu tuttu. 

Sükutun, hakikaten altın oldu 
ğunu eskilerimiz güzel takdir e· 
derlermiş: Topkapı sarayında kub 
be altı 'ezidcrinin toplandıklan 
mahallin kapısının yanma claiına 
danılnlarla su akıtan bir selsebil 
konulmuştu. Suyun intizamsız 
sıpırtısı kulnğı o kadar meşgul e
dermiş ki, içeride konuşulanı. ka· 
pıd:ın dinlemek 'e anlamak ım • 
kan liaricindc imiş! 

Gör" hiyor ki, cskidenberi na· 
mahrem kulaklardan çekinmek 
bir düf.tur hiikmünc geçmi:-.tir. 
Gazetelerde sık sık görülen ihtar 
larclan da anlıyoruz ki, bu liizı!· 
nıu halkımızın her zamandan zı· 
J nde tukdir etme i icap e~iy~r: 

Bu itiharln susnlım. Şımdıh.k 
parola: Elhap. 

Takvimci 

liz harp ve ticaret gemileriniıı 
m uhim bir irtibat üssü olmakt:ık 
ehemmıyetını muhafaza etmek· 
tedir. Bu adanın Almanlar tara 
fından iş~al ed lememesi ve mü 
temadiyen yapılan hava hücum· 
lannn dayanması İngiliz donan. 
masının Akdenizdeki üstünluğü· 
niı isbata deger bir hadise olarak 
gö terılcbilir. Bundan başka, Yu. 
nan adalarının ve bilhassa er. 
muhim birer sevkulceyşi nokta 
olan Girit ve Korfunun İngiliz 
lerin eli de bulunması ve bu üs
tünlüğün İngıliz bahriyesinde o~· 
-auğunu gösterir en iyi bir misal· 
rl ir 
Yazımın başındanber:i izaha ~a 

lıştığım İngiliz donanmasının 
dağınık vazifesi bugünkü $imal 
Afrika harbine donanmanın mü1 

dahalesini muvakkat bir zamat 
için kesmiştir. 

Ve esnsen Şimali Afrika har· 
bıne denızden yapılacak mü· 
d. hale de netice üzerinde kat'l 
bir tesir yapamaz. Zaten Şi· 
mali Afriknda ilerliyen Almar 
kuvvetlerinin, İtalyan kuvvetle· 
ri gibi, ergeç durdurulacaltı ve 
ımha edileceği çok kuvvetle muh 
temeldir. 

Daha henüz bu cephede kuv· 
vetli bir hat teşkil edılmemistir 
Simdi İngiliz kuvvetleri bir plan 
tahtında ve sistematik bir tarzda 
0 c;as mevzilerine ceki1mektenır 
H!ôeş topr.ııklarındaki İııeilh 
kuvvetlerinin bu cephe-ve ııt>lll' r'
lcri neticesinde vazi~ et t mamı~. 
le aksine olacaktır. 
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SPOR: 

M.i<ümeMaçlarına 1 

Ankara ve lzmirde 
Devam Ediliqor 

Mısır ve 

Harbinin 

Balkan 

iç yüzü 
Başı 1 incide 

Trablusa büyük motörize ve ha. 
va kuvvetlen gönderdi. Diğer ta
raftan da Balkanlara girmek üze
re bulunan Ingiltereye Avrupada 
tekrar yerleşmek imkanını ver
memiş olmak için Balkanları isti
la etti. 

Bugün Ankarada Gençlerbirliğile i. Spor 

D. Spor İle Beşiktaş ve İzmirde Altınordu İle 
G. Saray ve Altay İle Fener Karşılaşacaktır 

Hadiselerin bu tarihçesine ba
karak varacağımız hüküm şudur: 
Almanya Akdenizde ve Afrika. 
da Italyanın başaramadığı isi ta
mamlamak için buralara geJmiş
tır. 

Italyanın başarmak isted; ği iş 
neydi'/ ltalya bır taraftan Mı.sır 
iızerinc yuruyerek, lskenderıyeyi 
alacak, sonra daha ileri gi<'erck 
Siıveyşi kapayacaktı. Bu suretle 
1ngılız imparatorluğunun mlına
kale yollarını kesm ·ş 'ıacaktı. I
kinci gayesi de Yunan is!Jnı i~gal 
ederek Mataban burnuna ınmek 
Yunan sahil ve adalarında tesi~ 
edec~ği deniz ve hava üsleriy]p 

Istanbuldan Milli kümeye g· ıı -. . •en d .. rt kl .. d F . ı- emeye salahıyettar bır zat güreş-
o up .. ep asman maçla- !erin hüsnü suretle icrası hu•u-

nnı .) apmak uzere . dun sabah sunu klübün """tıhte • · .,. · h 
Ankara ve Izm.;re gıtmiştir Bu h . b. Is 1 c oını, n 

d G 1 . · angı ır yo uz uk ne'k"s'nde 
~:~ıı~la~ ~:~":ı~~~ t~;t1~r~:hı~~ seyircil~re p~rafar; klüp taıatı:ı-
mirc, Beşiktaş ile Istanbuls:r,,,r da dan gc~ılec:gını soylemıştır. 
ck_spresle An.karaya hareket et
rı:ı*tır, Bu dört takım da en ge
nış kadrolariyle bu seyahata çık. 
mıştır. 

Askeri Vaziyet 

ougün Ankarada Gençlerbirli
ği ile Istanbulspor, Demrspor ile 
de Beşiktaş-oynıyacaktır. Izmirde 
ele bugün Altınordu ile Galatasa
ray, Aitay ile de Fcnerbahçe kar
şı.laş .. caktır. 

Ba;ı J ınci:Jt> şarkı Akdenızdeki Ing iliz .... rını 
tazyikinin ehemı iyeti h; kkında bir masını buradan çıkarmaktı. 
tiki verebilir. Cüı KÜ /\lmanlHrın, Şimdi Almanyanın aynı ışı 
hedeflerine ula~nıak jçin insan, mal- yaptığını görüyoruz. Aln1an kuv .. 
zemc ve motOrlü vesait Adeta ı s ı·ar vetleri Mısır harbine başlamış
edcrceslnc kullanmakta olma.c:ı k .• r- Ja_~·dır. ~edefleri Iskcnderiye ve 
şı;-;ında, İnı;ı'iltercnin yardımına r::ıır- Suveyştır. Yunanistanda da Ma
men Yunanlılar Ustlınlük tem:n et_ taban burnuna varmak, Yunan 
mek şoyle dun~un, beraberlik dahi sahil ve adalarındaki üslerden is
elde ertememialerdir. İşte Yunan ve tifade ~tmek ve bu suretle :ıarki 
tngiliz kuvvetleri, her bRkıından k.en- Akdenızde Ingiliz donanmasına 
dilerinden üstün olan diişm.:ı.na kar- yaşamak imkiınını bırakntamak
şı Şarki Akdeni:ı havzası i('in huı;usi tır. 

Takımlar yarın rakip değiştire
rek birer oyun daha yapacaklar
dır. 

l sta11bul lisesi11i11 
spor bayramı 

Geçen hafta yapılacak iken ha. 
'"muhalefeti yuzünden bu hafta
• a bırakılan, Istanbul lisesi sene
i'k spor bayramı bugün öğleden 
sonra Fenerbahçe stadyomunda 
kutlanacaktır. 

Geçit resmi ile başlıyacak olan 
merasimde, günün mana ve ehem 
m.yetinl anlatan bir nutuk söyle
necek, bundan sonra spor müsa
bakalanna geçilecektir. Evvela 
1500 metrelik yürüyüş müsaba
kası yapılacaktır. Bunu mektebin 
A ve B takımlarının yapacağı bir 
1 u tbol maçı takip edecektir. 

Futbol maçı başlarken bir ta. 
raftan da izci yarışının hareket 
ısareti verilecektir. Izciler evve
la Belvüye kadar elbise ile koşa
caklar, orada sandallarla Modaya 
geçecekler, Modadan bisikletle 
stadyoma avdet edeceklerdir. 

Stadyomda .iki tur yüründük-
t. n sonra yarış bitirilecektir. Bun 
dan sona mektebin atletizm şam
pıyol'ası yapılacaktır. 

Yarınki giireş 

müsbabakaları 
Yarın şehrimizde futbol ve 

ntlet:.-rJı müsabakaları yap1Jman1a 
sın~an bilistifade Şeref stadında 
prnfe~yonel serbest güreş maçları 
yapılar aktır. 

bir ehemmiyeti olan Cenubi Yunanlıi-
tanı daha iyi müdafaa edebilmek i- . ~u. muvaf~a~ıyet Alman yaya, 
tin Dek isabetli bir kararla daha ce-ı bı~ıncı gayesını tahakkuk cttir
nuba ve dar bir hat fızedne çe.kilmi- mış ~lacaktır. Yani Ingiliz impa
:re başlam~lardır. Almanların bu ye- ~a~or.uklan.nın ana _vatanla olan 
ni müttefik cephesini de daha geri- ırtı~atı kesılmese bıle, ·araların
lere atmrya veya olduğu yerde bu d~ı mesafe uzatılmış olacaktır. 
cepheyi yarmıya mu,·arrak olup ola- Şımali Afrikada Ingiliz saltanatı
mıyacağı hakkında bir hüküm \'ere- na ni.hayet verilmiş bulunacaktır. 
bilmek ıcin, su iki. üc gün zar!mda l~gıliz donanması Ak.denizden çe-
hAdis.-ıtın inkişaf seyrini beklemek kılmeye mecbur olacaktır. Ingil-
IAwndır. tereye vurulacak olan bu buyük 

Yalnız Londranm verdifi bir ha- darbe ile de Afrika ve arap mem
bere göre, Alman mot.örlü birlikleri lekctleri üzerinde büyük bir m:ı
cepheyi yarmak için çok: büyük gay- nevi muvaffakıyet kazanılmış o-
rctler sarfetmiye başlamıştır. lacaktır. 

Gelen bir habere göre de, Alman
Jar Olimpos dağını 8$mışlar ve diğer 
taraftan Ege Sithilini takiben flerli
yen Alman motörli.l kolları Larri~İ -
Yeni~chrc girmiştir. 1\.ferkezden hO -
cumlarını arttıran ku'vetler de Tur
halaya doğru 11er1r.rnel~rlne devam 
etmektedlr. Bu kollar Turhala ova
sını ete geçirirlerse, hiç şüphesiz va
ıiyet, Yunan ve miittetik kuvvetler 
14\ln <"Ok daha ~iy d n.~ak..t. ıc-ı:-_ 

decektir. 

Ajans haberlerinden Yunanlılarm 

Arnavutluğu tahliye etmiye karar 
verdiklerini öğreniyoruz. Almanla -
rın Ege sahiliyle merkez cephe~in -
den !'Üratle ilerlemesi karşısında bü
tün Yunan kuvvetlt'rinin en dar ve 
en elverişli bir noktada toplanıp mü
dafaaya geçmesi, hiç ~iipheslz çok i
sabetli bir karardır. HattA bu karar 
süratle tatbik edilmelldir. 

Mihverciler, bu birbirini takip 
edeceğini umdukları muvaffakı
yetlerle, asıl biıyük harp planlan 
nı tahakkuk ettirmeye imkan bu
labileceklerine kanidirler. 

Bu büyük plan nedir, ve bu 
muvaffakıyetler o p13nrn tahakku 
kunu nasıl ve ne dereceye b<.lar 
'rnlaylaştırabilir'. Bunu ,Ja avrı 
!-..lr te.t.k.ik. .m.e._vzuu vaoı:n.ak ıs'te
rım. 

mihvercilerln Afrikaya denizden yeni 
kuvvet ve malzeme göndermelerine 
m&ni oJacak es:ıslı tedbirlt'r almıs -
hırdrr. Saniyen fn.1tilizler Sliveyş ve 
Kahireyi müd:ı!aa edebilmek iı;ln 

Marsa .. l\.ta!ruh h;Ukametinde kuv-
vet tekıııit etınektedir. SaJi.:;en, Tob-

T A N ----- -

1: Memlekctinuzdc ilk,fa olarak 

1 

, ......... , ~ ... , ..... ,.~ ~l ·1S ~J( • J 
B O R C U 1 

J$UGUNh.U t'itUlıRAM 

TÜRKÇE ve TEKNİKOLOR 
en muazzam fil mi 

NAviUS 8.00 Program 18.40 Saz 
8.03 Haberler 19.00 Konuşma 

1 a.ıa ~rn,;k CPl.J 19.15 Holk tür -F A ı J l K4 E H D R A M H 

TÜRKÇE SÖZLÜ ( 2 ) 
(DEVRE) 
( 16 ) 

< Kısmı 
nrnnJ.:N ı 

Fransızca Sözlü (Teknikolor Renkli) 1 

9.00 Ev *k•dını külerl 
19,30 Saat ayar• 

13,30 Saat ayarr 19.45 Konuşma 

1
13.33 Türkçe 19.50 $arkı ve 

plAklar türküler 
13.50 Habt'rler 20,15 Radyo ga İ P E K MELEK 'te Saat 'e Saat 

, 1,45 • 4 • 6,lS,e 8;45 de 2,15 • 4,30 - 6;45 ve 9 da ... .......... __________ , 14.05 Türkçe zetesi 
plAklar 20.45 Fasıl heye· 

Bugün Hepiniz Görülmemiş 

l\1uvaffak1yetle 

Devam 

' 
14.30 Bı<ndo 21.15 Konuşma 
15.QO ~fiizik (Pl.) 21.30 Salon oı 
15,30 Konser kestr<ı.1ı 

• 22.30 Haberler 
18.00 Progrıım 22,50 Cazbant 
18.03 Caz orkes- (Pi.) 

trası 23,30 KapanıtE 

1 

KAYIP - Kastamonu vi!Aye 
Araç kazasından aldığım hüv 

Koşunuz Ediyor. vet cüzdanımı kaybettim, yenis 

Bugüı Saat 1 de Tenzilôth Matine---•'r 1 ;;;uc~~~~:~undan ~:~~i~i~ğ~~k 
Mehmet Devec 

. Beyoğlu 1Vakıfl·r.~ , Direktörİ~ğü tlcinlclrl 
Muhammen kıymeti Teminat 

Lira Kuruı Lira Kuruı 

6059 60 454 47 
1 - Beyoğlunrta IIüı<:eyin::_a mahıllle:o:inin Küçükyazıcı sokR4tn(l<ı 

vftki eski 13, yeni 2 - 4 sayılkıirgir ev sahlınak üı.ere 19/4/94 l tari
hinden itibaren yirmi gün mi.ideUe \'e kap<llı zart usuliyle mu.1. ... yedc
ye konulmuştur. 

2 - Bu gayrimenkul 8 oc ve 3 heUi. mutbak. çarn~rrlık, odun ve 
kömürlük ile elektrik ve ru İ;isatı havidir. Üç ve dördüncü katları 
harap ve harici kısmı kArgir e düz'(i.\nce olup mınkO:r ev ittisalinde 
ayni bina mtiştemilfıtından 3,5metre yüz ve 3,75 metre derinliğinde ar
sa da beraberdir. 

3 - İhale.si 9/5/941 Cum günü saat on b~şte Beyoğlu VakJflar 
l\füdürli.iğü ihale komisyonund yapdacaktır. 

4 - İsteklilerin muhammn kıymet üzerinden yüzde y~di buçuk te
minat akçelerinl veya banka ıektuplarmı 2490 No, lu kanunun tarlfatı 
dairesinde hazırhyacakları tekit mektuplariyle birlikte ih;lle saatinden 
bir saat evveline kadar 3 ünc.l madc'ede yazıh 1<.omisyona vermeleri lA
z.ımdrr. 

5 - Posta ile gönderilece: mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
rılı saatp kııdar gelmi& olmf)ı ve dış zarfının mühür mumu ile lyice 
kapatılması lAzımdır. Postada olrıcak gecikn1c kabul edilmez, bina her 
ıaman görüleceği gibi ve dala tnCslhit ve mallımat alnuık f!!;tiyenler 
Vakıf Akar \"e 1\.1ah1üHer kaemine müracaatları. (3079) 

Toprak ~ahsulleri Ofisi 

İstanb1.1I Şubesinden 
Kadıköy sebze hftlindc hotü kapatmak Uıcre yaptırılacak ahş~p ka

fe~le zemine döşenecek tahta ir.gnral arın ve holUn çotı ve sundurm cı.-m
da kırık nıahııllere konacak cam1arrn 21.4.941 pazartesi günü !'>aat 11 de 
Liman hanındaki Ofis binasında açık pazarlığı yapıhıcaktır. Tal:p olan-
ların fazla izahat iı;in Oii!"ie müracaatları. (3059) 

Devlet Oerniryolları ve Limanlari işletme idaresi· ııanlafl' 
Muhammen bedeli (44.000) kırk doı-ı bın lıra olan 

7/5/1941 Çarşamba tünü ~aat 15 de k<lpalı zarf u~ulü 

idare binasında !':atın alınacrıktır. 

ınf"' ton Karpı t 
ile Ankarada 

Bu işe girmek istiycnlerin (3300) Uç bin Uç yüz lirı:ıhk muvakknt 
tem:nat, ile k<ınunun tayin ettiği \•esikaları \."e tekliflerini ayni ı:ün s:ı~t 

14 de kadaı Kon1isyon Rei,liğioe \'ertnelC"rl 131.ımdır, 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydnrpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (3000) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

lstanbul Şubesinden 

1 

1 

1 

, ____ _ 
BUGÜN 

$ARK SiNEMASINDA 
Mevsimin Fevkalade Filmi 

MARIKA R ö K K'ün 
Büı ün İstanbul Halkını Teshir Ettiği 

K o R A T E R R y 

l Filmindeki büyiik muvnffakıyetinl gidiniz görünüz. 

•Jl•u•ıt•i•i n•s•••••t•l•d•e•v•e•P•a•'•"•'•ıı•u•· n•u•· 1ı•l•d•e•t1e1n•z•i•Iô.1t•lı•m•a•t•i•n•e•le•r•-' 
Harr.• Okuluna Havacı Subayı Yetiştirilmek 

Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Lise ola:unluk lmtihanını vermiş bulunmak, 
2 - Aldıklal'ı mezuniyet diplomalarmdak.i kanaat notu iy1 veya tok 

iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet a:8'Dle .. 

mi~ bulunmak, 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak.. 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 

NOT: 

Bil~hare hava muayene heyeti tarafmdan yapılacak muayenede 
ı:;atlık durumları piloUuk Fını!ına m\i$ait görülmiyenler isterlerse Harp 
Okulunun d:ğe>r sınıflarına vcrilınck gibi hiçbir mecburiyete tftbi tutul
mnr.lar Tam scrbeı:;tti.rler. Kendilerinin arzularına göre muan1eleye Ubi 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlryacağmdan talip olanlarm, bu
lundukları a5kerlik şubelerine mUracaat edeceklerdir. A!'kerlik şubeleri, 
yaptıracakları sıııh1 muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile harp 
okuluna ıevkedileceklerdir. (2822) 

1216,50 

ilk 
temlna~ 

91,52 lI:1<;E"1,l, Cerrahpaşa ve Zilhrev! ha~alıklar ha!!:tane
lerlyle Zeynepk Amil Doğumevi 1 İstanbul, Beyoj:lu 
ve Ü~küdar Sari hastalıkJar mücadele merkezleri 
httyvanatrnın ihtiyacı için alınacak 11900 kilo saman 
ve 6700 kilo ot. 

Tekiıdcğlı, Mülayim ve tanın
mış diğer pehlivanların iştirak e. 
dcce,ıi bu maçların bundan c.v
vrlk !er gibi danışıklı olmıyaca"ı 
ve ı•elılivanların müsabakalarda 
hazı: bulunacakları temin edil
me.~t .. dir. 

YUGOSLAVYA'da - Alman kay
nakları Yugoslav ordusunun teslim 
olduğundan bah~etmekte, Londra i.se 
bunu tekzJp eylemektedir. Muhakkak 
olan nokta, bu ordunun artık muka
vemet kabiliyetinin tamamen kırılmış 
olması keyriyctidir. f\.tünferit gruplar 
halinde bulunan ordu, teslim 6lmasa 
dahi cete harbinden baska bir ~Y 
yapamaz. 

ruk henüz düşmemiştir. Halbuki A1-
m11n1ar gerilerir.de en ufak bir izaç 
hareketini dah\ bitirmeden e~ash bir 
harbe giri.şmemeyi ötedenhc-ri pren -
sip olarak kabul etmişlerdir. Ve ni
hayet dördüncü bir t:ebcp te. şu fiU

reUe mütalaa edi1ebihr: Almanlar 
daha ziyade ilerliyebilmek için İnjji
lizlerle esaılı bir harbi kabul etmek 
mecburiyetindedirler. Bu harbi yapa
bi1mek için de geri hldemalını tanzim 
etmek, muhtelif bir1ikler arasmda iş
birliğini temin eylemek ve harek~t 
snhasına yeni taarnıı ic-in kfıfi de
recede kuv\•ct sekveLmek zarurctin
dedirler. 

F.b'adı de~~rmenlcrin husu!';iyetlerine uygun olmak ~artiyle kaput bf'.'
~inden mik~E't çuvalı ahnacağındnn Uıhp olanların açık par.arl~ı yaptl
mak ü1.rre 21.4.941 pazartes.i günü saat 11 de Liman hanındakı Ofis bi-

l9ö.OO 14.62 Yıldız birinci yatı okulu icin alınacak 300 kilo Ka-
şar peynıri. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı f~ler ay
rı ayrı pa7.arlığa konulmu~tur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelA.t 1\/[Udür
h.iğü kaleminde görülrbillr. ihale 29/4/941 Salı günü saat 14 de Dainıl 
Enclımencte yapılıicaktır, Talipl~rin i1k teminat makbuz veya mektup
Jarı, 941 yılma ait Ticaret Oda!<ı vesikalariyle ihale günü muayyen aaat-

nasına müracaatları. (3058) I~ıttiğimize göre, şehrrnizde 
b'ılunnn Mersinli Ahmet te bu 
müs.ıbakalara iştirak etmek ve 
Tckirôağlı ile güreşmek istemek
tedir, Bu münasebetle Ahmedin 
yarın Şeref stadında soyunarak 
meydan okuyacağı da söylenmek
tedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul te Daimi Encümende bulunmaları. (3083) 

Şubesinden :. 
Tıp Fakültesi Dekanhğından 

Beşiktaş kl' ıi n~:İlına·;üz söy-

LI BVA'da - Sert surette devam e
den Alman ilerleyişi Sollum'dan ~on
ra durdurulmuştur. Bunun muhteltt 
ı:;ebepleri vardır. EvvelA İngil!zler, 

Bir ı;uvaldnn aşalı olmamak Uze re helva1ık irmik satışma baı,lant1-
dıC:ından arzu edenlerin Sirkecide Liman hanrndaki Ofisimiz satı.s servi
sine müracaatları ilA.n olunur. (3007) 

Tıp Fakülte.'li Dekanhk kalemi için (50) lira ücretli bir daktflo a-

ARABACI 
Çerkeşten çıkınca hayvanları durduttu. Yere 

atladı. 

Arabanın üstünde döşeme yoktu. Arka dingili, 
(sulak çivisi) ne kadar geri çekti. Bu suretle ara
ba. ok boyunca uzamıştı. Çatalın altına asılı yağ
danlıktan tavuk kanadını alıp tekerlekleri yağladı. 

COL iN$A.NlA Rl 
- - -- ---- -------- ----- - ------· 

Yazan: (.;emalettın Mahır No: 39 

Sağ hayvan, IDelikır) huysuzlanıyordu. Parmağının ucuyle cigarasını o tarafa fırlattı: 
Al°!)a çuvaliyle, saman çuvalını arka çatalın üs- - Ateş buyur, hacıbaba! 

tiine taşıdı. Dilckatle bağladı. On tarafa, hayvan- Çocukluğundanberi leyleklerin gagasını çubuga 
1 benzetiyordu. 
arın yem torbalarını örtülerini, kendı yorganını . .. .. .. .. .. .. 
yerleşlırctiktcn sonra arabaya bindi. Dizginleri . Kalasları oynıyan _hır ko~ruyu, tahta gurul~ule
topladı. Kam-;ısını beygirlerin sağrısına hafif ha- rıyle geçıp _şo_senın d~nemecını.kıv.:ılınca epey ıle~-
fif dokundurdu: de yaya yurnyen ı~ı kadın. gordu. Entarılerının 

_ Döyyt! Haydi oğlum! Al aslanım! arka eteklerını başortulerının uç~arını savurarak, 
Güneş batmak üzere idi. Agaçların uçları kızar- hızlı _hızlı gıdıyor.lardı .. Iyıden ıyıyc bastıran ka

mıştı. Dumanlı akşamın içinde şose düm düz gö- ftnl1'.a~ ragmen bırısının sırtındakı heybe farkedı
runııyordu. Kcnardakı hendeklerın hizasında ara- yo · . .. . . . 
!ık aralık kavak ağaçları, tarla çitleri vardı. Tar- _.Arabacı, arka tekerleklerın .~zenne yerleştırdı
laların çok uzağında boz tepeler başlıyordu. gı yem çuvallarını duşundu: Fıkaralar~ o.turtu -

(Dclikırı ın rahvanı açık olduğundan sol hay- rum. Dua ctsınler teyzeler.,, G~nç_ mı, ıhtıyar _mı 
van (Pamukkırl ona yetışmck için tırısa kalk-/ olduklarını uzaktan anlıyamadıgı ıçın, sıyah !otr 
mı,tı. şapkasının, yağmur yiye yiye aşağı düşmüş kenar-

Arabacı, iyi beslenmiş, genç beygirlerine, mu- !arını ıhtıyaten sıvazladı. Bıyıklarını yokladı. 
hnbbclle. iftiharla baktı. ikisi de talimli askPr Araba yaklaşınca kadınlar dönüp baktılar. 
gıbı kulak kulağa gidiyorlardı. Okun üstüne da- Dizginleri çekti: 
yaclıgı çiı.mcli ayaklarını altına alıp yerlc~erek - Teyzeler, Suhizarına burudan mı gidilir? 
bir cıgara yaktı. Tekerleklerin, dingil kapakları- Omuzunda heybe olan kadın, erkek gibi kalın 
na vurdukça çıkardıkları çelilc çıngırak sesleri, hay sesiyle güldü: 
vanların boynundaki zillere karışıyor, arabacı - Bedava deyivermek olmaz oğul. Bizi arnba-
a]ıi,k olduğu bu lezzetli gürültü ile keyi!lenıyor- na bindirirsen sana yolu gösteririz, dua ederiz. 
du Cigara dumanı yüzüne vurduğu için gözleri- - Bindirmesi kolay ama halacığım, bal<Sana 
ı: ı.ısmı lı. Elmacık kemikleri çıkıntılı, bıyıkları sandık yok. Tahta çekeceğiz ctiye sandığı kaldır
dt ,-K olduğuııdan, suratı daıma gülümsüyor gi- dık ta arabayı sal yaptık. Arkadakı çuvalların us-

- Suhizarına buradan kaç saat çeker? 
- Ayakla beş, altı saat. 
- İyi, bizim hayvanlar üç saatte alır, dem<'k! 
- Abr elbet, Allah bağı~lasın. 
- Amiri, teyze! 
Hep o sesi kalın karı konuşmuştu. 
Biraz sustular. 
(Suhizarı) na kaçak tahta yükkmiye gidiyor

du. (Çerkeş) e üç. üç buçuk saat olduğunu 'oylc
mişlerdi. Bunun doğru çıkmasına sevindi 

Bu sefer. kalın sesli kadın sordu: 
- Suhizarlı mısın -sen arabacı? 
- Hayır teyze! 
- Kiraya mı gidiyorsun? 
- Kiraya gidiyorum. 
- Taşpınardan sonra (Köklü) lcrden sapacak-

sın. Sapacağın yeri gösteririz. 
- Eyvallah ... Ll\kin Suhizarına bir saat kala 

hayvanları sulamalı. 

- Yolda su çoktur Taspınarda sulnrsın. 
Oteki kadın ilk defa lafa karıştı. Arabacıvı l!iz

lice güldürecek kadar kekeliyordu: 
- Tahta mı yükliyeceksin oğul. 

Tahta yükliyeceğim. 
- İyi ... Çerkeşe mi götürülecek tahtalar? 
- Daha ileriye, (Kurşunlu) nahiyesine. Tren 

yolu döşeniyor oralara ... bıyd. tüne oturur musunuz. 
Eşek.ere hlnmiş üç köylüyü arkada bıraktığı· - Eksik olma, otururuz, ayağımız yerden ke- - Döşeniyormuş, öyle diyorlar, buralara da 

gelecek, diyorlar. rıa memnun oldu. silsin yeter. 
Diiyyt' Al arslanım, haydi oğlum! diye k"m - Haydi, atlayın bakalım. 

'ısının ı..cu ıle beygırlerı ok7adı. Hiç konuşmıyan kadının. karan!.kta yaşını t•h-
Soscnın yanındakı kw;uk su bırikintisinde, saz- min etmiye çalışmış, yüzünü gözlerıne kadar ka

arın oı1ası da. bır leyi k bır ayagını karnına, patmış olduğundan bir şey anlıyamamıstı. [fay _ 

uzun ııa:!asmı ı:öl!sune saklamı~ dınleniyordu. 1 vanları kamcıladıktan sonra laf acmak i~in sorZı.u: 

- Buraların sözü 
dağa gidecek. 

Kalın sesli kadın: 

mü olur, Karabüke. Zonı:ıul-

- Bizim rahmetlinin karde~i o taraflarda otu
rur. dedi. bilmem bi!ır misın. Sarı yağız bır adam-

lınacaktır. Şeraiti öğrenmek için Dek~nhğa müracaatları. (3008) 

dır. Ayağı da biraz topal. Abdurrahman derler. 
- Bilemedim teyze! 
- Karısının köyü Ilgaza yakın. O söyledi: 'l'ren 

yolu kıtlık getıriyormuş. Gelinler kötu olmuş hep. 
Rabbim saklasın. 

- Bırak şöyle lafı teyze ... Tren yolu kıtlık ge
tirir mi? Ağam da benım gibi arabacıdır. Lakın 
benden ziyade malı var Dört çift beygır, ikı yay-

1 lı ... Treni o da sevmez. "Ekmeğimizi bır giın elı
mizden alacak!,, Der. 

- Allah göstermesin. arabacı kısmının cı-k.ıne
ğini kimse alamaz. 

- Ben de öyle dıyorum. !ki senedir hatboyıın
da kiracılık ederım. Geçiniyoruz. Tren işlerse ara
baya iş kalmaz mı? Kamyonlar için de höyle de -
nildiydi. Aldırma, yalan çıktı. Suhizarına ... 

"Kaçak tahta yüklemijjı ... ., . diy<'cekti vazgeçti : 
- Suhizarına tahtı> yül<lemıye de tren gelecek 

değil ya ... 
- Elbet gelemez, ne haddine. 
Arabacı beygirlerine arkada~ça baktı. CDclikır ıı 

tayken alıp büyıitmüş, sürülmüş tarlalarda koştcı
ra koştura L"ahvana alıştırmıştı. 

Kadınlar aralarında trene dair konuşuyorLırdı. 
Kalın sesli kadın: 

- Arka arkaya odalar bağlamışlar, dedi, ama -
nın ev gibi imiş. Kocaınan ... Bizim köyün ad'lını
nı hep doldursan, Bulgurlunun. Değirmen .•rka
sının ahalisine de yer kalır diyorlar. Bir ba .. ~ırır· 
mış geliı"ken... Kömüş OJ sürüsü gibi. 

Oteki kekeledi: 
- Ne olacak, gfıvur işi... Oyle bağırır elbette .. 
- Bağırsın bakalım. 

Arabacı, cigara yakmak içın kibrit çakınca ka
lın sesli kadın sordu: 

- Evladım, anan baban var mı köyünde? 
Arabacı, yaşlı köy kadınlarının yiıreğini sızlata

cak lafları iyi biliyordu: 
- Ne anam var, ne babam ... Dünya yüziinde 

bir başıma kaldım l Arkaoı rnr ; 

(1) Manda. 

BULMACA 
3 • ~ ti l ~ • 

Soldan sağa: 1 - Ze\kslz, to 
ziati olmıyan 2 - Han1ız - insa' 
3 - Bir eğlence yeri - oı f. J 
4 - İnmekten emir - bir kus 5 
Bir ağaç - bir nota 6 - Uzaklı' 
bildirir - ters okunursa: bir ha\ 
van 7 - Ci~er - bir harf de~ 
sirse: ara 8 - İstihlak - ınlnn 
rede olur 9 - Ekmek yapılır 
istikliıl - bir nota. 
Yukarıdan asağı: 1 - Huy 

icilir 2 - İdam eden - aranma~ 
tan emir 3 - Bir savı • erke! 
4 - Köpek - min~rede bulumı 
5 - Ters okunur'ia: vavm:ı~ 
6 - Tenzil etmek 7 - Harfü 
rin verleri değisirse: bir İran se 
iri - talebin aksi 8 - Harfleri 
yerleri del!işirse· bir kücük de' 
Jet 9 - Bir harf değişirse· ama · 
bir •or~u. 

Evvelki bul.maca soldan saf(r 
l - Deniz - dev 2 - Emel - s• 
ni 3 - Rize - arir 4 - İran - s. 
5 - Ahir - o 6 - At _ pay 7 _, 
Çam - mail 8 - Akasva 9 - Ku· 
lak - ifa. 
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Amerikadaki 
Ko estler 

-<>-

'iman Konsoloslukları 
)nünde nümayiş yaptı 
'N'evvork. 18 (A.A.) - Ağus
s 1939 danberi ilk defa olarak 
ırnerikan komünistleri Ameri
ada bulunan bütün Alman kon
olosluklan öniinde hala Alman
tada mahous tutulan komünist 
~fi Thach.mann'ın scrbec;t bıra
~lrnası lehinde nümayişler yap. 

1 
1<:lardır. 

1 

~E'Vyorktaki Alman konsolos
Ugu önünne yapılan ve kalaba
~k bir halkın istirnk ettiği mi. 
ıngde bircok hatioler nnzi vah

Ftini ve zulmünü· takbih etmis
~r~ir. Hatinler Almanya ismini 
h 1

1
affuz ettikce halk bu sözü yu. 

a atla karşılamıştır. 

londra'nın Bir ihtarı 
k. Başı l incide 
İUtnetinin öğrendiğine göre Ingi
hız akını takdirinde bir Ilalyan 
ava filosu Italyanların ele ge

j1!diği lngiliz bombalarını papa -
hgın üzerine atmak için Romada 

1 azır bulunmaktadır. Binacna -ül!1 bu kurnazlığı daha evvelden 
.~tmek gerekt!r. 

1 J?un gece Ingilız hava kuvvet 
~rı tarafından Berlin üzerine ye 
Pılan bombardımanı evvelsi ge
ce Londraya yapılan bombardı -
?nana bir karşılık olarak tasavvur 
:tnek hatadır. Bcrlinin bombardı 
k a~ı, mücrim iki memleketin as 
t Cti veya sınai kabiliyetini az::ıl
hacak hedeflerin bombardımanı 
akkında büyük Britanya hükf.ı 

~etinin verdiği talimat üzerine 
t ~~a kuvvetlerimizin ittihaz et
t ıgı siyasete dahildir. Bu siyase-
e harbm sonuna kadar devam 
~ilecektir. Ingiliz adalarına yem 

arruzlar vukubulsun bulmasın 
l'ne~fır siyasete daima artacağı
?ıı Unıit ettiğimiz bir şiddetle de
vazn olunacaktır.,, 

lJerliııe şiddetli bir 
hiicum 

Londrn 18 (A.A.) - Hava Ne
~retinin tebli,1.!i: Perşembe gü
·ll Blenheim tipinde bombardı -

t11an tayvarelerinden mürekkep 
~ıvvetli bir teşekkül bir çok av
ı filolarının himayesinde Cher
OUrg'a bir gündüz hücumu yap-

~tştır. Bu hücum ani olarak bir 
\ı ctskın şeklinde yapılmıştır. Ha
ta açık olduğu için havuzların 

a;llı isabetle bombardımanı müm 
lln olmuştur. 
Perşembe günü düşman gemi

erinin aranmasına büyük bir 
:.aha dahiJinde devam edilmiştir. 

l3u Jrf'CC, Berlin'e, şimdiye ka-
nr Yapılanların en şlddetlisini 

\'t~kil eden bir hücum yapılmış 
e ş~hrin ortasındaki hedeflere 

t 
01t büyük çapta bombalar atıl
ıştır. Derhal yangınlar çıktığı 

Q tulrniiştür. Hücum sonuna ka
Q. 1r güzel idare edilmiş ve be
l Oer etrafında pek çok infiliık
bırl olmuştur. Büyük hasar ya-

dıgı muhakkaktır. 
lngüterc üzerinde 

l) ~ndra 18 (A.A.) - "Tebliğ,. 
tı ll~rnan tayyareleri bu ,gece ce
~ı~ı:ı sahili şehirlerinden birine 
~ dukça şiddetli bir taarruz vap
t !şiardır. Taarruz ,gece hastık
cıtı.rı.. biraz sonr,.'l başlamış ve j?e· 
-~tıı;ı büyiik bir kısmında devam 

ı:! lllıştir. Alınan haberler insan
.. ~ zayiatın çok ve hasarın ciddi 
ll'ıadığıru göstermektedir. 

'f un an Başvekili 
Ba ı l incide 

llatırlardndır ki Korizis, Ge
·\!l'al Metaksas'ın vefatı üwri

Qf> 29 knnunusanide Başvekilliği 
t:ruhte e.\mf.jti. 
~ <'\tina radyosunun spikeri, pek 
~~k:ınaa yeni hükumetin tesktli

ıtı bildirileceğini de söylmi4tir. 
1885 de Poros ndasındn dogan Ko
s, Atına Üniversitesinde hukuk 
lini yaptıktan sonra, 1903 de 

11lan milli bnnknsına intisap ctmiı; 
~ buradn parlak vazifeler görmlis
r 1928 de umum müdür muavini 
~ 1929 d:ı umum mUdür olmuştur. 

t!zls, :zlrnat itin tok faydalı kre
I~ sistemini kurmuştur. General 
A~ksa~. lktldnr mcvkilne geldiği 

"I, Koriz!J e Sıhhiye Nazırlığını 

~ etrn ti Korius. bllfıhare 1933 
lldan sonr; 1039 n kadar dn kt.t-
1 Munvenct Nazırlığı yapmıştır. 
ıı 1036 ya kadnr Mnliye Nn:zırlığı, 
tn 1 Mu vcnet Nn1.ırlığ1 esnasın

Vunar.' tanda ilk defa ol.:ırak sos
l Yükı;C'lme t,.. ekkOlleri sistemi 
l"r-ıu tur Korizl!;, harpte ölen er-

• il nlle>l""'nr ve evll'ri havıı hil -
''hı rı n,,• t'C~ir1de harap olıın kim

' ~ı:-.. e v rıhm icin bUyUk meblağlar 
l't'lı etmiştir. 

lt..,,,.121 • harbe devam aunlnl bir 
•ka değ'ştlrme>rniştir. Çok bUyük 

• idare el mı ol n Korizis, ayni zn-
'l':la en< yük ek bir hatipti 6 

da ~l '11 •nn hucuma başladık

r. Yun nı t:-ına hnrp ıll'ın <'t
nn Korl:zls, Alman Elcir.lne 

11 ve !Tlağrur revnbı vertl'İ" 1: 
\: "}' n n t. n bu'iln hfıcuınhır..ı mu

ct edecek tir ... 

Libya Cephesi 

Vaziye e • 
ır 

Deği y k 
Kahire, 18 (A.A.) "Resmi 

tebliğ,, Libyn'dn, Tobruk ve Sr>l· 
lum civarında.ki keşif miifrezüle
rimiz yeniden faaliyC't göstPr -
ınişlerclir. Düşman insanca ve 
zırhlı arabaca ağır zayıat .;er -
miş ve Imparatorluk kıtalaı-ının 
pervasız ve azimli savaş kabili -
yetini göğüs göğüse yapılan çar
pışmalarda öğrenmı~tır. Yenı -
den beş düşman subayı ile 72 as
ker esir aldık. 

Habeşistanpa, yolların tiına -
mitle atılmasına ve tabii ~'l.lni
alara ral;rmen ilerliyen kıtal!ırı
mız şimdı 0Pssıe' rıın yırım ~ !o· 
metre cenubunda dtişınanln te
ması tesis etmişlC'rdır. Dessie şar 
ki Afrikada kalan düşman mus
tahkem mevkilerinden bıridtr 

Addis - Abcba'nın cenup ve 
cenubu şarkisinde ve şimalinde 
Neghelli ve Yavello istikametin
de kıtalarımızın ileri harekC'ti 
muvaffakıyetle devam etmekte
dir. Yeniden bir çok esir nlın -
mıştır. Bunlar arasında General 
Graz.ioti de vardır. General Gra
zioti yaralı olduğundan Addis -
Abeba'da hastahaneye nakledil
miştir. 

Serbest lrlanda 

Hükumeti Askeri 

Tedbir Ahyor 

Yunanistanda Yugoslavyada 
Başı ı incide Başı 1 incide 

Tahsiline 
Eden 

Devam 

em urlar 
En Dünyanın 

Süratli Zırhhsı dir. Sarandoperon geçdini mü- Radyo gazetesine göre 
dafaa eden Ingiliz kuvvetlen, Ankara, 18 tRadyo gazetesi)' - Bası 1 incide Başı ı incide 

İng·ltereye Yardım 

için Amerika Y e~i 
Tedbirler Alıyor kuvvetli Alınan piyade ve tank Yugoslavya hakkında Bcrlın ve tayın edilmekte olduğu için ka- de veya kalede yoktur. Diğer her -

hucumlarını tardetmişlerdır. Bu Londradan gelen haberler birbı- nunda bunların vazıyetlerinin hangi bir harp gemisinden çok fa7.la 
radaki muharebe, bilhassa şid- rine uymamaktadır. Alman rcs- tasrihi faydalı görülmüştür. gizli sildhlara malik bulunan bu yü- Nevyork 18 (A.A.) - "Tass 
detli ve kanlıdır. mi ajansına göre, Yugoslav ordu- "Dığer taraftan meslek bakı- zen knleyl gezebilmek için bir gün Amerikan gazetelerine göre. 

Almanlar, Olimpos duğının ce· su teslim olmuştur. Londraya mından ehliyetmi arttırmak mak kt\fi gelmez. Bu gizlı sil~hlardan b!- Roosevelt, Ingilizlerin Balkan 
nubundaki diğer geçidi müdafaa göre bu haber yalandır. Ancak <;adiyle devlet daire ve muessesc- rlnc rastlamadan hemen hemen bir larduki muvaffakıyetsizlikleriı. 
eden Avustralyalılara karşı on Londra da Yugoslav ııskerı mu- lerinm acUğı kurslara scvkedi. adrm atamazsınız. telafi için Ingiltereye yardııı 
fırka ileri sürmüşlerdi Fakat kavemctinin kırıldıgını ve çete len memurlar bu kanunun şümu Bu sillıhlarm dikkate en :ziyade bahsinde yeni tedbirler alma& 
bütün hücumları muvaffcıkıyet· harbinden başka çare kalmadığı- lunden hariç bırakılmıştır.,, şayan olanlarından birine Churchill'in hazırlanmaktadır. ~ 
sizliğe uğramıştır. nı itiraf etmektedir. Kanunun kabulünden evvel yü.k gf:zU siHihı adını vermek mümkilndür. Ncvyork Herald Tribüne gaze. 

Daha Garpte, kuvvetli mo- Esasen umumi bir kumanda sek tahsile devam etmek için va- COnkü bunun imalini. Bahriye Nazırı tesine göre, Beyaz saray mahfil. 
törliı kıtalar. Kalambaka'nın şi- ve erkanı harbiye heyeti olmadı- ziyet almış olanların tahsillenru bulunduğu zamanlar Churehlll ilham lerinde hüküm süren hava, yen 
malinde Yunan hatlarına hücum ğına gore Almanların iddia ettı- bıtırmesine müsaade olunması i- etmiştir. Bu gemide fns.oınm gözüne çok büyük tedbirler hazırlanmak 
etmektedir. Fakat bu hareket ği gibi resmi bir teslim muame- çin de kanuna bır madde ilave o- rn ziyade çarpan Ş('y :zırh tabaknsı- ta olduğ··"lu göstermektedir. 
de önlf'nmiştir. lesi olmasa gerektir. lunmuştur. Ancak, bu vaziyette nın kalmlıl!•dır. Filhakika b:.ı knlınlık Nevyork Post gazetesinin Va· 

Bu suretle. düsmanın cı:as he- Biilii.n Dalmaçya salıiliııi 

1 

olan talebeden sınıfta dönenler 40 santimetre kadar vardır. GOver - şington muhabirine göre, Bal-
defini teşkil eden TC'salya ovası- · • . bu hakkı kaybedecek ve mektep tedckl tarctlerln her biri bir kfiçfik kanlardaki Ingiliz muvaffakıyet-
na inmC'k icin varma vanmak te. /falya ıslıyor ten ayrılmak mecburiyetinde ka- ev bilyfikluğündedir. Blr tarette 38 sizlikleri, Amerika Birleşik Dev-
sebbüsii, cok biiviik kuvvetler Bcrn 18 (A.A.) _ "Ofi,, Yeni lacaktır. Kanun, umumi ve mı.il- llk dört top vardır. Bu çaptaki top- !etlerini, Amerikanın müdafaası 
kullanmasına rağmC'n. simriive Hırvat devletinin hudutları me- hak bütçelerle hususi idare ve tar tam 10 tanedir. Aşağı yuknn üs- için esliha imalatını bızlaştırma· 
kadar akim kalınıstır. Bununln ~ele.si, Yu_goslavyanın bozulma - beledıye bütçelerinde maaş ve tilvanc şeklinde olan bu çelik mağa- ğa mecbur ·bırakmıştır. 
beraber. vaziyet. clddi olarak tav sının baslangıcındanberi. o dere- i.icret alan bütün memurlara, fii- rnlnrda bir muharebe esnasmdn ma- Vaşington 18 (A.A.) - !car 
'f edilmektedir. Almankır- Yu- ce _güni.in meselesi mahiyetini al· len gördükleri hizmet müddetin. nlvelfılan işletmek ve muhtelif dOğ- ve iare kanunu mucibince der

~oc;lnvv::ıdan durmadan t.ak\'iye mıştır ki Berlin, alakadar mm· ce şamil bulunmaktadır. Muhtelif mele>Ie basmak itin tam 104 kişi bu- hnl Ingiliz hükumetine devredil-
kıtahrı e_önrlPrmPktC'oir takalar ahalisine, askeri hnreka- fakültelerde ilıni yardımcı veya ıunmaktadır. Bu bQyük toplann hep- mek üzere bahriye komisyonu 

Radyo gazclesille göre tın diğer her türlü meselelerden asistan olarak vazife görenlerle si birden ateş ettiği zaman ağızların- Amerikadan dört büyük vapur 
daha evvel J?eldiğini ve asken ha- münhasıran hususi, yabancı, ve dan tıkan demirin ağırltırı yedi ton- satın almıştır. Bu vapurlan In-

Ankara, 18 <Radyo gazetesi) - rekata devam ettikce siyasi me- eka1liyet okullarında öğretmen o- dan aşağı değildir. Yalnız öndeki btı- giliz bayrağı altında tescil edile
Aldığımız son fakat henüz teey- selelerin talik olunması icap ey- lanlar, yardımcı oğretmenler gi- vfik toplar bir atışta 4,5 ton mermi cek ve mürettebatı da tamamen 
yüt etmiyen bir habere göre, Ege ledi~ini, bir çok defa hatırlatmak bi bu kanun hükümlerinden istis. ynğdırabllirler. Toplar nteşe başladı- lngiliz olacaktır. Bu vapurlar, 
sahilini takiben cenuba doğru i- lüzumunu hissetmiştir. na edilmektedir. ğı zaman tarctıerln içindekiler m<>- Robinden Caster, Alemialykcs, 
lerlemekte olan Alman kuvvetle- Diğer taraftan, metalibat ve id- tör sesinden başka bir şey işitme - Exemplar ve Nightingale'dir. 
ri Yenişehir - Lfırisa şehrim iş - dinlar şimdiden tezahür etme- mektedirler. 15 lik toplar, gOvertenln 
gal etmiştir. Merkezden ilerliyen ğe başlamışt(r. Bunların en mü- kaybetmesine mukabil bir nevi hC?r iki tarafında sıralanmıştır. Bun- İspanyaya Verilen 
Almanlar da Tırhala istikametiı himmini Dalmaçyayı istihdaf e- taviz ~ibi ileri sürülmüştür. far 16 tane olup btıyük bir lrtifaa 
de ilerlemekte ve tazyiklerini gh~ den metıibat teşkil eyleme)tte _ Dalmaçya meselesinin menfa - ve uzun meııafeyc cndaht edebilmek- Buğdaylar . 
tikçe arttırmaktadır. dir. İtalyanın Adrivatik denizi _ atlerin ı?iriftlij?ine bu ufak na- tedlr. Bu toplarm daha üstane srrn- Mndrit 18 (A.A.) - Ingilh:for-

Müttefikler çok müşkül l"Jlcv - nin Şark sahili üzerindeki emel- zarda meselenin büyük mudilU- lanmış çok serl ve mllkerrcr ateşli le yapılan anlaşma mucibince 67 
kidedir. Vaziyet çok ciddidir. Tu·- leri malumdur. Bunun en son i{ini .ızöstermC'ktedir. Bu sebep- riiğe.r toplar vnrdır. bin ton buğday İspanyaya nak· 
hala ovası AlmanJara geçerse hu tezahürü. Dalmaçya İtalvnnlan- ten dolayı Berlin, halen üzerıne Bu drltnota yapılacak hava hilcu- ledilmiştir. Bundan başka Ingil
ciddiyet daha ziyade nezaket kes nın Mussoliniyc cekmis olduğu siyasi endişeler aşılamak isteme· mu çok milthlş bir baraj ateşi ne terenin A.rjantinde bulunan ~tok 
bcdecektir. Bununla beraber va- telgraftır. Bu telgrafta, Sus!lktan diği askeri harekatın teskil ey- karşıla~acaktır. larından da 100 bin ton buğday 

Nevyork, 18 <A.A.) - "Tass,, ziyet tam manasiyle ümitsiz sa- Arnavutluk hududuna kadar bü- lediği esas endişeden kurtulduk- U:r.un menzilli ve bfiyO.k bir lrtıfna Ispanyanın ihtiyaçları için ayrıl-
Washington Post gazetesine ,gö- yılamaz. tün Dalmaçya sahilinin İtalya ta- tan sonradır ki bu hususta sözü- ateş edebilen bu toplar, Lord Hali- mıştır. 
re, resmi zevat, serbest İrlanda Yunan cephesi hakkında Lon- rafından .ilhakı talep edilmekte- nü sövlemek arzusundadır. fax'ı Amerikaya getirdiği zaman gc- Fransa l\filletler 
devleti nizami kıtalarına m;n - dra radyosunun bu akşamki dir Belgralzn bombaı·dıma11mda m'·" ziyaret eden Amerikan bahriye C · ti d Ç kil" 

70 000 k · halen şımal · s· · <3• emıve n en e ıvormuş sup . as erın . neşrıyatını aynen veriyoruz: '\ ı- Halbukı·, Adn·yatik'ı·n btitün 12 000 k. . ··ı .. ı mOtchas!ırslannın çok nazarı dikkati- " " h d d d Ul t • karşı tahşıt , lRl O mw:. B 18 (AA) T l u. u. un a s ~re . . 1 maide gittikçe artan şiddetli Al- Şark sahilinin İtalya tarafından '-' ~ nl CC'lbctm!stir. 40 Amerikan bahri- ern, · · - ou ouse 
edıl.mış bulun~ugunu bıldı~·ryk- man tazyiki karşısında cenupta istenmesi. diğer taraftan, Hırva- Londra, 18 (A. A.) - Alınan ve subayı gemiyi gezmlS'tir. Bu zırh- radyosunun bildirdiğine _göre. A-
tedır. Bu tahşıdatm sebebı. ~ - daha dar bir müdafaa hattına çe- tistan'ı. Susırk ile Zara arasında tayyarelerinin Belgradı bombar- hnın yalnız atıslan lı:ontrol meka - miral Darlan, Vichy htikumcti. 
gilizlerin serbest İrl:ında araz.ı. - kılmiye başladık. Düşman cephe- Hırvat olarak kaydedilen sahil dımanı faciasına şahit olanların nizması 200.000 sterline mal olmu~- nin Milletler Cemiyetinden çe -
sinde üsle; elde etmıye teşe?bus mizi yarmak içın motörlü kııa - mıntakasında denize çıkmaktan tahminlerine göre Belgrntta, er- tur. kilıniye karar vermiş olduğun _ 
eylemelerı korkusudur. Avnı e:a. ıarla şiddetli hücumlarda bulun- meneyli::vecektir. kek, kadın ve çocuk, ölenlerin a- Gemfnln dnhflini gezmeden 6nee dan, Cemiyet Genel Sekreterini 
zeteye göre, kıtalar, serbest İr- maktadır. Vaziyetın ne:r.akctini Bundan başka, Hırvatistan is- dedi 12 bin kadardır. Rotterdam köprily(l dolaştık. Buradn ekserisi hııhr->rn::ır Ptmistir. 
landanıı; B:ond~ayen Co~e ve saklamıya lii7.um yoktur. Almnn- tikliHinin iliinındanberi, bu dev- ve Varşovanın tahribine şnhıt o- C':i:r.ll birçok illciler gördük. Zırhlının zerine gemi so milden fnzla bir sil -
Loughwıll! usle~ını. vermesı hak lar son çarpışmada 50 bin kadar Jetin arazi emellerine, yarı resmi lanlnr, Belgrat bombardımanının evk ve idnresi nyrı ayn dört nokta- retle derhal dilıµnanın bulunduj:;'tl 
kında İngılteremn ısran dolayı- maktul vermistir. Esasen diış - Macar "Budapcsti Ert.csitö .. gu- bunlardan da daha şiddetli oldu- dan temin edilebilmektedir. Geminin noktaya hareket edebilir. A:r.aml sO
siyle hududa .'(Önderilmistir. man, hedefine .,varmak içi~ vere- zetcsi ~özükür bir surette miiza- ğunu soylüyorlar. Ilk akından •ayyarclerini uturmıya mahsus Cntn- ratin t'1m haddi gizli tutulmaktadır. 
Almanya Şarkta Bir 

Sigfried Hat ı 

Yap ırmıyor 
Bcrlin, 18 (A.A.) - Doktor 

Todt'un Varşovada bulunuşu 
hakkında ivi maliimat alan mah. 
fillerden Öğrenildiğine göre, bu 
Alman mi.itehassısı P<.\1onyada 
cephane ve siliıh imal eden f ab
rikaların yeniden işletilmesi i
şiyle meşgul olmaktadır. Şarkta 
bir Sigfried hattının inşa ediL 
mckte oldul{u şayiaları hususun
da şu cihet kaydediliyor ki, şark 
ta böyle bir hatta lüzum yoktur. 
Tabii manialar, bataklıklar, nC'. 
hirler ve dağlar ve keza Polon
''a istihkamları fazlasıyle kafi. 
dir. 

Fas ta Alman 

Hazırhğı Ciddi 

Şekil Aldı 
• Başı 1 incide 

Diğer taraftan Fransız Afrka
sı ile Fransa arasındaki seyriise
fer de Almanların emri üzerine 
ve Ispanya ile mutabık kalınarak 
Vichy hükumeti tarafın_dan Y_e
niden vasi mikyasta tanzım edıl
mektedir. Ayni muhabirin jddia
sma nazaran General Weygand 
Alman kontrolünü bile bile gör
memezliğe J?elmekte ve ~lman 
üslerinin mevcudiyetini inkar et-
mektedir. 

Esasen, Bizerte, Cezair, Oran, 
Kcnitre ve Casablanca'cla muhte
lit mütareke komisyonları teşkil 
edildikten sonra Almanlar daha 
ilk kanundan itibaren bu komis
yonlardaki Italyan nıurahhasl.arı
nın yerine kendi adamlarını ıka
me etmişlerdir. Şubat bidaydın
de ise sivil kontrol yerini tamn
miyle askeri kontrole bırakmış
tır. 8 Şubat tarihinde Casnblan
ca'daki kontrol komisyonu 200 
Alman subayından terekküp edi
yordu. Bundan başka diğer bir 
çok Alman subay ve erleri de 
Messerchmidt avcı tayyarelerinin 
himayesinde uçan Dornier nakli
ye tayyarelerinden mürekkep bir 
filo ile Casablanca'yn gelmiştir. 
Bu tayyareler şimdi Casablancn 
hava meydanını işgal etmekte o
ltın c:ehir iizprhırle rlP ı;tk sık uc
maktadırlar. Almanlar buralarda 
üniforma ile dola~nmnkla bera
raber limanı ve bi.itün tayyare 
mcydanlnrtm kontro11eri altında 
bulundurmaktı:ıdırlar. Kezalik Ra 
bat, Safi, Agadir ve Marakech'e 
dP kontrol miifrezelrri eönneril
miştir. Son günlerde Casablanca 
civarındaki villahırın sahipleri 
evlerini Almanların ikametine 
tahsise davet olunmuşlardır. 

Diğer taraftan Casablancn ln
ı?ilterevc ve General de Gaulle'a 

ceği insan zayiatını hiçe saynrak herette bulunmustur. Bu ı?nzeıe, sonra, Belgradın merkez bulvarı oulte ıılstcml tnmnmiyle yeni bfr mo- Yalnız, Kral Besinci George :zırhlı
çok üstün kuvvetlerle ve en mum 11 nisan tarihli nüshnsında. bu olnn Tcrazi~e~e 200 ölü saydı~. del OzC?rinc inşa edilmiştir. Gemi dn- smın dOnyanm en süratll harp gemi
taz kuvvetlerini, bu arada avcı hususta yegane salahiyettar meın S~s~zluk Y~Zt~nda~ yangınlar so~. hilen birblrlnd<'n tamamlyle ayrıla- si olduğu muhakkaktır. 
ve motörlu birliklerini adeta is- baı teşkil eden Macar huku- duruleme~iştı~. Yıyecck ve ~ayı bilen muhtelif bölmelE'I'e taksim edil- Elektrik kuvveti orta bily{!klükte 
raf edercesine kullanarak hare - ku esasivesi mucibince Hırva mahruk bır muddet sonra tüken rniştir. Bu sistem z.ırhlınm bntmnsmı bir Gehrln tenvirine kafi gelecek de-
ket etmektedir. tistan n~ı altında 1914 ten ev- mi ~ir. be>men hemen imkt'nısız kılmaktadır. recededir. 

En son m lUmat göre d O- -ve] Bosna Hersek ve Dalmnçyli' .. Bır hş~ad.a 300 ~kor ölmü - Telefon santralı 200 makineyi 1dare Gemr yol alırken hfcblr sarsmtı 
limp dağını aşarak Katerinayı el- dlve anılan arazivi de kavdetmek tur: ~arbıye v7 .dahı.~ıye nezaret- etmektedir. Telsiz istasyonundaki ter- hissedilmemektedir. Bu tnsaııt pUl.
de eden düşman kuvvetleri, Ege icabeylediğini bildirmiştir. Sa.la- lerı ıle başvekılın burosu ve di- tlbat çok karışıktır. Burada gece, mnda tatbik edilen yeni usuller sa
sahilini takiben çok ileriye git- hiyettar Macar mahfillerinin bu ğer nez~retl~ri!_l çoğu bom bardı- M1nd\iz her dakika makine başında vesinde temin edilmiştir. Ayni tip_ 
miye muvafak o~muşt~r.,, . . tefsiri hafiflikle ileri atmıs olma- manın ılk gunu daha sab~~t~n nöbetçi vardır. Gelecek bir lsaret ü- ten dahn dört :zırhlı yapılacaktır. 

Yunan cephesındekı vazıyetı ları muhtemel dej!ildir. Binne- ateş almıştır. Belgratın en buyuk ====================~====== 
hülasa etme"'k icap ederse burada tice tahmin edilebilir ki Bosna oteli olan "Serbski Kral" tama. 
ki Ingiliz cephesinin yarıldığı ve Hersek'in isimleri Macarlar miyle hnrap olmuş ve Alman, 
hakkındaki haber teeyyüt Ptme- tarafından mihverle t~m anlasma Yunan ve Amerikan elçilikleri 
miştir. Fakat Londra efkarı umu halinde, IIırvatistanın denize her yıkılmıştır. Ilk ~~ın? bir kaç. ~z 
miyesi kötü haberlere karşı ha - tül'lü mahreci muhtemel olarak Alman tayyaresı ıştırak etmıştır. 
zırlanılmakta ve Alman hareku -

tının Almanya lehine inki~afta ı••••u••••••••••••••••••••• devam ettiği çiinkü Alınan ktw- , il\ 
vetlerinin teçhizat ve vesait iti -
bariyle Ingilizlere üstün olduğu 
ortaya atılmaktadır. 

Yunan matbuatı da Yunan hal 
kını fena neticelere göre alışbr -
mıya başlamıştır. 

Yunan resmi tebliği 
Atino, 18 (A.A.) - Resmi tebllÇ: 

Gart>i Mnkedonyndn, va:zlyette mü
hlnı hiçbir del:<işiklik olmıımıştır. 

Arnavutluk cephesinde kıtnlarımız, 
kendilerine emrolunnn bar.ı çekiliş 
hareketlerini iuıç cdilmckslz.ln yap
mışlardır. Bu hareketler neticesinde, 
Klisura ve Y.~rsckn tahliye olunmuş
tur. 

/ngiliz lıaııa f aaliycti 
Atına, 18 (A.A.) - Yunanistan -

daki İngiliz kuvveUerl umumi karar-
gahının tebliği: Avcı ve bombardnnan 
tnyyarelcrlmi1,, kara kuvvetlerimize 
müzaheret için bUtOn gün faaliyette 

~AYIN BAYLAR ve BAY ANLAR 
Miiesscsemizde daima zarü ve gayet zcnırtrı 

yeni çeşitlerimizi görebilirsiniz. 
Kol, Cep, l\lnsa ve divar saatleri; 

Kadın ve erkekl"re mah us kıymetli 
taşlnrla miizc)·yen zarif yfü:iikler; 
Altın veyn Plfıtinden nıami"ıl taşh 
veya ta sız nişan yiiziikfori; 
Kı~·metli taşlarla işlenmiş ~·eni moda 
çiçekler ,.e pliıklnrmu:r. gelmiştir . 

Hediyelerinizi scÇmek için istical buyurunuz. 

SiNGER Santları mijessesesi 
İstanbul Eminönü t 

w 

bulunmuslardır. DOıµnan münakal!'ıb ,•••••• Biiyük bir alaturka musiki gecesi •••••-.,llllıt. 
durmadan bombardıman edilmiştir. Bu Akşam Taksimde 
Avcı tayyarclerlmlr., k('slflcrde bu -
\unmuılardır. Tayyarelerimizin he>psl KRiSTAL GAZl.NOSUNDA 
üı:lcrioc dönmlisiür 

Alm<1J1 1·esmi tebliği 
Bcrlln, 18 ( A,A.) - Resmt tebliğ: 

Slmali Yunanistandn ara7.İ güçlOklc
rin<', fena hava snrtlnrma ve yollarrn 
kapatılmış bulunma51na rağmen çar
p~malar vukubulmuştur. 17 binden 
fazla esir alınmış, 25 şl ağır olmak 
(\zere miltcaddit top iğtinıım "'e mlt
ralyö7.le milcehhez 12 İngiliz otomo
bili tnhrlp edilmfstlr. 

Yumm matbuatında 

c H. P. Eminönü Halkcvi Sosyal Ynrdrnı K"lu menfaatine 
· 1stn.nbul'un en kıymetli S:ın'atktırlarmın iştirakiyle 

BÜYÜK KÜME SAZI 
Bu l\lüsamereye~ Kıymetli Bestekar 
SALAHATTİN PINAR 

Kemani Necati Tokay, Cümbüs Dramalı Hasan, Kemanl Nubar ve 
memlekcUmi:zin maruf diğer Snn'atkArları bu fevkalfıde geceye işUrak 

edecekleri gibi, sevimli ses krnliçcsi Bayan 

HA iYET YUCESES 
Gardendeki seansını bitirdikten sonra müsamereye iştirak edeccktır 

'" Sololar, •. Sürprider ... Duhuliye serbC>ttir. Tel : 40099 J 
1 

,, SATILIK VİLLA 
Göztepede etrafı duvarlı 4,5 dö
nüm çam, meyva, sebze bahçesi 
ortasında 7 oda, 1 hol. 1 salon, 
banyo, garaj v.s. bahte itinde 
rıyrıca 3 odalı köşk te vardır. I 

Tel : 52 - Z3:? veya 40825 ~ 

~· ,, - .· \,• ... . . . .' ' ... ,..·-· .. 

Asgari Her 
Günde 3 

Yemekten Sonra 
Defa Dişlerinizi 

DIŞ MACUNILE FIRÇALAMALISINIZ 

ÇÜNKÜ 
Bir defn tırçalamnkla dişler temiz

lenmiş olmaz. Ağız guddelerinin ve 
dahili uzuvların mütemndi ifrazatı, 
dışardan mütemadiyen alman ecnebi 
maddeler, mikroplar, yemek, içki, 
sigara vesaire dişlere, diş eilcrine, 
binbir mikrop aşılar, Arızalar husule 
getirir. Bunlar birike birike nihayet 
dişlerde çürüme, etlerde iltihaplar 
başlar. Artık fcltıkcti önlemek ve 
durdurmak güçtür. 

I aktinde ihtiyatı Elden Bırakmıyarak 

Günde 3 Defa Dişlerinizi En Az 

YOLİNLE Fırçalayınız 
. :"" ' . . . . . .. . ,. . . . ~. . . 

POKE 
Traş B1e;aklarile T raş 

Olmak Bir Zevktir 
Tra~lan sonra cilde yanıklık vermez. 

Yuzü yumuşatır. 

Her yerde ısrarla PO K E R traş 

nn,;aklarını t~teviftiz. 

ı , _____ ·-------~~"' arsı müdnfaa edilmek bahanesı ;:)ahıp ve Neşrıyat muduru. Emin Uzman. Gazetecıllli \ c .Ncşrı) .ıl 
ile hemen hemen örfi bir idare ,.,_ L. S. 'l'AN l\1n\baası 
altına konulmuş bulunmaktadır. 
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