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Aylık SiNEMA ve TiYATRO 
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PERDE ve SAHNE N 1 SAN 
1 9 4 1 5 " u 1 u ' GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ç 1 K T 1 
Müvezzilerden İsteyiniz. 

Mr. Eden ve 
G. John Dill 
Atina'da 

Temasların Hedefi 

Harbin Balkanlara 

Sirayetini Önlemek 
-·-

Bir lngiUz Gazetesi 
Şunları Y cmyor : 

"Yunanltlarm Selanik 

M1ntakas1nda Vaziyeti 

Takviye Edilmişitr .. 
Atina, 31 ( A. A.) - Buıtün a

~ğıdaki tebli~ neşredilmiştir: İn-

.. ~ 1 Alma nya 
~ı j Hırvatları 

Kışkırtıyor 
_,, __ 

Sırp Mukaveme};ni 

Kırmak için Harp 

Tehdidinde Dul uncu 

Serl~n. Yugoslavyayı 

J Parçalamak istiyor 
l - -

Hırvat Mebusları Kat'i 

Bir Karar Vermek 

Üzere Toplandılar 

"iliz hariciye nazırı Anthony E- Mr Eden ve General Siı- J ohn Dili l(at-iredeki ikametleri Hnasında Ct>nubi AfriJ:a 
den ve İmparatorlu~ ıtenel k';1r- ' General Smuts ve lngilterenin Mısır Sefiri İ..ampson ile beraber 

Başvekil: 
Ankara, 3 ı <Radyo Gazetesn

Yugoslavyada normal vazl:vet he
nüz tamamiyle avdet etmemiıtir. 
Esasen yeni kabine de henüz son 
eeklini alamaaılı için beyanna
mesini okuyamamıştır. Buna se
bep te. Hırvat lideri Maçek'in va
ziyetinin bu ana kadar taayyün 
etmemiş olmasıdır. 

Şıarkl Afribdak: ·harekat a iştirak eden Britanya kuvvetlerine 
. mensup bir kıta 

---- -----------,,,. idi 1 1 ........ . 

1 Habeşistan 
Seferi Sona 

Eriyor 

1'1manlar 
~Y UCJoslavyada 
Sırp • Hırvat 
ihtilafından 
istifadeye 
Çalıııyorlar 
... ttan 16rdülG mukawmet ve 
muhalefet üzerine. Alm~nm. 
Jhrvatıan t.eltrar J4llll Hük\'Une
ttn ale7hlne tahrike t#.ıebbila et
tlil 18rill6"1'. hkat Dr. Mac*, 
utilı:ball 16rmf)'eeek kadar dar IÖ
ritltl bir adam def ildir. Alman 
entrilı:aaına ilet olmı7aeak kadar 
ldeellaWr Maamafih, Hll'Vatistan 
a:rnlrk tem)'(llQ 16sterııe bile Sır
bistan, Alman Hkerf müdahalesi
ne karp mutlaka mukavemette 
dwam edecektir. 

Diredaua'nm Zapta 

Sayesinde ltalyan 

Kıtaatının Denizle 

Muvasalası Kesildi 
Kahire, 31 <A.A..) ao. 'Umumi 

kararaüun teblili: 
Eritre'de Aamara'ya dofna i

leri hareketimiz devam ediyor. 
Habeşistan'da garba doAru i

lerliyen Cenubi Afrika kıtaları 
Diredaua'yı işgal etmişlerdir. 

Diler cephelerde umumi ileri 
hareketimiz inkişaf etmektedir. 

may reisi General Sır John Dıll, 
Atinaya muvasalat etmiş ve Yu· ~ 
nan h.ükumetiyle harbin Balkan· s D • 
lara sirayet etmesine mani olmak on en 1 z 
"'ayesine matuf konusmalnra ye· ... H b •• 1 niden baslamıslardır. .. ar ının 

Reut~r a}anana 11ore 
Londra, 31 (A. A.l - "Reuter .. 

in diplomatilc muhabiri va~ıy~r: 
İnjfiliz hariciye naZJn Eden ıle 
imparatorluk eeJen kurmay baş
kanı General Dill'in Yunan ıenel 
kurmayi ile son zamanlarda yap
tıktan ~örüsmelerden sonra. bu 
kadar erken ikinci bir ziyaret ı~tn 
Atinava muvasaltlan. muhakkak 
ki, :e8lkanladald son hadicelerin 
bir neticesidir. Bilhassa Yu,os
lavyada bük\lmetteki delhıikliairı 
bütün Yunan emniyeti meselesi 
üzerinde birinci derecede ehem
miyeti vardır. Atinad! JlÖ:.üsü~e
cek meselelerin teferruatı uzenn
de tahminler viirütmek bittabi sa 
vanı arzu detlldit. Eaden 1t1 cl
het tAm"miylP hiklrdır ki. F.den 
ve Sir John Dill'in vaıife'eri. A
tinada neşredilen teblitdeki cüm. 
leler1e tarn olarak hüllaa ec:lilmi.
tir. Yani. F.den ve Sir John Dill'in 
istisarelerinin hedefi. harbin Bal
"'•nlara yay11""""1'"' ........ , "1""'"k 
tır. ( Sonu: Sa S; SU l ) 

Tafsilatı 
--

Bahrılan ltalyan 

Kruvazörlerinin Sayısı 

3 den 4 e Çıktı 

Diğer Bazı Gemilerin 

de Hasara Uğradığı 

Muhakkak Gtl»Eclir 
Londra, 31 (A.A.) - Amiral

lik dairesinden tebliğ edilmiştir: 
Şarki Akdenizde cereyan eden 
harekat hakkında başkumandan
lıktan başka tafsilat gelmiştir. 
Bu malumat ıudur: Esirlerin adedi mütemadiyen 

il. Zeierl11a SERTEL 'artmaktadır. Düşmanın ~irar e. Amerika lngiltere ve 
........ 1• dald hüktim t derken bıraktığı fazla mıktarda Y .._...._vya e top ve malzemenin toplanması • f Muh • 

Düşmana büyük zayiat verdi -
ren bu hareklt esnasında gemi
lerimizden hiçbiri hasara uğra -
mamış ve hiçbirinde insan zayi
atı da kaydedilmemiştir. Sadece 
iki tayyaremiz kayıptır. 27 man 
ta yapılan bir hava istikşafı ne
ticesinde, Sicilya adasındaki 
Passero burnunun şarkında do1u 
ya doğru seyahat eden bir düş
man donanmasının mevcudiyeti 
haber verilmiştir. 28 mart sa -
bahleyin hafif kuvvetlerimiz Gi· 
rit adasının doğu cenubunda 
"Littorio,, sınıfından bir zırhlı 
görmüşlerdir. Zırhlının refaka -
tinde kruvazörler var<L. 

c:1ar1>esinden sonra dahilde devam ediyor. 1 Yunanıs ana rıp 
vaziy~ d~~ f~at bu defa (Dlredaua'nın lttrallnden sonra. Kı- • 
da hançte sıyaaı entrikalar başla- zt1 denizdeki Çlbuti Umanı ile Addis- ve Malzeme v enyor 
lnlfbr. Abeba arasındaki demiryolu, bu nok-

Almanya, Yugoslavyayı kül tadan tn~l!zlerin eline ıeçrnlı bulun
halinde mihvere alamıyacajına maktadD'. Diredaua. bir demlryolu 
kanaat getirince ıimdi bu mem- malzeme merkezidir. fta17ıınlarm Ha-
l~~eü ,parçalam~ yoluna girmiş ~n=ir b=~~~~le'::~1:;':d~~-
gorünuyor. "*' 

Hırvat köylü fırkası tefi Ma
çekle hükumet arasında cereyan Kahire, 31 (A.A.) - General 
eden müzakereler Seriinin bu de Gaulle'un son ıünlerde Keren 
münasebetle verdtji haberler, cephesindeki ~r~~~ız k~vv.et~eri
Almanyanın Hırvatları Sırplara ni ziyaret ettığı o~renılmıştır. 
karp kullanmak iltedijini göste- (Sonu: Sa 5; SU 3) riyor. .. .. 

Nevyork, 31 (A. A.) - Roose
velt'i Vaşingtona get.t;nıekte olan 
trende seyahat eden "Nevyork 
Times,, jlazetesinin muhabiri bil· 
diriyor : Mesul bir makamın ifa· 
desine nazaran, Roosevelt fazla 
harp malzemesinin lnıiltereye 
devrine müsaade etmiştir. Bu za
ta göre, torpitolar İngiltereve ve 
Yunanistana J?önderilecek harp 
malzemesi arasındadır. ( Sonu: Sa S; SU 1 J 

Hırvatlar, cDıan harbinden son- -----------------------------

ra Yugoelavyaya ilhak edilmif, D . ' . . . 8 ., . en 
~!~n~::e::::.~~ enız tses rnı ' ,, 
J=~~;:;-~ Talebeve Merasimle 
ti içinde bu devletin kurulduğu v •ıd 
sündenberi bir niza mevzuu ol - Dı·oıoma erı 1 !n~~~~~~eı8!!1:°in ~!r: 
kı, fakat en mühimmi kültür ay
rılıla vardır. Hırvatlar, Sırplar 
libi Slav ırkına mensup deiildir
ler. Sırplar ortodoka oldukları 
halde Hırvatlar katolikürler. Hır
vatlar kendilerini ıarp medeniye
tine menaup tellkki ederler ve 
Sırplara Balkanh naıariyle ba -
karlar. Bu itibarla Sarplart daima 
kendilerinden daha geri ve daha 
iptida! sayarlar. 

Bu din, milliyet ve kültür far
kına, bir de siyaai ayrılık inzi
mam etmiştir. Kral Sırpların kra
hdır. Hükumet ve ordu Sırpların 
elindedir. idarede Hırvatlara ga
yet az yer verilmiştir. Bunun 
için de Hırvatlar Belgrat idare -
sine karşı daima soğuk kalmışlar, 
ve bir taraftan da mütemadiyen 
muhtariyet iatemiflerdir. Son 
Svetkovitch kabinesi teşekkiil e
dinciye kadar bu ayrılık böylece 
devam ebnif ve Sırplar kuvvet
lerine pvenerek Hırvatları mem 
nun etmeyı dütünmemişlerdir. 

Hırvatlann başında bir Pey -
gamber gibi tapılan Ma\.-ek 
isminde bir zat vardır. Maçe 
ina~, katolik, köylüye l§I 

( Soa u: Sa S; Si 

. 
:11MW19di.J 79pılaa menıladea ltlr cöriblllt (Yazısı !kine l sa)'famızdadır.) 

Askeri Y aziyet 

INGILIZ ORDUSU 

ADIS - ABEBA'Y A 

YAKLAŞIYOR 

(Askeri muharririmb yazıyor) 

Şarki Afrika muharebe ııaha
smın cenup böl&es!nde İn•lliz 
Akdeniz donanması Başkuman
danı Amiral Cunnlgham'm kar
deşi General Cunnigham'nln ku-

İngilizler de 
Belgrad'tan 
Ayrılıyor 

Eski Genelkurmay 

Baıkanı G. Koric; 
Tekaüde Sevkedildi 

mandası altmdaki İn•fJiz İmpa- y 1 1 ı• 
ratorluk kuvvetleri, ileri hare- u~os avyanın er ın 
ketlerlne yıldırun süratiyle de-

vam ederek Harrar'ın 40 - 50 • E'-İS •ı 8e'••11d' 
Jtilo_J11etr.c-.öteilnd~ Direda\la ka.r, .,... ~ ı ~.'·~ 
sabaımı da ele ıeçirmiflerdlr. Bu 
mevki, Addis - Abeba ile Cibuti Temaslara Batladı 
arumda Habeşistanm 7e,lne 
demir7olu hattı üzerinde kAindir. 
Bu suretle Addla - Abeba'nın de
nizle ve bilhaıısa Somali'nln 
J'ransız ıdaresi altında bulunan 

( ı, .111u Sa ~; Su a ı 

Yugoslav1·a 
Hcidiseleri 
Karşısında -Bulgaristana da Bazı 

Vazifeler Düşuyormuı 

Berinde Mcinidar Bir 
Teblğ NeırecliEdi 

Ch 

Büyük Adamlar 
Galerisine Kimlerin 
Reslmlerinl Asmah 1 
İstanbul Universitesi bir büyük 

adamlar •alerisi tesisine karar 
verdi. Bu ••leriye muhtelif ilim 
ve fen ~beterinde büyük ~i~!"et
leri dokunan meşhur ve bu:vuk a. 
damlann resimlerj veya heykel
leri konacaktır. . 

Bu ıaleride resim ve hevkellen 
bulunması lizım ıelen Türk bil· 
vükleri kimlerdir? • . 

Gazetemiz. bu hususta salahı
vettar kimselerle ıörüterek mü
talealannı toplamıştır. Yanndan 
itibaren bu anketimizi neşre baş
lıyacatız. Bu vesile ile de ıaleri
ye resim ve heykelleri konması 
münasip ıörWen bilvüklerimizin 
havalı ve eserleri hakkında kısa
ca malılmat verecejtiz. 

Türk büyükleri kimlerdir? İle
riye sürülen isimlerde isabet v~r 
mıdır? Bunu okuyucularımızın 
.. 'tdirine bırakacatız, 

General Kosaiteh 

Belgrad, 31 (A.A.) - ''Reuter,, 
Alınanlar, BelgradJ terke devam 
etmektedir. Dün akşam hususi 
bir vapurla, Tuna yolu ile Al -
manyaya dönen 1100 sivil Alına
nın hareketinde, teşyi edenler a
rasında bizzat Alman elçisi Hee
ren de bulunmuştur. Gidenler a
rasında meşhur "Turistler,, den 
de yüzlercesi bulunuyordu. Bun. 

( Sonu: Sa 5; SB 4 ) 

Di~er taraftan Bertin radyosu, 
Kralın cülus eenlikleri esnasında 
Hırvatların bayrak çekmedikleri
ni bildirmiştir. Yine ayni radyo 
buşrünkü nesriyatı arasında Ce
koslovakya ile Yuplavya ara
sında bir mukavese yaplJlll ve ez
cümle demiştir ki: 

"Slovaklara karşı Cekler ne lıe 
Hırvatlara karşı SırpJar da odur. 
ve bu iki hükUınet arasındaki va. 
ziyet ve birinin diAerine klll'fl ta
kındıb tavır ve yaptıb muame
le de aynidir.,, 

Bu mukayesenin manan a~
tır. AlmanJa. Yuıoslavyay,, Ce-1Nlilew8,.-_... ~alay!f 1)9k
lere yaptılını Sırplara, S.Jcwakla· 
ra yaptılını da Hırvatlan kU11 
tatbik etmek niyetinde oldaitUnu 
anlatmak istivor. 

(Sonu: Sa 5; Si Z) 

-----~~~--------
M. Matsuoka 

Romaya Vardı 
Roma, 31 ıA. A.) - Matsuoka, 

saat 16 da Romaya gelmi• ve Ja
pon ve İtalyan bayraklariyle süs
lenmi• olan istasyonda Kont Ci
ano tarafından karsılanmıstır. 
Matsuoka. kendisini selimlıyan 
askeri kıtayı teftiş ettikten sonra, 
yanında Kont Ciano oldu~u hal
de. halkın tezahürleri arasında 
Villa Mamada'ya gitmi$lir. 

Şan111ıa11 beledi11e"1ıin 

Japon mümeullkri 

Şang'hay, 31 <A. A.~ - Japon
yanm talebi il?~rine $an•hay be
lediyesinde yabancıJara tahsis e
dilen dokuz azanın İnjfiliz, Ame-
rika ve Japon mümeuillerf ara
nnda müsavi surette payla'1}ma· 
ıı esası İU(iltere ve Amerika tara. 
tından kabul edilmiştir. 

iuu açtı, içinden bir afsaa çı· 
kanL: 

- Dandı işi naaal olaa tat · 
laya bailanacak. Niçin sefer 
berlik? Rahat rahat otunlun. 

Bu ahun öyle esti ki, mem 
leketin çoklutu bana inandıj 
dakikadan yirmi bir ıttn aonrı 
V 8J10va komple olarak 7ere le· 
rildi. ... * ... Rain; kendi toprajmda ve lı 
milletinin arasmcla dat~tltn 
açtı içinden bir l'özhaiı Çlbrdı 

- Kat'i bitarafhk. Kat'i bi
taraflak. 

Bu l'öabaiJ öyle bir dQilnı 
atta ki, memleketin çokluja bu 
na haancbtı bir ıecenin yanam 
dan sonra Oslo'dan Narvilı 6te 
sine kadar her şeyin elden ueun 
-cftmiı olclgpnu ıördü. ......... 

Hain; daiarcatım Danlmar 
itada açf.L Hain; datarcıiını 
INqnbalarla klllufak olan Ams· 
tenlamcla açtı. Babı; dalara · 
jqu Brllmelde açta: 

Kopeah.,, Llı Haye, BrOkse 
........... tapmladı. ... ...... 

Hain; kendi yurdunda ve öz 
milletiaia anamda datarcıtım 
açta: 

( Soa-q: Sa 5; Si Z) .. 
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Tefrika No. 28 
- Allah bu gavur aşifteleri- kaydetti. 

nin gozleri hemide kör olsun. Damat paşa ver,gi memurunu 
Paşfenımizi burada da rahatına nasıl kovdu~unu önüne ı;ıelene te-
bırakmazlar. fahürle anlat1yordu. 

Cümhuriyet 
Halk Partisinin 
Konferansları 

Şemsettin Günaltay 

4 üncü Konferansmı 

Dün Verdi 
. ..Y.. ..Y.. - !Herife kantarlıyı savurunca 

N ıh ayet bir sabah siyah bir gidiyor amma ... Rüzgarına sa· Büyük Millet Meclisi reis ve-
bombe şapkalı, lastik ya- oan taşı yetişmez.. killerinden Şemsettin Günaltay 

kah, yağlı setreli bir adam kol- ?vtisafirJe:rden ıbazılan paşayı dün ı:?ece "Milli Birlik" mevzu
tuğunun altında muşamba bir '<oltuk1amak icın.: undaki dördüncü konferansını a-
cüzdanla villaya geldi. Paşayı _ Acaba söyledijiinizi anladı "lt :.>0.30 da Kadıkövünde Süre:v-
sordu. Salona aldılar mı? Diye soru;y•orJar. 'O da: ~a Paşa sinemasında kalabalık bir 
Paşa gecelik entari~inin üstü- _ Hristoya tercüme ettirdim dinleyici kütlesi önünde vermis-

ne rob dö şambrını giymiş oldu- ~em de kelime bekelime ... Dıvor tir. Hatip bundan önceki konfe-
ğu halde salona girdi. Diiğmele- du. ~anslarmda oldu,ğu gibi diinva va-
ri açık entariden mavi filtekos Makul düsiinenlerm: ?;iyetinin aldığı son ~ekli etrafiy-
fanilesi görünüyor paçalarından _Siz bilirsiniz ama bize kalır- le izah etmis ve Türk milletinin 
şeridlerle bağlı beyaz donu bir sa bu :v:er~ meselesini bir suret- · ~tikliıl savasında gösterdiği essiz 
hüsar pantalonu gibi terlikleri- le halletseniz iyi olur. 'Mademki kahramanlıi!ı hatırlatmıs ve milli 
nın üstüne dökülüvordu. her türlü tesviye tar.zını kabul -e- birliğin lüzum ve ehemmivetini 

Henüz sabah keyfini yerine diyorJar. Her a;v bir mikdar para tebarüz ettirmistir. Harici tehlike 
getıremediği için karşrsıhda reve- verilse ısızi ıraha:tsız etmezler.. nin emniyet sahamıza _girdiğini 
ranslar yapan kırçıl saçlı. traşlı Gibi nasihatleri paşanın hic h'l yakın arkta sulhün muhafazası 
adama sert bir nazarla baktı. suna ı?itmediği icin kula~ına bile icin 'Tiirk milletinin gösterdi/ti 
Fransızcayı bir türlü öğrene- girmiyordu. faaliyeti anlattıkt;ın sonra Ti.irk 

!Tle'lliŞ. hele müzekkerleri, mü- O. vergi mefhumunu anlam1- milleti için ~idilecek yolun muay. 
~nnesleri birbirinden ay1ramad1- vor, bunu "prensip" itibariyle ka. ven olduj!unu sövlemis ve demiş-
ğr için kendi kendine bir kaide bul etmiyordu. tir ki: 
vapmıştr. Kadınla görüsürken * * "Emniyetimiz ihlal edilmek is-
ner kelimenin başına müennes Bir kaç ay sonra ikinci bir tenildi,itilıriln yakın sark bir harp 
oir harfı ta'rif getiriyor. Erkekle memur geldi. sahası o acaktır. Türk milleti l· 

konuşursa bütün isimleri kelime- Hristo. pasanın veni küfürleri- "in ,e:idilecek tek yol. son ferdimi. 
l · .. ,.e kadar ana yrdu atalarımıza liı
erı muzekker yapıyordu. Vergi rıe tercüm .. nlık etmPrrıek iC'in or· vik hir kahramanlıkla müdnfaa 
memuru mareşallara mahsus el- t:ı:ıdan kaybolmustu. Bı.J sefer ter-
,cabı kullanarak·. .. l k 'f voludur.,. "'ıımnn ı vazı esini oasanın 1oru Siddetle alkıslanan bu cümle-

- Ekselans! Dedi. Ben vergi "'lll ifa etti. Biivük hııh::ıc;mın emri 'erdan sonra Semsettin Günaltav 
idaresi tarafmdan gelivorum. Sim iizerine biitün küfürleri avnen Tiirkiin büvük azmini vine şid
diye kadar bir cok defa yazılan •erciime etti. rietle alhşlanan şu cümlelerle an-
mektuplara cevap alamadığ1mı1 Memur yazdığı r a porda söyle ıatmıshr: 
cihetle bizzat şahsen zatıalinizle •Övlüyordu: "Bi.igi.in büttin dünya tarihin 
temas etmeyi münasip bulduk. '' ... Mare~mlla herkes r?ibi ko- "'n zorlu zamanlarından birini. bi.i 
Verl!ive olan borcnnuzun mikdar' nusmak imkan haricindedh-. Bir vük bir haile devrini yasıvor. Her 
malllmunuzdur. Bunun ne suretle :randan meslekdasımın valdesine ~ün. her saat büvük bir dünva 
tediyesini muvafık t!Örliyorsanız astk olduğunu ve onunla yatmak ?elzelf~si milletleri tehdit Pdip 
o SPkli kabule hazırız. ist.ediğini sôylerk"n. cW'•er tarnf- riuruyor. Bunu sarsılmaz bir me

Paşa hic bir kelimesini anlama- faa benim ve miifo,·effa oederi- tımı>t ve suurlu bir irade ile kar
dı~ı bu sözleri kovun kaval dinler ınin iman olma:rıp e<;ek olıhıihı- <=ılamak icin bize eksilmeven. hic 
~ıbi dinledi. Ondan sonra: muzu ilave edivo... A:vni zaman- •ükı>nmiven hir kuvvet lazımdır 

- Muva Paşa . Muva pa parle tla yasından ii~it edil~ediği hal- Bu kııvvet biivük azmin kuvveti 
fransc. Muva domestik yapacak ""'· hiitiin ~rlmis ve f!ermis RilPı • dir. Milletin kerı<li biitiinliiP'iin 
tercuman. Katalavis? ı>fradi~·Je dahi vabraihnı hevan den doğan k11dr-etini hissPtmesin . 

Bu sefer anlamamak nöbeti "diyor. Oturdu(9ı \•'illada konfor- rlen mütevellit cengaverlik ruhu 
memura ):!eldi. Muhatabı kendisi lu heli.lar mevcut ikeo, bu tahii d11,.. .. 
nin nem Pası\, hem de domestik ihtiyacın i7alesi irin henim ağzı - Yurdun her tarafında verilmek 
vani uşak o1dui!unu söyliivordu mı ve• ;\·üziimii i<=tiınal edel'ei'İni te olan konferanslar kazalarımız
Hele son cümleleri hiç kavrIYa· <>arahaten sövledi: hıınu milteaki" da na halk hatinleri tarafından 
mamı~tJı . Tekrar söz sövlemek is- <:ai elini vumrnk scldi"~ soktıı "e J verilmektedir. Ci.imhurivet Halk 
tedi. Paşa .eliyle sabretmesini isa- 1wlunu hana rlo«l'n uzatnrak sal - Partisi idare hevı>ti reisleri ve 
ret etti: zile dokunmaya lüzum '"dı ve iic atl,.rlinrlPn hangi<:ini Halkevlerinin edebivat ve tarih 
~ormive:ek ,~ür sesiyJe bağırdı. 1 tercih edecei:'imi Sl'".1". kolu mensupları kendi mmtakala 

- Hrısto. (Arkası var) rında her ıtece milli birlik mev-
fstanbuldan pasanın arkasm:ı zuu it7.erinde konferanslar ver-

takılıp _gelen rum usak efendisin- BELEDIY. EDI: mektedirle r. 
rlen bir kac misli fazla zeki oldu-

~u icin _Fransızcavı öiZrenmi<=ti · Ş hird Y . Y I Belediye Kooperatifi 
zaten vucudüne ihtivac hissedile- e e enı apı an 
ceğini takdir evlec1iği cihetle ka- Kongresı· Ger·ı Kaldı 
pı~ :;!~~~~~uruvordu . İstimlCikler 

Dün saat 17 ,30 da Istanbul be
lediyesi memurları kooperatifi şir 
k etinin 1940 yılı kongresi yapıl -
mış, ekseriyet olmadığı ıçin kon
gre başka güne bırakılmıştır. Fa
kat yine mevcut azaya koopera -
tifin vaôyeti hakkında izahat ve
rilmiştir. 

- Bu herif bir haltlar kar1stır
dı. Anlıvamadım Sor bakalım şu 
terese. Ne istiyor? 

Vergi memuru cümlesini bir 
daha tekrar etti. Hristo tercüme 
etti. Meselenin vergi borcu oldu
J?unu anlayınca. hele borcun mik
rarını ög-renince paşanın öfke to. 
puğuna cıktı. 

- Bir santim verr\em! Diyor
du. Vergi de ne imiş? Ben her ay 
bu memlekete avuc dolusu par·a 
bı,..~kıyorum . Ev kiras1, kasabı 
bakkalı, tiyatrosu. ~azinosu dün. 
vanın parası gidivor. Bir de üste
lik vergi wreceğim ha. Avcunu 
yalasın! 

* * Hristo şaşırmıştı! 
- Ne diyeyim efendim? 

Bu arada memur damat paşa; 
nın öfkelendiffüı..i.3n 1.;varak teskin 
maksadiyle bir söz yerleştir!nek 
ıçin: 

- Paşa ... Paşa ... 
Diyordu. Mareşal: 
- Paşa kadar kafana taş düş

sün maşa kıyafetli karata ... 
Uşak, ne diyece~ini bilmiyor

du ; sordu: 
-Ne cevap vereceğiz Paşam? 
- Ne cevap mı verece~iz? A-

r.sssmı belleyim. BöyJe söyle. 
- Aman paşam. Nası1 söyliye

yim? 

Son gimlerede tasdik edilen 
planlar mucib;nce dlin Unka 
panmda yeniden altı dükkan 
ve Yeni cami arkasında da bes bi
nanın ;ic:timlak muame1P<:i bitmis 
ve v1ktırılma<=ına b::ıslıınmıc:tır 
Bevkoz - Akbaba kövü - An:ıdnlu 
feneri vnlunun vapılmasına 8 Ni. 
<:<ırı,:l::ı Ttc:kiif:la., mPvtl ;:ınınm tan• 
zimine de J4 nisanda başlanacak 
tır. l't~--

YOL TAHDİDATI - Beledi
ve. Dolmabah<'eden Giimfü:suyu_ 
,,a, Avasoasadı:ın da T::ıksim ve 
q ,, .. hi~T"V'e 11iı'lr>n yollnrın cok 
mahmul olduihınu gözönünde 
~utarak bu vollardan demir te-
1<erlekli nııkil vasıtalarını rtecir
'l'lemive karar vermi <=tir. De.mir 
~C'kerJı:>kH n::ıkjl v;ıc;ıtRları bıın. 
-tan böylP Dolm:ıbah<'eden Taş
'ltısla'-'ı:t rık::ın yolu bl{in ederek-
1('\r. 1'ac:kıı:lavı !1'Pctikü•n c:onra, 
13e1vü h;:ıhcPsi arkasından HarbL 
" Pve cıkaraklardır '" k. 

Ne Demeli, Ne 
Dememeli? 

Verilen izahata göre; Koopera
tifin lokanta servisi bir senede 
34300 kişiye yemek vermiş ve 
12117 lira 48 kuruş ciro yapmış
tır. Mağaza servisi bir senede 
l882 kredi muamelesi yaparak 
20487 lira ciro yapmıştır. Otuz 
bin kilo mangal kömürü ve iki 
bin çeki odun satan kooperatif 
bir ''Melbusat,, servisi ihdasına 
karar vermiş ve faaliyete geçmiş
tir. Yağ işlerinde kooperatif 7500 
lira varidat temin edeceğini zan
nettiği halde 4900 liralık safi kar 
temin edebilmiştir. Kooperatif 
939 yılından 940 yılına 38567 lira 
borç devretmiş ve bunun 1 7183 
lirası ödenmiştir. 

D ünkii refikl<•rimizden birisinde 
gözüme çarpan bir serlevha da 

şuydu: 

TAN 

Deniz lisesini bitirerek 11 iploma alan genç mezunlardan bi r grup dünkü merasimde 

Yarın da Yedek Subay Okulunun 14 üncü 

Devre Mezunları Diplomalarını Alacaklar 
Bu sene Deniz Lisesini bitire

rek Deniz Harp Okuluna geçen 
83 talebeye dün merasimle diplo 
maları verilmiştir. Merasimde do 
nanma komutanı amiral Şükrü 
Okan da hazır bulunmuştur. 

Merasime mektebin deniz ke
narındaki bahçesinde tam saat 16 
da Istiklal marşile başlanmış ve 
bütün talebe bir ağızdan gür bir 
sesle marşı söylemiştir. 

Istiklfil marşını müteakip mek 
tep müdürü kurmay albay Mü
nir, mezun olan talebeye diplo
maiarını vermiştir. 

Diploma tevziinden sonra ami
ral Şükrü Okan talebeye bir hi
tabede bulunarak onlara vazife
lerinin ehemmiyetini ve ahval 
dolayısile nasıl bir şekilde çalış 
maları lazımgeldiğini anlatmış 
ve muvaffakiyet temennisinde 
bulunmuştur. 

Mektep müdürü de talebeye 
güzel bir nutuk söylemiş, bundan 
sonra resmi geçit yapılmıştır. 

Geçt resminden sonra davetli
ler hazırlanan büfede izaz edilmiş 
!erdir. Genç bir mezun da bura-

Bütün Asansörler 

Muayene Edilecek 
Belediye makine müdürlü 

ğü, şehrimizdeki bütün asansör
lerin muayenesine karar vermiş 
ve faaliyete geçmiştir. H~r asan
sör sahibi nisanın 15 ine kadar is
tida makamında bir beyanname 
ile müracaat edecek ve asansörü
nün planını da üç nüsha olarak 
beyannameye bağlıyacaktır. Bu 
müracaattan sonra alakadar me
murlar asansörün muayenesini 
yapacaklar ve noksanları varsa 
bir rapor halinde tanzim edecek
ler ve bu raporu kaymakama gön 
dereceklerdir. 

Kaymakamlar belediyeden ge
lecek rapor üzerne mıntalrn!arda
ki asansörlerin noksanları ta 
maınlıyacaklardır. Bugüne kadar 
170 asansör için beyanname ve-

da güzel ve heyecanlı bir nutuk 
söylemiştir. 

Mezunlar Hamidiye mektep 
gemisine uğurlandıktan sonra me 
rasime nihayet verilmiştir. 

Yedek Subay Okulunda 
Yarın saat 10 da Yedek subay 

okulu 14 üncü devre mezunları 
nın diploma tevzii merasimi yapı 
lacaktır. Bu devre mezunları 
yarın sabah saat 10 da Taksim 
abidesine çelenk koyacaklardır. 
Bu merasime istiklal marşı ile 
başlanacak, devre mezunların 
dan bir yedek subay tarafmdan 
nutuk söylenecek ve merasime 
bütün mezunların iştirak. edecek 
lcri geçit resmile nihayet verile 
cektir. 
Oğleden sonra mektepte diplo 

ma verme töreni yapılacak ve bu 
tören okul komutanının bir sôy
levile başlıyacµktır. ? • 

Bu nutku pıüteakip bütün ye
dek subaylar andiçecckler, bun
dan sonra da diplomaları verile
cektir. Saat 16,30 da da bu töre
ne davet edilenlere Orduevinde 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Şehir Meclisi BuCJÜn 

Toplanıyor 
Şehir meclisi bugün saat 14 te 

Vali ve Beleoiye reisi doktor Lut
fi Kırdarın riyasetinde toplana
caktır. Bugünkü topiantıda kim
sesiz çocukları kurtnrma yurdu 
doktorlarının vazifelerini göste
ren talimatname ile zabıtai bele-
diye talimatnamesine ait yeni hü
kümler müzakere edilecektir. 

Pansiyonlu ilk okullarda vila
yet hesabına okutulacak talabe· 
nin kabul şekli hakkındaki teklif 
te bugün tetkik edilecektir. 

rilmiştir. Henüz müracaat etmi
yen otuz kadar asansör sahibi de 
on beş gün içinde belediyeye ge
lerek muamelelerini yaptırmış O

lacaklardır. 

Dün İkinci Asliye ceza mahke
mesinde Milli korunma kanuna 
muhalif hareket edenlerin muha
kemeleri yapılmış ve suçlular 
muhtelif cezalara çarpılmışlardır. 
Bunlardan Osman Sayman adın
da bir taksi şoförü çift numaralı 
taksilerin çalışması lazım gelen 
Şubatın 19 uncu günü tek numa
ralı taksisini çalıştırmış ve Milli 
korunma kanununa muhalefet et
miştir. Mahkeme suc:u sabit gör
muş ve Osman Saymanı 50 lira 
para cezasına mahkum etmiştir. * Nişantaşında Teşvik.iye cad
desinde bakkallık ypaan Kostan 
tin de mercimeği narhtan fazla 
sattığı için 25 lira para ceza.ıoına 
mahkum olmuştur. · 

* Beyoğlunda Ağa hamal!lı 
caddesinde kömürcülük yapan 0 -
mer de bir kilo mangal kömürünü 
altı buçuk kuruşa satacağı yerde 
yirmi para fazlasiyle yedi kuru
şa satmış ve 20 lira 80 kuruşa 
mahkum olmuştur. 

* Galatada Perşembe pazarın
da Mahmudiye caddesindeki nal-
bur Nikola1;i Maarif Matbaası mü 
bayaa memurlarına kilosu 40 ku
ruşa olan çivileri 144 kuruşa sat
mış ve iki buçuk kiloluk çivi pa-
ketlerini sekizer kiloluk paket dL 
ye vermiştir. İhtikar suçundan 
mahkemeye verilen Nikolaki ih
tikar yaptığı iddiasını kabul et 
memiş ve yanlışlıkla küçük paket 
verildiğini söylemiştir. Mahkeme 
Nikolakinin gösterdiği şahitlerin 
celbi için duruşmayı talik etmiş 
tir. 

Kocaelindeki Derelerin 
Taşmaması Temin Ediliyor 

İzmit, 3l (A. A.) - Vakit va
kit taşarak Arifiye köy enstitüsü 
nü, Arifiye istasyonunu ve Elma 
fidanlığını sular altında bırakan 
Açmalar ve Hacımercan derele-
rinin Sakaryaya akıtılması için 
su işleri müdürlüğünce bir proje 
hazırlanmış ve güzergahtaki is
timlak: muamelesi ikmal olunmuş_ 
tur. Bu projenin tatbiki icin lü
zumlu tahsisat Maarif Vekaletin_ 
ce gönderilecektir. 

fik Halid zadenin kısmetine bir kart çık
mış. 

- Söyle ulan. Uşağım değil mi
sin? Emrediyorum. 

Hristo. kızardı. yutkundu. Pa
şanın verdiJH cevabı avnen tercü
me edı>mdi. Memura Fransızca: 

"- Divanı lügat-it Tüı·k tcrciimesi,, 
İşte size bir cümle ki, "ne demeli, no 

dem~meli?,, Siihmunun muharririni, 
en az bir hafta geçindirebilir. Çünkü: 

"üçüncü tabı,, mı, yoksa "on kuruş,, mu 
olduğu pek anlaşılmıyor. 

Fakat işin tuhaf tarafı nedir biliyor 
musunuz? 

Bayanlann ayaklanna kadar gönderdiği 
bu müte\'a:ti "patron,, lar. kimlerdir der . . ., 

Fakat Refik Halid, bir kart almak 
için, ti Şişliden kalkıp Beyoğluna gel
meyi, bir hayli masrafa, ve külfete kat· 
!anmayı göze alamadığını yazıyor. Ben 
kendini haksız göremedim: Çünkü oğ . 
tunun kısmetine çıkan şey "kart,, ınış. 
Fakat acaba mahdwnunun kı$metine çı
kan şey bir kart değil de, bir ... taze ol
saydı, üstat yine ayağına üşenir miydi 
dersiniz? 

- Efendım. dedi. Paşa hazret
leri soyledi~iniz sözlere cevap o
larak valdeniz madamla beraber 
vatmak arzusunda olduğunu söy
lüvor! 

Memur sasırdt. Muhatabının 
tamamen kacırmış olduğuna hük
metmisti. Bir lakırdı daha söyle
vin delivi ii.stüne hücum ettirmek 
t0ııc:e i<=i idare etmevi dü.sündü 
Tekrar hir reveranst3n sonra: 

- Ekselansın. vaJdem carive· 
niı: hakkında ııösterdiği iltifattan 
pek mütehassis oldum. Fakat bi
care k<ıdın hem yetmisi ı;ıeçmis: 
hPm de kötürümdür. Zanneder
seM Maresali memnun edemez! 

Pasa cümlenin sonunu bile bek 
lem Pden odadan fırladı cıktı. 

Memur. hemen oracıkta cüzda
nından cıkardığı matbu kaiıtlar
dan birini doldurdu. (Mi.ilahazatl 
)ıımesine altını cizmek sartiyle 
mükellefin 04 mecnun" o1du.1?'unu 

"Divani,, dememeli, ''Dıvanü,, demeli. 
"h1gat-it,, denıenıeli, ~'H'ıgat-tit,, de

meli. Ve nihayet, "tercümesi,, deme • 
meli, "terce.mesi,, demeli. 

işin daha tuhaf cihetine bakınız ki, 
yalnız serlevhasanda i.iç tane hata bulu
nan o yazı: 
"- Divanü l(1gat Ut Tiirk,, tcrceıne -

sinin hatalarından bahisti. 
Ne diyelim? Bu cesur meslekd•şm 

elindeki· zararlı 'kalemi, lUgat ve "Türk,. 
kelimeleri arasına lüzumsuı yere :sok· 
tuğu o "it,, kapısın inşallah! 

Der& al.ması lazım! 

G azetelerde okuduğum ilanlardan 
birinin sonunda şu kelimeler Yat· 

zılıydı: 
"-Üçüncü tabı herkese lazım on ku

ruş!,, 
Bu kelimeler arasına ' ·irglil konulmn

dığı için, "herkese li':ızun,, denilen ŞC> in 

itaw bu §<!kilde yapılan eser bir ... 
"Noktalama kitabı •• dır! 

Belli ki, "yazıda kullanılan işaretler,,i 
öğrettiği, ve "Maarif Vekaleti tarafın -
dan bütün mekteplere tavsiye olundu-
·ğu,, iddia edilen o kitaptan ders alması 
lfıznngelen ilk vatandaş... bizzat eser 
müellifidir! 

Jlütevazi patronlar: 

Ş u satırları da "Tasviri Efkar,, re
fikimizdo okudum: 
''-Açık muhabere: Bayana. 

Kurtulmuş, Bayan Meliha Günay, Ba -
yan Nevi Berkman, Bayan Kamelya, 
Bayan HHsni~e Akçay, ve Bayan Muhli· 
se Taran(a: 

' ' istediğiniz "patron,, lar, adreslerini
ze gönderilmi~tir efendim!,, 

Acaba, "Tasviri Efkar,, refikimi;ıio 

smız. 

* * ltalgan donanmsaı: 

B ir refikimiz de, İtalyan ve İngiliz 
donanmalan arasındaki son çar · 

paşmadan bahis havadislerinden birisine 
serlevha olarak, şu suali koymuş: 

"- Acaba, Italyan donanması denize . . ...ı-. tı" nıçm •~ş .,, 
itiraf edeyim ki, ben, bu suale, bir 

türlü mba veremedim: Denize açılma
sıncla fevQlide bir sebep acandığına gö 
re, acaba İtalyan donanmasımn . adeti, 
daima "karaya oturmak11 mıdır dersiniz? 

•• 
Ag ve kart pefinde: 

B izim Refik Halid'in oğlu, bir ~ocuk 
mecmuasının bilmecesini hallet -

nıiş. Mecmuanın o bilmecc~ı i halledcnlt•r 
arasında çektiği kur'ada ise, bizim Re-

Hem Refik Halid, gençliğinde "Ay 
peşinde!,, koşacak kadar hayalperestti. 
Fakat artık "Ay peşinde!,, müellifinin 
realistleşmiş bulunduğundan kimse şüp
he edemer. Çünkü görmüyor musunuz? 
Üstat artık ne "Ay peşinde,, ne de, 
"kart peşinde,, koşmuyor! 

* Altın bllezik: 

B ir vatandaş, bir altın bilezik çal. 
mış, ve yakayı ele vermiş. Ya• 

kında, mahkeme huzurunda bu sirkati
nin hesabını vermiye çağınlacağı da ta· 
bildir. Ben onun yerinde olsam, hW -
min sualine şu cevabı verirdim: 

" -Sayın Bay reis: Benim niyetim, 
artık namusumla 1ıeçinmek için, bir sa
nat sahibi olmaktı: Altın biletiği bu 
maksatla aldım: MalUm ya sayın Bay 
reis: "San'at altın bileziktir!,, 

Naci Sadullah 

1. 4. 9-11 

•11n 
Y e~inde Bir Cevap 

Yazan: Naci Sadullalı 

Aylık "Yınrt ve Diinya" me< 
muasında okuduğum kı~ 

metli yazıların en şayam dikkat 
leri arasında, bayaıı MediJıa Bcr 
kes tarafmdan; "Türk köyünüı 
tedkikine başlarken'', "Köyü na 
sıl tanıtıyorlar?" ve "Köyii nasıl 
tanıdım?" ha:?lıklan altında ya:ııl 
mı~ buliınan makaleler var. 

Devam edeceği anlaşılan blı 
'>erinin ilk kısımlarını teşkil eden 
bu yazılar, bize kö;ri.i ve köylüyü 
tanımanın en müsbet yollar:oıı 
göstermekte.dir. 

Bayan Mediha Bcrkcs, "Köyü 
nasıl tanıyorlar?" başlıklı yazı
sında "Edebi~·atta anlatılan köy 
He, hakiki köy'' arasında bir mu
ka~·ese yaparken, Yakup Kadri
nin "Yaban" romanını ele alıyor. 
Ve Türk köyHisünü suratsız, fesat 
kalpli, ııis, cimri, nankör hatta 
yarı yabani gibi gösteren bu ese
rin bariz ve heybetli hatlarım bi
rer birer tebarüz ettiren Mediha 
Berkes, "Yaban" müellifine şuisa 
betli teşhisi koyuyor: 

"-Yakup Kadri, köylilye yak
laşmak istiyen, lakin yaklaşmak 
için her adımı attıkça ondan uzak 
laşnıak, kaçmak arzusu duyan, 
köylünün yanına burnunu tıka
madan yaklaşamıyan ince kültür
lü şehir münevverlerinin müıncs
silidir!'' 
Sağlam görüşlii meslektaşmu

zın "Yaban" isimli eser kadavra.
sının teşrihin1 yapan güzel yazısı 
Türk köylüsüne verilen şu sami
mi ve müessir tarziyeylo sona 
eriyor: 
"-Yazımızı bitirirken, -"Yaı 

ban' ' ın kahramanı olan • Ah 
ınet Celalin, romanın sonlarında • 
köylü hakkında söylediği şu cüm 
leyi hatırladık: , 

"- Ey kari ... Ben oııları affet
tim! Sen de affet?" 

"Hakikaten bu fikri tersine çe-"' 
virip şu şek.le soksak, daha doğ.ru 
olınaz mı: 

"-Ey köylü, biz bu muharri.' 
ri affettik! Sen de affet!" 

Bu vesile ile tekrar adı geçen 
"Yaban" romanı, miistahak bu
lunduğu asıl akibetine, memle
ket kütüphanelerinden büsbütün 
kovulduğu gün kavuşmuş olacak 
tir. Çünkii Türk köylüsünden ve 
Türk köyünden "Yaban" daki 
gibi lisanla bahsedilmesine kat· 
lanmanuz için hiç bir makul se
bep mevcut değildir. 

Egcr, birisi çıkar da "Yaban" ı 
müdafaa etmek gafletini gösterir 
se, bize şu kabil sözler söyliye
cektir: 

"- Yaban, bir sanat eseridir. 
Eserin bu bakımdan büyük hir 
kıymeti haiz bulunduğu, ya 
hancı memleketlerde kıymeti bi
linen sayıJı eserlerimiz arasında 
yer alabilmesinden do bellidir; 
Eğer "Yaban" da, be~·nelnıilel bir 
ı;anat eseri sayılnıa.sını mümkiin 
kılabilecek bir kıymet olmasaydı. 
Almanlar onu kendi lisanlarına 
terceme ederler miydi.'' 

Yapılmasını muhtemel gördü
ğüm böyle bir müdafoaya biı.iın 
vereceğimiz cevap ta şudur: 

"- Almanca!'a terceme edil
mesi, "Yaban" m beynelmilel ol 
muş bir "Sanat eseri" sayılması
na dcHilet eylemez. Hatta bilakis 
bu esere karşr beslediğimiz çok 
haklı antipatiyi arttıran sebep 
terden biri~i de Almancaya terce 
ıne edilmesidir, Çiinkii "Yaban., 
m Almancaya çevrildiği zamanm 
Alman3-·ası, sanat eserlerini cayır 
cayır yakınış bulunan Almanya
dır, 

MAARİFTE: 

19 Ma)'ls Gençlik 

Bayramına Hazırllk 
19 mayısta kutlulanacak genç

lik bayramı için şimdiden ha.zırl·k 
lara başlanmıştu-. Beden terbiye
si öğretmenleri dün bir toplantı 
yaparak statlarda yapılacak şen
liklerin programını tcsbite devam 
etrnişlerdir. Fenerbahçe stadı meı 
kez olarak kabul edilecek ve ora 
da spor klüplcri de gösteriler ya-
pacaklardır. _ - -

Oğretmenlik hakkı - Maarif 
Vekaleti orta tedrisat müesseselc 
rinde öğretmenlik yapacak üni 
versite mczunlal'ının ancak fen ve 
edebiyat fakültelerinı bitirmiş ol 
maları lazııngeldıdğı hakkınd::ı 
bir karar vermişti. Bu karar §U 
şekilde tadil edilmiştir. 

Orta tedrisat müessesclcrind 
öğretmek olacak ünıversite me 
zunlarından evvelfı fen ve ede 
yat mezunları tayin edilecek, lü 
zum görüldü.ği.i takdirde digc 
fakülte m~zunlarından ıstifade c 
dilecek tir. 

Çocuk Sayımı - l\:Iaarif Veka
leti her sene Birincite~rınin son 
glinünii okuma çagındaki çocuk
ların sayun gunu u1urak kabul et 
miştir. 
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31 Mart 

G eçirdiğimiz inkılap merha 
lelerinden bu 31 Mart 

tarihi, üzerinde durulacak bir 
tarihtir. Otuz iki sene evvel mar 
tın otuz birinde bu~iin nam ve 
nişanı kaln11)·an softalık , lstan· 
bulda bir isyan çıkararak ~eriat 
perdesi altında. ~· eni doğan hiirri 
yeti hoğınak istenıişti. 

~-?~~LJ ~~~·;ı;r .. ~: .. b~~~ı;"; .. kn~~~n,~;ri;~!~ ı· r e ı· erme ıyız . 
le ~· eni hiikfımeti harple tehdit v t, oslavyada ettiOCi de göriilii~·or. 

Ahnrın n1fh11atının .Yu,,-oslav- Cahil askerleri Cennet miijde
sile kdndırarak sokakları kana 
hoyayao :\·ohazlığ"ın ('lkardığı isya 
nı bastırn1ok 1cin ordulann hare
keti lazım geldi. 

c Ed ya va7-İVf"fini .o\lman askerlerinin ereyan en dihPlteef'i<i h•kkındn ki YA7tlacı 
,.e dün R,..,.Jirul<' \'l i ).-..~· ti llitler 

So HSdiseler !\TarPsal Goe•ing ,e General 

ı1uh lıf kaynaklardan gelen ha
erlcr Yug1... lıl\ yaıı uı onun1uz.de-
1 uı cı :ıe belk ı de nuh , ın had~
c ere $ ~ne oıacağm ı göst.ern'ek

ı .. J-f ırvat r ı n yen ı huk ü nıete 

K şı :ı.l ı:Jk la.rı hakiki vaz iyetin ne 
olduğu nenüz. K tiyetle m a1Um de
l tld r. Bu t.ıususta. Alma n propa
gandasının işaa ettiğı haberlerin, 
busbı.lt un asılsız. değı ~e bile, mu
ba.!Jalı olması ıt tımali çoktur . 

Hırvat Meselesi: 

Almanyanın Yugoslavyada 
buhran te\'lit etmeye, 

Sırp ,.e Hırvatlar arasına nifak 
sokmıya çalıştığı, gittikçe teey
yüt etmektedir. 

Bu hususta kullandıkları en 
mühim silah, propagandadır. 

Bir kaç gün e\'vel Alman kay
naklan, Zağrep sinemalarında 
halkın, büyük bir heyecanla Al
man askeri filmlerini alkışladık
larını bildirmişti. 

Dün de D. N. B. Zağrepten şu 
haberleri \'ermiştir: 

"Yeni Yngoslav hükumeti, 
Dr. Maçek'in kabinedeki vazife
sini kabul ettiğini iddia ediyor
lar. Halbuki Maçek'in nerede ol
duğu bilinmiyor. Muhakkak o
lan şey, Belgradda olmaması ve 
Genç Kralın davetine ce .. ap ver 
memesidir. ~laçek, llırvatistan
da bir yerde saklıdır.,, 

Yine ayni ajansın ,·erdiği di
ğer bir habere göre: 26 Mart ge
cesi Sırp subay1arı l\façek'io e
,·ine girınh;;ler ve kendisini yeni 
kabineye girmeye ntecbur etn1iş 
!erdir. Maçek te, ölüm tehdidi 
kar~ı'°ında, hükıimet darbesini 
tasvip ettiğini ve kabinede ken-

Ke;f,...J ara..:ında yapılan İ('tima
da. Vnı?o"'lavvnya kar..,ı askeri 
f~dhir1Pt"in krt;-,:ı,.l~11;.t1.-•lr110.1 hak
kınılald l>ahP•. herhalde Yu,,os
lav hiik1'1olPtinin ce-snret ve ~111-
kavf"mt"fini kırmak mnkl\adiv1e 
y;ı.,.•lt•111kt:ı ve ic;:ta edilmpktedir 

İnl!ilt<'renin. Yunani~trınla he
raher Vnrrosln'~ ''Rının maru7 k~l 
dıii'ı İ"itil'i tf'hl ;· .... ~İnf' karo;;ı cidrli 
tetlhir1f'r almakta devan\ .!tiği 
arı 1::.~ı1 ıvor. 

Mister F.ılen'le GPner•l Dill'in 
tf'kl":tr AtinAYa ı::-itnıPlPl'İ bunu 
tevit f'ft"l~::_; ... 1;.... v~?i~·et İC9lJ 
etıirdii!i tak~irde. Rel!'raılı da 
ziv,..,.f"'t etmPlf'Tİ ilıtim::.li }":l•rlır. 

!\Jilletin hii v iik hi,. ek~f'•iveti
nin ; ha7.ı nA7:i taraff~,., sivnset 
adan1J;.,.1 nıiic;tecna . hiHlin "'''""-
1Rr1n, l\J•;~liim~nl"rın. K""Hd"li7-
lılar1n. SlfW'\•f'nfP,.in miihim hir 
kt~mtnın 't:"m itim,..tfını 't'f' mii-
7aheref ini t<""nıin f"ffi;ri ~nl::.,..1111 ... 
'.\'f"ni VH?"(lslav hiikı'!trı('tirıin 
lfıt•vat1arrlan '-'Arrlım e:örnırıt;n.: 
takdirde, mii c:kiil 'hir vaziyelf' 
diic:mesi mııhtemPltlir 

Ancak, Hırv~fl'lrın. Vu!!'o"
lavynnın c;fmal hölvP"inde mes
kfın oldukl:.rını ' '' Vueoc:lav ol'
du~unun. biiyiik f"'kseriveti ifi
hal'İyle. Sırnlılardnn 1niifPcf'kil 
bulunduğunu hatırlamak lazım. 
lır. 

Yugoslavvan1n, hh Alman ta
arruzuna uf!'radığ1 fAkrlirde. Rır
vatistom f P.~a eıler<'l<. evv<'lr<' 
ha7ırladıiı fA'11t1in erlilrn miis
tahkem mf'vkileM." rf'ki1rrek "e 
SAva nehrindPn de İoı;;tifarlr ede
rek. de,.hal v_.ti~erek İng-i1iz yar 
dımı ile kpntfic:ini uzıtn zaman 
miirlA'sıa edebi1ece~i tahmin e
dilebilir. 

!fi. ANTEN 

dine verilen vazifeyi kabul etti-,-
j:İ~i _telefonla Belgrado bildir- POLİSTE: 
mı~tır. 
Bel~ad kaynaklan ise: Al

man:ranın Belgrad sefirinin hü
kiımet darbesinden evvel, Zağ
rehi ziyar~t eMrek Hırvat lider
ı~rine. A \'rupanın yeni nizamın
da Ilıryatlara iıntiyazlı bir mev
ki verilefe~ini vaadettiğini, fa
kat bu teklifin Hır\'at liderleri 
tarafından şidletle reddedildiği 
ni hatırlattıktan sonra, Maçek'
in. prensip itibariyle kabineye 
ı:irmeyi kabul ettiğini ve Salı 
ı:ünü Belgrada geleceğjoi haber 
•·ermektedirler. 

Dii(er cihetten, Yugoslavya
daki Almanların ve İtalyanların 
tahliyesi hadisesiz hir surette 
tamamlanmak üzeredir. 

En son gelen haberlere göre 
de, Yugoslavyada vaziyet çok 
ger~nle~miştir. Her an vahim 
hadiselerin vukuuna intizar e
dilebilir. 

Muhtelif kaynaklardan gelen 
lıaherlerden, Yugoslavyanın ö
nümüzdeki günlerde mühim ha
diselere sahne olacal:ı anlaşılı-
fOr. 
Hırvatıann, yeni hükOmete 

kal'ŞI aldıkları hakiki vaziyetin 
ne olduğu henüz kat'iyyetle ma
lum değildir. Bu hususta Alman 
propaganda!l;ının işaa ettiği ha· 
berlerin, büsbiitün asılsız değil
ıe bile, mübalağalı olması ilıti
mali ~oktur. 

Bununla beraber, asırlatta A
vusturya idaresi altında yaşa
maları neticesi rulıan Almanla
ra miit€"mayil bulunan ve kendi
lerini, kiiltür ,.e medeniyet ba
kımından huttünkü Yugoslav 
dedetinde hakim rolü oynıyan 
Sırp unsurundan üstün gören 
((ırvntların, ~·eni hükfımete ha
" ınü,külat çıkarmaları da muh 
temeldir. 

1 eni Tehditler: 

Bir Kuyu Çöktü, Bir 

Amele Öldü 
Aksarayda Valide camii karşı -

sındaki bir inşaatta çalışmakta o
lan Kırklarelili 30 yaşında Kazım 
dün inşaat sahasındaki kuyu
dan su çekerken kovayı düşür -
müş, sonra da kovayı çıkarmak i
çin kuyuya inmek istemiştir, fa
kat bu esnada kuyu çökmüş, Ka
zım enkaz altında kalmıştır. 

Keyfiyet itfaiyeye bildirilmiş, 
itfaiye enkaz kaldırma müfrezesi 
kuyuyu dört saatte temizlemiş ve 
Kazımın ölüsünü kuyudan çıkar
mıştır. 

Balatta Bir Hadise - Uzun za 
mandanberi birbirlerini görmi -
yen Ahmet ve Omer adında iki 
arkadaş Balatta karşılaşmışlar ve 
bir meyhaneye giderek bir haylı 
rakı içmişlerdir. Bir müddet son 
ra bir kadın meselesinden ara -
tarında kavga çıkmıştır. Omer bı 
çakla Ahmedi yaralamış ve elinde 
bıçağı olduğu halde kaçmıya baş
lamıştır. Oroeri takip eden polis 
Kadri birkaç defa Omeri dur 
durmak istemişse de Omer, poli
sin emrini dinlemediğinden ateş 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Çıkan kurşunlardan biri, o esna
da orada bulunmakta olan Sala -
mon adında bir çocuğa isabet. et
miş ve yaralanmasına sebebıyet 
vermiştir. Neticede Omer yaka -
lanmış ve vaka hakkında tahkika 
ta başlanmıştır. 

Mücevherat Saklamış - Bü -
yükderede oturan Hırant Gül a· 
dında zengin bir ihtiyar bundan 
bir müddet e•TVel ölmüştür. 10 
senedenberi bu ihtiyarın evinde 
ev tatlık gibi oturan Arşevel adın 
da genç bir kız, ihtiyarın 20 bin 
lira kadar tutan bütün mücevhe
ratını ve muhtelif şirketlere ait 

~-el n hir habere göre, H~.r-
~ vat nlchuco'arı h·;~un hisse senetlerini toplıyarak Tak-

i 'r içtima )·ap~rak ~fa~ek'in ka- simdekı akrabalarının nezdinde 
saklamı~tır. Aradan bir müddet 

l ~ ne~·c ~irıncsi meo,;clcsi h~~kı~- geçtikten sonra Hıra~~ Gi.ıl'ün ve 
c1;ı nıhaı ka,.arı vereeekh·1 dır 'e rescsi mahkemeye nıuracaat ede 
J IJt'an tahıninlere ;ıüre Jlır\·at-1 rck ortadan sır olan mücevherat 
!ar, ,\\ınaııyanın iıkti .,(maktan 

1 

ile hisse senetlernün Ar~ivel ta -
ı·el,iııe .. rklerder. rafından saklaııdıgını ıddıa etmış-

\'eni J{rahn eülıi~ mera<ı;;imin- 1 !erdir. 
de llırrntların bayrak çekme- Hadiseye el koyan Büyükdere 
diklerini iddia eden Berlin mat. müddeiumumisi Arşiveli sorguya 
l uatı ,.e radyosu i•e, Hırvatla- çekmiş ve tahkikata başlamıştır. 
r1n Sırplara kar~ı \'aziyetlerini • 
s•ornkların Çeklere karsı \•azi-1 Valıler Arasında 
vctlerivle ınukay~~e ederek.

1 s ornkların <:ekoslornk~·anm in Ankara. 31 .(TAN ı -: Zo~gtıl· 
1 ·ı ··ı·"de 0,ııa·lıkları mühim ro·I dak valisi Halıt Kayserı valılıgı-
.ı .ı 1• • · 1 r B h Z 

Hi hugiin. Yugosla\·,yanın inhilit· ı ne. Erzuru~ .".:~ısı u_r an o!'~ 
liı~dc ı•ynıvaraklan kanaatini guldak valıhg1ne. .s.ı~.op valı_sı 
bhar elın<'ktedirler Fehmi Erzurum valılıgınc tayın 
AJuınm an;:ı, Yu::oslavyayı cdılınışlerdır. 

Son günlerde ayakkabı i
malathaneleri. altı tahta. 

üstü keten. yazlık kadın iskar
karpinleri yapmaktadır. Tahta 
iskarpinler, pek ucuz olması la
zım<'elirken . biliikis dii!er avak
kabılara nisbetle daha pahalıdır. 
Cünkii moda bövledir. Bu moda 
ham deri bulam1van Avrupanın 
zaruri olc:1rak iı:_~t ettiE?i bir avak 
kabı tipidir. Nitekim harbin vü
cude getirdiiti yoksuzluklar ne
ticesinde, kadın ve moda mec
muaları. kağıttan vemek pisir
me usullerini ne okuyucularına 
öitretmektedirler. 

Franseda kömür buhranı ol
duğu icin . bir kadın mPcmua~1-
nın ev kadınlarına kıll!ıttan ye
mek pisirme usullerini öğretme 
si nek tabiidir. Tahta avakkabı 
da bu har}lin mpvd;ın~ ,. 0 +1 .. tiiği 
vo,,.•nılnkların bir ;fadesidir. 

Demek oluyor ki. her mPmle
ket harp ekonomisinin vi1cude 
ıırt i rdii!i •artlara intibak ederek 
Pknnomik havatına ona ui:\re ~e. 
killrr vermeve calısma'ttadır. 
Nitf'kim giyecek eŞVasına ait mo 
da haline ıtelen, yeni şekiller 
de. mahalli husıısivetler ve ihti
vac1arın mahsulü olduVunda süp 
he voktur. Bu hususivetleri ı;ıöz
önünde tutmıvarak "Avrup;ıda 
tahta ayakkabı morla olrlıı .. diye 
biz de. burada tatbik edecek mi-

• yiz' Acaba buna ihtivac var mı. 
dır? Altı tahta ayakkabılar ta
ammüm ederse. bundan ne 11ihi 
istifadeler temin edecel'iz? Ya
hut ne zarar edeceğiz? Bu ciheti 
ıı;özönünde tutmak. mem iP keti
m izin istihsal sartlanna göre de. 
ayakkabı tipleri tesbit etmek. 
buna muvazi olarak irnalilt ve 
istihsal oro~amları yapmak la
zımdır. Bu sahado neler vaoıl
mak lilzım l!'e1di1li hakkında. 
muhtelif kimselerden aldı/hm» 
ma\Omab bir terkip haline geti
rerek aşai!ıya vazıvoruz: 

: .................................................... ı 
i Yazan : Hüseyin Avni i 
......................................................... 

Bir kundura fabrikac:ında imal ediıen p_rak!i::1h 1lqr 

tir. Nitekim harpten evvel ka- ha müsait şart ları ihtiva ettiğini 
pah bulunan Yalvaç deri fabri- Heri sürmektedirler Malümdur 
kası da, bu arada faaliyete ıı;eç- ki. pancar küspesi hayvanlar i
miştir. Mütehassısların fikrine çin en mükemmel bir gıdadır. 
göre. yerli derileri d aha ziyade '.\>laalesef. bir cok kövlü '.er. bu 
ıslah etmek, bizde de kalın deri· küspeleri , hayvanlarına yedir. 
ti hayvanlar yetistirmek kabil- m iyerek tüccara satmaktalırlar 
dir. Fakat bunun idn de Ziraat Bu yüzden pancar küspesi ve 
Vekaletinin kuvvetli himayeleri dijier nebati yajil:ırın küspesi, 
ne ve te viklerine ihtiyaç var- ihrac maddesi haline l!'irmiştir. 
dır. Ziraat Vekaleti, merinos ko Finlandaya, İsveçe, Holandaya 
yunu yetiştirmek hususunda bile küspe gönderilmektedır. 
muvaffak oldujlu gibi. kalın de- Zıraat enstitülerinin son neşret
rili hayvanları da pekala yetişti- tiiti bir broşürde. Anadoludaki 
rebilir. Mütehassıslar, bu iş i- hayvanların samanla beslendi
çin, şeker pancarı istihsal edilen ğinden . bu yüzden, samanın hay * * mıntakalarda bu maksatla h ay- van barsa klarında iyi hazmedil-

A
vrupa harbi başladıjtı za- van çiftlikleri yapılmasının da- medıi(inden şikayet olunmakta-

man. deri fabrikatörleri. ı---- -----, 
fi~~!~;~1;.~~~:;i~~e~~i:~;~, ( ~ •l 3 ~ ı! :~'Biihrrl~ 
kalın derılen, derı sanavnne en - -
uyırun derilerdi. Normal za,....an 
!arda. yerli derilerin hu derilerP 
rekabet etme~ine va hut bu. ev
safta deri elde etmek icin onP 
göre havvan vPtistirilmesine e
hemmiyet verilmemisti. Halbıı 
ki hArP basladıktan sonrı\. eh••' 
fabrikatörlerinin biraz da bos 
yere endi•P ettikleri tahakkuk 
etmistir. Cünkü vf'rli manda. Si· 

Pır derilPri. cenubi Amerikadan 
Cinden. Sudand•ıı ,,plen deriler 
den oek asallı df'l'rildi. Bu vazi
vet karsısında. hie bir fabrikP 
deri tedarikinde müsl<ülata tesa. 
düf etmemişti 'Bu vüzden. yerl' 
deri fivatlan kilosu otuz kur"• 
tan. doksan lrnnıo• k"dar vük
selmisti. Çünkü deri fabrik>ları 
pivasada mevcut olan derilere 
ta]İp olmustU. n,:ı.,.i C:ATI8Vİi, yer
li derilerin muşterisi oJdPı,." 
deri istihsaiatının buna muvazi 
olarak arttıl!ını ırörüvonız. Ala
kadarlann söylediğine göre, sim 
diye kadar yerli manda ve sığır 
derilerine bu derecede tesadüf 
edilmemişti. 

Yerli derilerin, plvasada fazla 
sürüm temin etmesi, Anadolu
da küçük mikyasta faaliyette 
bulunan deri imalathanelerinin 
de inkişafına sebebiyet vermiş-

İtalyan İtalyanla 

Evlenmezse 

1 939 senesinde ltalyada çı
karılan ırk kanunu Italyan 

ra mensup 

tebaasının ecnebi
lerle evlenmesini 
menetmiştir. Buna 
rağmen son za -
manlarda 1667 Ital 
yan başka tebaa la-

kimselerle evlenme-
Jerine müsaade edilmesi için hü 
kumete müracaat etmişlerdir. 

Bu müracaatların 104 tanesi 
reddedilmiştir. 511 ı hakkında 
henüz tetkikat nihayete erme -
miştir. 1022 kişiye ise kendileri
nin istediği şahısla evlenmeleri 
için izin verilmiştir. 

Bu hususi müsaadeyi elde e
debilen 1022 Italyanın 315 i Al
manlarla evlenmek istemekte -
dir. 260 ının sevgi!ıleri Tspanyol 
dur. 155 inin izdıvaç teklif et
mek istedikleri ecnebiler Yu -
goslavyalıdır. 130 unnun sevgi -

SiNiRLİLERDE 
Bir kaç gündenberi saydığım 

sebeplerden baş ağrısı sinirli bir 
insanda da olabilir. Fakat sinirli
liğe mahsus denilebilecek bir baş 
ağrısı vardır ki bunun şekli baya
ğı baş ağrısından farklıdır. 

Sinirlilerin bir çoğu, ba~larının 
üzerinde bir tas konulmuş ta o
nunla başları sıkılıvormu~ gibi 
hissettikleri bir iztiraptan ika
yet ederler. Bu iztirapla birlikte, 
baş gayet ağırlaşmış gibi gelir. Si
nirli başını ellne yahut yakınında 
bulunan bir şeye dayamaya mec
bur o]ur ... Kimisi ba~ının )'alnız 
bir kısmınla ai(rı duyar: Alnında 
başının yukan kısmında, ensesin
de ... Kimisi ha ının içrisine, biT 
taraftan, damla damla su akıyor· 
muş ta basına iztirap veriyormu!'i 
gibi hisseder... Bazıları kafa ke
miklerinin arasında hısırtı, :\'ahut 
çatırtı duyduğunu anlatır .. Bazı
ları da nabız attıkça bevinlerinin 
zonkladıl!ını söyler ... Daha. tiirlii 
tiirlü sekilde iztiraptan şik~yet e
den sinirliler de vardır. 

Bunların hangisi olursa olsurı 
hemen sabahleyin uvkudan kal
kınca başlar. Karaciğerin kifayet. 

Yazan: Sevim 

lisi Isviçreli, 20 sinin Macaris -
tanlı 1 l inin de Romanyalıdır. 

Şimdı bu 1022 Italyan 1939 
ırk kanununa rağmen murall:.ı · 
ı·ına ereceklerdir. 

* * 
3,5 !Uilyon Hikayesi 

O n martta cenubi Ameri
kanın Valparezo limanı-

na ansızın gelen Si 
nay yıldızı ismin
de bir vapur hal
kın merakını son 
dPrccc tahrik et-
miştir. 

Bu gemi, dünyanın en ıssız 

bir bucağından, cenup kutbun -

BAŞ AGRISI 
sizliğinden gelen baş ağrısı da 
böyle sabahleyin basladığı için si
nirlilerin bazılarında baş ağrısı· 
nın kara ciğerden geldiğine hük
medilebilir. Fakat kara ciğerlerin 
de bir bozukluk bulunduğu anla
ılamıyan sinirlilerden de böyle 

bas ağ'rısı çekenler vardır. 
Ö?le vemeğindcn sonra. has ağ

rısı hafiflen1e:ve hasl~'". Giin ilrr
ledikçe yavaş ~·ava~ kaybolur. Sa
hahleyin suratı asık. kendi halin
den haska bir !i;ey di.isiinemİ:\'en 
sinirli. nks~nt ii7eri. f?Ccc 1eyin ne. 
seli olur. Ertesi sabah gene izti
rap çt>kmek iİ7.ere ... 

Sinirlilikten gelen ha~ ne-r1oı;;1n • 

kökiinden JZPrirnıek için hir tek İ· 
Hiç vardır: istirahat ... Sinirli in
c:an, derecsine göre. bir AV, bir 
kaç a\' yata{?ındo ~·atıp istirahat 
edebilirse. n1iiı:t1kiin olrlu"'u kada 
çok uvuvnlıilir~f" sinirlr-... in'1"' ,.,, ... 
ı?Unlui!unılan da, bas ağr1'ından 
da kurtulur ... An('nk "'"Ct1kluğu
m1t?'ffa öe-rt"ndiklPrİ gibi: 

'7:ı1ıeste hu ilemde siikllnun 
harekata ... Kıtidesinre. kf'n<li .. inin 
Yahut ba<knlarının bnreketlerin· 
den hasıl oln1ug vasıtaları varsa ... 

dan gelmekle ve Amerikanın 

Pasifik sahilinde olan Seapple 
şehrine gitmektedir. Onunla bir
likte gc lmı ş olan ikınci bır ge -
mi dü aynı yolun yolcusudur. 

Bu ıki geminin 89 u bulan 
mürettebatı meşhur kutup ka -
şifi Amiral Byrd' in kafilesidir. 

Byrd'in riyaseti altında bu -
tunan bu grup deniz kutbunda 
keşfiyatla meşguldür. 

Issız bir diyar olan cenup 
kutbunda "Küçük Amerika,, is
mini verdikleri küçı.ik bir şehir 
kurmuslardır. Burada actıkları 
çadırla~da birçok ihtiyaçlarını 
temin etmişler, hattıl radyo is -
tasyonları tesisine bile muvaf -

dır. Brosürdeki tetkik ve miişa
hedelere göre, hayvan yiyecek 
maddelerini dejtistirmeye. hay
van sahiplerini ikaı etmeye ih
tiyaç ı;?Örülmektedir. 

Miitehass ı sların bu sahadak i 
tetkiklerine bir sev ilave etrne
ve salahivetimiz voktur F akat 
bir an evvel hu fikirlerin tahak
kuku icin . alakadar dai•Plerden 
temennilerde bulunmaktan da 
kendimiıi alamıyoruz. Maama
fih. Ankara ziraat enc;titülPrine 
deri enstitüsü ilave edilereği, bu 
yolda memleket dericiliğinin 1'

İah PdilPcel!i hakkınriaki haber 
!erden de anhvoruz ki. h11 oı;;aha 
da adımlar atılmak üzeredir .. 

Tarihin garip bir cil,·e~i olsrak 
hürri~·eti kurtarınağa ko~an o za 
manki Hareket Ordusunun erka
nı harbi~· e reisi l\fuıı;;.tafa Kenlal 
Bev isminde genç bir kun1an 
dandı. 

* * 
Bugünkü şartlar altında , a· 

vakkabı imalatına ne se-
kil ''P•mP]i~ Ne gihi tinler tesbi1 
etr. .el i ' Bunu rliisünmek mechı • 
rivetindeviz Herhalde. ham de 
ri b11lam1van hR?:l Avrnna mem 
lPketlerinin tahta avakkabı mo. 
clasının arkasmdan kasacak de
rili• Yahut. altı kauçuk olan 
18-20 lirava avakkabı vaom al< 
ta. buıriinün iktisarii mPnfaatle
rine uvv.11n bir i~ dP C!ildir C";ün 
kü dı••rdan tedarik ettii!imi1 
kaurui!u . daha favdalı işlere tah 
sis etmek lazımdır. 

MemlekPt.imi1in deri istihsa
lıitına. VPrli derilerin sartların " 
ıı;öre. ayakkabı tioleri vaoma
mız lazımdır. SimdivP kadar bıı 
s~h~Na bir kR,. tecriibe v;ıo1lmı~ 
tır. Bazı imalathaneler, fiyatlar• 
mürakabe komi~vonuna nümu
neler vererek. standart avakka
bı meselesine temas etmislerdir 
Bu mevzuu tetkik eden komis
yon. avakkahıların ucuz olup ol 
madıi!ına dikkat etmistir. Hal· 
buki bu mevzu etrafında gi'ZÖ· 
nünde tutularak en m üh im me
sele şuydu : Gösterilen niimune
lere göre. ne mikdarda istihsal 
yapmaK imkanı vardır? Küçük 
bir imalathanenin bir ıı;ünde 10 
çift ucuz avakkabı yapması ne
yi ifade eder? 

Tesadüfen b-.ı ayakkabı nü
munelerini. fivAtl~ rı mür'""k.,h~ 
bürosunda gördük. Fiyatı 550 
kurus olan bir erkek iskarpini
nin . altında taban lastiğ i de var. 
dı . Halbuki ayakkabı tipleri tes
bit edilirken, mümkün olduğu 
kadar yerli malzemeyi gözönün 
de tutmak lazımdı. 

Görülüyor ki, fiyatları müra
kabe komisyonuna baitlı olan a
yakkabı komisvonu . bu me\'Zuu 
kafi derecede tetkik edememış-
tir. AyaKıcabı mevzuunu. verli 
deri sanayiinin ink i safına sebe
biyet verecek bir sekilde aras
tırmak lazımdır. Bu da , her vi
lavetteki mahalli komisyonların 
saliihiyet hududunu aşmaktadır 
Bu mese!P, İktisat Vekaleti ile 
Ziraat Vekaletini aliıkadar eden 
bir meseledir. Her iki Vekılletin 
mütehassısları bir araya ıı;ele
rek, bugünün şartlarına tevafuk 
eden ayakkabı imalat proıtramı 
yapmalıdırlar. Bu iş, Devlet e
liyle tanzim edilmezse, bir moda 
yüzünden, sokaklarda tahta a
yakkabıların çoğaldığını , inkişa
fa yüz tutan yerli dericili~in de 
tevakkufa uğradığına şahit olu-
ruz. 

fak olmuşlardır. 
Bir müddet evvel Amerikaya 

gelen Amiral Byrd, cenup kut
bunda yaptığı tetkiklerin niha -
yete ermesi için daha üç buçuk 
milyon dolara ihtiyacı olduğu • 
nu söylemiştir. Daha geçen sene 
kendisine 2,5 milyon dolar tah
kongre bu talebi reddetmiştir. 
sisat verilmişti. Fakat, bu sene 

Maliye komisyonu kendisine 
bu yıl Amerikanın bütün varlı _ 
ğının milli müdafaa islerinde 
kullanılması icap ettiğınİ söyle -
miştır. 

Bunun üzerine.Amiral Byrd 
de tetkikatını yanda bırakarak 
bütün mürettebatı ile beraber 
geriye dönmiye mecbur olmuş -
tur. Işte Valparezoya uğrıyan 
iki keminin hikayesi budur. 

Amiral Byrd, şahsen çok me
yustur. 

- Bütün bu fedakarlık 3,5 
milyon dolar iktısat yapmak için 
3,5 milyon dolar nedır kı '! .. Bır 
sinema artisti Clarck Key'lin 
iki aylık maaşından ibarettır. 
Diye söylenmektedir, 

isyan bastırıldıktan soDTa ikti 
dar me"·kiine gelen hükiımet 
"cezri" bir hareket yapn1adr. ~1u 
hafazakiir bir hiiviyete bürüne
rek hem keci~· i. hem IBhanayı 
idare siyasetini takip etti. 

Softalık . niifuzundan korkulan 
bir heyula ~eklinde yaşıyor, sıra
sı geldiği zantan }·ine sesini yük
seltıvordu. Hareket Ordusunun 
1tenç. erk5.nı h<trhiye re;~i memle
keti ihti~·acı olan terakki yoluna 
çıkarahilınenin evveli onu, sa 
rığlnı ip ~ibi kullanarak elinj aya 
i{lnı bnğhyan softadan kurtar
n1akla miimkün olacağını daha o 
zan1an onla1111 tı. 

Vaktile akıllara dehşet \'eren 
değişiklikleri o dünyalara sığını
van medeni cesaretile birbirini 
iakip eden bir ınitral:vöz ate~i sü 
rat'le yaptığı zaman bütün Avru 
pa Türkün kabiliyetini mi, yoksa 
bu kabilivetı inkisaf ettiren deha 
vı mı takdir etmek lazım geldi 
ğinde hayret~ d ü'tii . 

Bu sefer Hareket Ordusunun 
basnıda olan Mustafa Kemal, 
1sy

0

anı bastırınak, Yıldız sarayın .. 
d~ bir cinnet penceresi kapayıp 
yerine bir ı;;eaınet penceresi aç· 
makla iktifa edenlerden değildi, 

Memleketi eskilik bahanesilc 
nıanen esaret zincirine vurarak 
\·erinde sayınağa mahkllm eden· 
leri nazariyelerile beraber silip 
supuren InkıJiıp ordusunun başı: 
Atatürk idi 

Genç nesil, vaktile lıOrri~·et 
aşıklarını endişeler içinde titre 
ten o korkunç ıııazjyi görmediler 

Onlar için o mazi artık tarihe 
mal olmuş eski bir hikayedir. 

Fakat bugünün kadrini, kıyme 
tini bilmek için Atatürk inkıla 
bının araınıza doln1az bir uçurnı11 
açtığı o günleri - masal kabilin 
den olsa da - hatırlamak lazımdır. 

Vaktile Tophanenin ıslaln için 
ı\vrupadan bir mütehassıs geti
rılnıiş. B.r müddet sonra yapılan 
ıslahatı teftiş emek üzere Padi
ah, Vükela ile Tophaneye davet 
edilmiş. Yeni dökülen toplan 
seyrederken sarayda büyük nü
fuz sahibi softalardan biri: 

- Topları tenıizlemekiçin kul 
lanılan fırçaların domuz kıUarile 
yapıldığını hcber aldım. Bu, şer· 
an caiz değildir! demiş. 

Fırçaların domuz kılı olup ol
ınadığını mütehassısa sormuşlar, 
u·O:rledir!' ' cevabını vermiş. 

Herkes hayret içinde. Buna na 
sıl bir "hilei ~eriyye '' uydurmalı? 

Avrupalı durgunluğun sebebi
ni sormuş. Anlatnıı~lar; giilmüş: 

-Can1ilerinizi badana ederken 
kullanılan fırçaların ne kılı ile 
yapıldıitını Hocafendiye sorsanız 
a! .•• 

PİYASADA: 

Pamuk ve Çorap 

Kırpıntısı istiyorlar 
Son zamanlarda, pamuk kırpın 

tısı ve çorap kırpıntılarına karş 
her taraftan talepler başlamıştır. 
Dün ilk parti olarak Yugosla\-yr 
ya pamuk kırpıntısı satılmıştır. 

Teneke tevziatı - Mıntaka ti 
caret müdürlüğü evvelce gelen 
teneke ye kauçuk partilerinin le\ 
ziatına devam etmektedir. Fabrı 
katörler zeytinyagı tac ı r l er i her 
sene ne miktar teneke kullandık
larına dair ticaret odasından ve 
sika almaktadırlar. lngiltereden 
son gelen 15 b en sandık teneke 
petrol kumpanyalarına verilmiş· 
tir. 

Peşte Sergisi - Beynelmilel 
Peşte sergisinde açılacak olan 
Türk pavyonuna ait hazırlıklard 
bulunmak üzere dün Ankaradar 
şehrimize bir heyet gelmiştir. 

Çorapçılar toplanıyorlar - Ar 
karada bulunan çorap fabrikatöı 
lerinin mümessili şehrimizdek ı 
çorap fabrikatürlerinı Ankaraya 
davet etmiştir. Bugun Ik t ısat Ve· 
kili Hüsnü Çakır. bütün çorapç ı
ları kabul ederek bugünkü ihti -
yaçlara göre, çorap imali 'rnkkın
da bir görüşme yapacaktıı· 
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Ordu Kumandanlarile 
Siyasiler Arasında 

Münasebetler 
4-

Ilüyük İskender Zamanı 
ve Bugün 

M evzuumuzun en çetin ve müna-
kaşalı meselelerinden biri, baş 

.tumandjnlarla siyaset adamlarınrn 

kaı şılıklı vazıyetlerınl ve aralarmda
kı munasebetleri tayin ve tesbit et
mek meselesidır. Siyaset adamlarının 
ordu kumandanlarmı idare ettikleri
ne ve onlara yapılacak işi gösterdik-

1 ya muharebesini, Vıı ingtondn'ki Al
man sefırinin ihtıır "e tll\ s!yelerıne 
ragmen, den zaltı muharebesini tam 
ve tahditslz tatbik .etmesi ve bu su
retle Amerikanın nihayet harbe s
tirakini Uıhrik eylcnıesı yüzünden 1 
kaybetmiştir. Halbukı Sir Edward 1 
Grey, Amirallığin ıtıraz ve muhale
fet~e~ine ragmen, fngi1'z ablokıı siya- J 

setını Amerıkan hassaslyetinı renci
de elmiyecek bir dikkat ve ıttna ile 
ıdare etnıesınl bllınıştir. 

Lloyd George ve Robertson 
lerıne :ıuphe yoktur. Geçen dünya G eçen dünya muharebesinde Ln-
muharebesi .senelerinde askerlerle .si- gillz devlet adnmlariyle ordu 

,,- ' 
1 MARMARA l ı nın Türkiyede flk Defa 

" -1 

s 
Gösterdiği yeni Fil mJerin Üçiinciisii ve 

En hari kuladesi 

E R A J EV O 
Bnşh)·or. 

~-W*maumı._mııııiı.-n:ı11 ... __ .............. , 

,-----------~--------·, Yarın Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

Sarışın ve Güzel Yıldız 

ANN SOTHERN 

FRANCHOT 

(Cam Sakızı J ... 

TONE ile 
Birçok güzel kadrnların iştirakiyle oynadıkları 

KO~JM ~UZElLEH PE~iNDE 
Seneuirı eıı güzel ve e11 parlak komedisini 

Bu Akşam SARAY Sinemasında 

Amerikanın en me!)hur ve en fazla iicret alan artisti 

M c K E y R o o N E y 
tarafından harikulôde bir tarzda yaratılan 

Tomas Edison 'un Gençliği 
Şaheserinin ilk iraesi münasebetiyle ŞEREF GALASI. El· 
yevm Amerikanın 60 ~ir eına-;ında birden gösterilmekte olan 
hu Film: Dehanın ilk tecrübelerine ait fenni bir <:ok keııiflc. 

rin tarihc;esini tas\•ir eden Sanayii nefiseye ait bir eserdir 

BU AKŞAM İÇİN YERLERİNİZİ EVVLDEN ALDIRINİZ 

~ - , , ________________________ , 
gi.izelliği seyretmek... Ölmeyen nağmeleri dinlemek 
biiyiik bir Z<'\'k . .. ·Mukaddes bir ibadettir. 

San'atı, 

G 

Bu 

Diinyanın ikinci Karuzosu olan 

N o 
Perşembe 

L 

Akşamı 

U G O 

LALE 'yi 
altın sesil c inletecektir. 

1 - 4 - 9.U 

BUGUNKU PROGRA.ı'\'I 

8.00 Program 
j ıı.o3 Haberler 

8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek Us-

' tesi 

I 12.30 Program 
12.33 Türkçe 

plaklar 
12.50 Haberler 
13.05 Türkçe 

plaklar 
13.20 Müzik (Pl.) 

* 
18.00 Program 
18.03 Müzik (Pl.) 

18.30 Konuşma 
18.45 Köy sazı 

19.00 Mil7Jk (Pl.) 
19.10 Piyano kon-

seri 
19.30 Hııberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Fasıl heyeti 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Radyo or -

kestrası 

21.30 Konuşma 
21.45 Koro 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik (Pl.) 
23.25 Kapanış 

VEFAT 

yasıler arasındaki münasebetlerin, kumnndanları ara!':ında bazı ufakte
pck o kad~r duzgilıı bir şekilde cere- fek geçımsizlık vakıılıırı olmarr,tş de-

1
. 

yan etmedıgl herkcsın bildiği bir ğild!r. Bunların en me~huru Genel
ııeydir. Siyasiler (devlet reisleri, baş- kurmay Reısi General Rob~tson ılc 
veklller vesaire) askerleri dar kafa- Baş\'ekil Llyod George an\.S.lnda, 7,a. gösterecektir. Ba~tan başa ze\'k, .Muzik ve ihtişamdan yaratılan 

Trabzon eşrafından Nemli za. 
de Salim duçar olduğu hastalık. 
tan kurtulamıyarak vefat etmiş
tir.Cenazesi bugünkü Salı günü 
öğleyin Fcnerbahçe Kalamış cad 
desindeki 15 numaralı hanesin
den kaldırılarak namazı Kızıl. 
toprak camiinde kılındıktan son
ra Karacaahmetteki aile kabris
tanına defne<lilecektir. Mevla 
rahmet yelesin. 

l~kla ve pedantlıkla çokça itham et- man zaman başgcbteren imtizaçsız- ' ~ 
tıler; askerler fae_ siyasilerin fuzull 1 lıklardır. Robertson, Llyod George"4n ••••••••••••••-- ••••••••• r SEVGİLİMİN ·SESİ mu~ahaleleri yuz.unden birçok mi..ış- ıltratejik düşüncelerine karşı daima l - · __ 11 .. ., 1 YEN İ NEŞRiYAT 
kul ıta ugradıklarını ılcri sürdüler ve sert davranım~; ona h~~talı duşilndü- 1 D l K K AT ' 
onlardan bolca şikayette bulundular. ğiınii etrn!iyle ız.nh e<'.ıeceğıne. bilfı- BELEDİYELER DERGİSi - Se-
l\1uhnrebe hcngtımelerinde siyasiler- kis tekliflerini ccielkn.1em reddetmek Bugün hircilik ilmini yapmıya çalışan bu 

1 

Toskayı bütün heyeca nile yaşatan senenin sayılı 
le askerler arasında tahaddils eden gibi ihtiyatlı sayılarmyacak bir yola ı l Nl.SANDIR. Derginin 66 ıncı sayısı bırçok mem- l:iaheserlerinden biridir. , , A L K A Z A R .. 
bu geç!msizlık, eski devirlere kıya- sapmıştı. Lloyd GeQTge"c gelince, bu- leket yazı ve resimleriyle çıkmıştır. 'il••••••••••••••- -••••••• ... •lltlll- ' 
sen, oldukça yeni bir limıl sayılabi- nun ileri surdlığu stratejik fıkirkrin 1 , •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••-.. Sinemasmda 
lir ve bu hal demokrasilerin karak- çoğu, haddi z.atı•.ına hakikaten değerli 1 Muzipliklerden sakınınız. Yarın matinelerden itiba-
teristik bi~. vastıdrr; otokrasllerde pek ve hattfl bazıl.arı harikulade denile- Hiç bir şeye inanmayınız. ç EM B ER LITA ş :•••••• .......................................... ı A z A K 
o kadar goz.e çarpmaz. cek mertebed.c parlak ,.e isRbetli idı ı : y A R ı N = ren Yepyeni mevzulu, Fev. 

Eski
1 

zamanlarda bu gibi zrddiyet- Fakat İngili,z Başvekili harp ıncka~ il A N C A K .... · ~ i kalade herecanlı büyük ma. 
ler, h ç yoktu, denilemez; fakat pek nizması ha.kkında pek kifayetsiz bil- T ) f 22513 = . : cera sınema romanı 
mahdut bir mahiyet arzederdi; asker- gilere m. a.(lkti. Mesel5, askeri krtaln-ı' Şuna inanınız ki ; e e on: ; Matinelerden ltibaı·en i Telefon: 22542 GA.NGSTERLER ve 
lerle devlet adamları çokça birbiri- rın bir yerden başka bir yere sevki • ................................................ : ŞU-REK ısı 
nin yerine geçerdi. Hannibal'in ba- için ne kadar zamana ıhtiyaç oldu- Şimdiye kadar hiç görmedi- İstanbul un en büyük 2 sinem asında ayni zamanda senenin en büyük Süper filmi A 

şmdan geçen macera, siyasi entrika- ğunu, 'iufek ve malzeme temini i~leri-ı ğiniz derecede nefıs ve he. DOUGLAS FAl.RBANKS Jr. Joan Bennet George Ban,.. .. - r+ FAY BAl.NTER 
lar yuzunden planı akan:,ı.ete uğrayan nin nasıl başarılacağını di.işünmUyor; yecanlı Film.... Büyük, • ·T 
bir generalin, tarih!e hemen hemen coğrafya ve fkhm şartlarına pek az Dans, Şarkı ve Seksapel IDA LUPİNQ 
ilk misalidir. Devlet şefleri, orduları 1 ehemmiyet veriyordu. Bu yüzden Yıldızı tarafından yaratılan em ~alsiz müthi~ korkunç sahneler arasında büyük aşk, 
asırlarca sevk ve ıdare etmişlerdır. garp ccphesınde kı~ın biıyiık harekfı- ihtiras \'e macera sinema romanı 
Mısal olnrak Büyük İskenderı, İngi- im Yukubulmad'ığına bnknnık kıta- MARiKA. RÖKK y E ş ı• L c E H E • N N lız K~allarını ve Gustav Adol!'u zik- ı ların oradan kaldırılıp şark cephesine E M 
redcbılırız.. Bu sistem devam ettiği sevkini istiyor; yaz gelince bunların 
müddetçe, sıyasııer1e askerlerin ara- tekrar gerisin geriye garba tadeıerini , un Oynadığı 

KORA TERRi 
smda herhangi bir ih.lilafın zuhuru- teklif ediyordu. Lloyd Geoı-ge, Fran- 1 
na zaten imkan yoktu. Marlborough'- sadan Fılistine, buyuk askeri kütle- ! 
un mis~li, bu sıthada oldukça kuv- l<:ı"in dcğıl, fakat yalnız iki frrkalık !I 
veUl bır delildir, O, hem ordu baş- nısbeten ki.ıçuk kuvvetlerin bile, ne olacaktır. 
kumandanı, hem hariciye nazm idi; kadar zamıın zarfında nakledilebile
bu sı.fatla İngiliz harici siyasetini u- ceklerini inceden inceye hesaplrya- ı Pek yakında 
mumı karargahından sevk ve idare mıyor; Fillstine sevkedilecek ordu-
etmişti. Hatta mesleki hayatının en nun irtibat hatlarının yeni baştan te- Ş A R K 

Sinemasında 
ikballi devresinde dahili işlerde de sisi için birkaç ayın geçeceğıni dü- 1 
başvekıllerin aalahiyetierini haizdi. şilnemiyordu. Lloyd Georgc buna 
Buna rağmen, Holnndalı siyasilerin benziyen bir teklif daha ortaya at -
mudahaleleri ve rakiplerinin itiraz- mıştı: Garp cephesindeki demır agı '•-•••ıiııl••••••••' 
ları ylıztinden plO.nlarını tatbik hu - zorlamak maksadlyle Almanyaya 
susunda onun kadar milşkülata uğ- karşı İtalya ve Sırblstanııı üzerinden 
ramış bir general, güç gosterilebihr. yürumek. Bu fikrin esası, düsmenın Siyaset adamlariyle ordu kuman
Fakat o, btitün bunlara, tıpkı harp cenahına yuklenmek gıbi. strateji ba- danlarına a t vazıfelerın tek bır a
sahasında gösterdiği ruh stiküneti ile kımından doğru bir görüşten do~- damda toplanmasr imkanı, bu asır 
tahamm~l etmiş ve bi.ltün hatalarına muştu. Fakat harbin mekanizması zarfında ebedıyen ortadan kalkmıı;
rağmen Ingılterenin en büytik askeri bakımından bunun tatbikına ımkfın tır. Almanlar harbi, "meslekileştir
dahisi olmak muvaffakıyetinı kazan- yoktu. Çünkü, evvela elimizde kfıfi mışler .. dir. Modern keşıf ve icatlar 
mıştı. derecede naklıye vasıtaları yoktu; sa- 1 s~yesiııde harp gittikçe daha teknik 

Alma,,lar geçen ltarbi ne 
içirı kaybettiler?. 

G eten dtinya muharebeı>i sene-
lerinde muhtelif memleketlerin 

siyasileriyle askerleri arasında tahad
dl.is eden fikir ihtıUII!arını ve bunla
ı ın sebep oldukları hata ve muva!
fakryctsizlikieri uzun uzadıya tafsi
le yerım müsait değildır. Yalnız 
şunu kaydetmekle iktifa etmek is
terim ki, g~en dünya muharebesi -
nin biltun devamı müddetince İngil
tere, bu gibi sıyasi geçimsizliklerin 
hlid şeklinden masun kalmıştır. Bu
nun ne derecede kıymetli bir zafer 
amıli olduğunu, o muharebenin ne
tıcesi gostermiştir. Fikrimce, Alman 
ordusu ba~kumandanhğı, geçen dun-

niyen, o:du malzeme ve mühimımıi bır vasıf alıyor, lhti~aslaşıyor. S'ya
ihtıyaçlarının tedarik ,.e sevkı dl? "et ıçiıı de ayni şey söylcııebilır. De
ayrı bir mesele teşkil edıyordu'. mokrıc;i, siyasi bir profesyonalızm 
Lloyd George, iı.;m bu esaslı ve mü- yaratmrştır. 
him teferrüatını hiç kale nlmıyQ?'du. Bu .şartı.ar içiı~d.e ordu kumandan
Robertson ise, aksı fikirde idı. Harp hğı ıle sıyasetçılık, Hyni işin birbi
mekanizmasının zaruretleri bakı - rıne sıkıca ba~!ı kolları olmakla be
mından bi.ıtün muharebe 'gayretleri- raber, zamn,nımızda bu her iki vazi
nin garp cephe:;indc teksi[ edilmesı- fe?'l de ustuııe almak cesaretin! kim
ni istiyor, bunun ağır zayiata mal o- ı;e gösteremez. Bugun devlet adı:ımla
llicağmı biliyor, fakat mlittefikle:rin rıyle ordu kumandanlRrı, karşılıklı 
elınde mevcut irtıbat kaynak ve im- bir. anlayış zıhniyeti ile birbirine 
kanlarının burada daha kolayca te- baglan~aııın yolunu bulmakla mü
min edileblleceğını di.ışi.ınerek fikrin- kelleftırler. Başka çare yoktur. 
de ısrar ediyordu. Toplu olarak söylemek istediğim 

şudur ki harp, bir grafik tarifler ve 
Karşılıklı anlayış zihniyeti nizamlar ilmi değildir. Alacağı ted-

B 
k d k . . . birleri diışunürkeh askeri ni7.1tmniı-

ura!a a ar ısac:~ v~rdıgım melere müracaat eden bir ordu k -
mısallerden şu netıcelcrı çıka- lf 

rab!liriz: • i 'Devamı 5 incide) 

Yılanlı derede, ~c:vtanlara giril me~i men'edilcn mukaddes mabedin önünde· 3 erkekle bir kadı
nın heyecanlı sergüzeştleri , Milyonlar sarfiyle vücuda getirilen bu çok yiiksek şa hPc;ere 

İlfn·eten ayrıca 

A Z A K 'ta 

SEVİL BERBERİ 
Beynelmilel söhrelini h iitiin diinyada harika
lar yaratan meşhuru Alem fBarbier de Se
vili) operasından filme ~ekilen senenin en 
hüyiik musikal filmi. İmperio Argentina'nın 
yegane rakibi l\fadrid Operası Primıufonnası 

ESTRELITA KASTRO 

ÇEMBERLİT AŞ 'ta 
Denizlerin çelik cjderJe~inde vatanlarının ars. 
lan koruyuculart olan Amerika Bahriyelile

rin in hayatını canlandıran 

Bahriyeliler Şarkısı 
Zaferin nc'esi... Vazifenin ateşi.. . .Müziğin 
zevkiyle yaratılan nefi~ bir eser. Oynayan 

altın sesli 
DICK POWELL , ________ .. ______ ,! 

, .. --_.~ S Ü M E R SINEMASI 

Deanna 

DURBIN 

.... ' Bu Hafta emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmış ve Umumi Bir rai-

D E 
KAY 

bet görm üş olan 

A N N A D u R 
FRANCİS ile Beraber 

B N 'in 

Yarattığı 

BAHAR MELEGi 
Şayanı hay ret filmi 

BİR HAFTA DAHA GÖSTERMEGE 
Karar vermiştir. Herkesin Hoşuna giden bu !ilmi mutlaka görü

nüz. Suareler i~in yerlerinizi evelden aldırınız. 

Fransızca sözlü 1 
Amerikayı dehşetlere aar-
keden kibar şakilerin çok 
meraklı yeni maceraları. 
Baştan başa Entrika ... He
yecan ve dehşet... Bütün 
şehire dehşetler saçan, ma. 
sum ahaliyi haraca kesen 
bir sürÜ ş~hir haydutlannın 

tüvler iirnertici sergüzestleri 
'2 inci BUYUK FiLMi 

Bütün İstanbul Halkının en 
çok sevdiği büyük Kovboy 

artisti Yumruk Kralı 

3UCK JOHNES'in 
en son cevi ... rliği 

ATEŞi .ER DİYARI 
ARİ ZONA 

l=laştanba.şa, Yumruk, Kav-

'• ga ve mücadele filmi •' Jf//19------' MÜ N 1 R 
NUREDDiN 

KONSERi 
8 Nisan Sah Ak§amı 

MELEK Sinemasında ' , -Hüseyin Beyin yaşı da ufaktır. Bildin mi? 
Kutükte ufak yazılı. Her hal bizi ele vermez Hü-
seyin Bey! · 

- İyi öyle ise .. 
- İyi ya ... İyi olmaz mı~ 

GOL iN$AN1LA. Rl 
Tüfeğini dipteki odaya bırakan candarma kana-

dın üstünde lkarakol kumandanı) yazıh kapıya B U L M A C A 
vurdu. • • 

Dik ve kuru bir ses: 
- Gel! Diye bağırdı. 

- Kız razı geldi mi usta? 
- Gelmedi. 
- Gelir yavaş yavaş ... Kızlar nazlı olur. 
- Orasını geç ... Hüseyin Bey, Fatm.aya: "Ben 

sana sorarım.,, dedi. Hüseyin Bey "ben !'ana so
rarım!., dediyse mutlak bir şey yapar ... Ha ... Ne 
dcrsfn Ahmet? 

- Hüseyin Beye kalmaz zaten... Rıza Bey isi 
düzeltir. • 

Ali artık Ahmedi dinlemiyordu. "Kızlar nazlı o
lur.,. lafına takılmıştı. İçinden: "Vay domuzun kı
zı! Ne yiğitmiş. Hüseyin Beyden hiç korkmadı., 
Diyordu. Beygirin sagrısına kaldırırken, Fatmnnı~ 
kolları arasında nasıl şiddetle çırpındığını yüreği 
vurarak hatırladı. Bu yumuşacık, hiddetli ve bal 
gıbi bir şeydi. "Saatlerce böyle tutsa doymak ne 
mtımkiln? Razı olsa ... Tarlaları beraber sürerler, 
~armanı birlıkte 'kaldırırlar. Yılda altı yüz hak e· 
kin alınır. Tohumluğu, beye geri vcrdıkten sonra 
kalanı yarı yarıya bölüştüler mi, kendı payına iki 
yuz elli hak düşer mutlaka:,, 

Ali ağ.zının kuruluğunu tükürerek gözlerini yum 
du. 

Bu sırada, uşaklardan birisinin bağırdığını işit
tiler: 

- Hey Ali! .. Çoban Ali! .. Hüseyin Bey istiyor. 
Candarma gelmiş, karakola gidilecek. 

iV 
Candarma ile Hüseyin Bey birkaç adım önün -

de yurüyorlardı. 
Vakıt ikindiye yaklaşmıştı. 

Ali. uzadıkça uzayan gölgesini, toprak yolda ne
reye sa. lıyacagını şaşırmış arkadan gidiyordu. ~s
kıdenberı. sürünün başında olmadı mı bir çekin -
genlık bir iç sıkıntısı duyardı. Koyunların yanında 
tam yerıni bulan govde~i. bo5 otururken sanki bir 
yerlere sığmaz oluyor, munasip bir köşeye soku -
lup bir turlu ycrleşemiyordu. Senede yedi ay, sü-

Yazan: Cemalettin Mahir 
rüyü güderken ne kadar cesursa. senede be~ ay boş 
gezerken o 'kadar ürkek oluyordu. Ortakçılığı en 
ziyade "bu ürkeklikten kurtulurum., diye iste -
mişti. "Ha davarın başında, ha tarlanın, çiftin ba
şında ... Elverır ki, iş olsun ... ., 

Şu anda içine öyle geliyordu ki, hep boş otu -
rulsa dünya pek rahatsız bir yerdi . 
Uşak: "Candarma gelmiş, karakoldan istiyor -

lar . ., d iye bağırdığındanberi hıçıkırmıya başlamış-
tı. Şimdi yürürken, göğsünden yuvarlana yuvar -
)ana gırtlağı na kadar gelen bu inatçı şey, bütıin vü
cudünü üç, dört adımda bir sarsıyordu. 

Bir cigara sardı. 
Cigarayı içtiği müddetçe hıçkırık peşpe~e devam 

etti. 
Gölgesi. bir müddet jandarmanın arkasına. 

bir müddet Hıiseyın Beyin sırtına vuruyordu. 

Çobanlıkta susmıya alışık olduğu halde, şimdi. 
böyle konuşmadan yürümek kendisini daha çok 
urkütmekteydi. Candarmadan fena korkuyordu. 
Sopa atar. adamın kollarını bağlayıp kasabaya gö
türür dıye değH, başına böyle biı ~ey ~.rncmişti. 
Lakın işte öyle ... Korkuyordu. Halbuki candarma 
kısa boylu, çarpık bacaklı, bir delikanlıydı. Edir· 
neli olduğunu tezkere almasına dört ay kaldığını 
Hüseyin Beye söylerken işitmişti. Omuzundaki 
mavzerin namlu!\u, akşam güne§inde ıncedk, mas 
mavi bir çizgi ile parlıyordu. "gez, göz, arpacık ... 
Kundak kaç kısımdır? Tüfek temizliği...., böylece 
topçu alayı aklına geldi. "Sılah, palaska, resmi el· 
bise .... , Bunlarda da korkulacak bir şey yoktu. 

Neden korktuğunu anlıyamadığı için gittıkçe 
daha zıyade korkuyordu. 

Hüseyin Bey, candarmanın yanında, mavzer.:>i.l, 
bey,girsiz. eı kadar bir çocuk oluvermişti. 

No: 21 
Ali: "Gördün mü? .. Rıza Beye haber etsevdik ... 

Tuu: ... ., Diye duşündü. 

Bir köşeyi döndüler. 
Bayat nahiyesi karakol binasi. şosenin kenarın

da tek başına yabancı ve korkunç görundü. Bocl
rumu sayılmazsa bir katlıydı . Çatısının birleştiği 
yerde, dircgin üzerinde bayrağı sallanıyordu. 

Ali ,kendi kendine: "Bodruma atarlar adamı. . 
Geceye bırakılırsa ... Hüseyin Bey de döner, gi
derse ... Tuu ... ,, dedi ve üst üste hıçkırdı. Kasketini 
bir çıkarıyor, bir kafasına geçiriyordu. Fena ter
lemişti. 

Bu esnada Hüseyin Bey biraz arkada kalıp Ali-
ye yaklaştı: · 

- Karakol kumandanı sorunca "ben kaçll'dım.,, 
Diyeceksin Ali. 

Ali, düşüyormuş gibi sarsıldı: 
- Aman Hüseyin Beyim! 

- Sus ulan! ... 
Dc;rı ayak merdiveni çıktılar. 

Alı. artık hiçbir şey düşünemiyordu. 
Sofada, duvarın dibine çömelmi~ oturan Kamil, 

kapıdan içeri Hüseyin Beyin girdiğini görünce sıç
rayıp ayağa kalktı. Daracık yüzünde beyaz sakalı 
ve kirpiksiz, korkak gözlerıyle çenesine yün bağ
lamış hasta bir çocuğa benziyordu. Hüseyin Beye 
doğru yürümek, bir şeyler söylemek istedi. Du -
vardan bir adım ayrıldı. Lakin Hüseyin Bey başını 
çevirince yine geriledi. Eski çarıkları, evde dokun
muş beyaz pamuk bezinden geniş donu, kalçaları
na kadar inen gömleğı, dar kollu, kısa hırkası ve 
başına bağladığı rengi soluk mendili. gözlerindeki 
korkuya ve ümitsizliğe uygun düşüyordu. Göbeği 
üzerine kavuşturduğu mavi damarlı elleri, sıska 
ve kirliydi. 

Alinin hıçkırığı birdenbire kesilmi~ti. " Ben ka· 
çırdım, denir mi? Ne mümkün? Yallah, billah doğ
rusunu söylemeli. Gördün mü işi bir kere. Doğ
ruyu söylemeli mutlaka.,, Diye karar verdi. 
Hüseyın Bey içeri girip kapı örtülünce yalda

şarak kulak kabarttı. Işittiğı her cümlede, Kamilin 
yüzüne bakıp başını sallıyordu. 

Karakol kumandanı bağırmıya ba~lamıştı: 
- Beni anlamaz. zannetmeyin Hüseyin Bev. Ba

ban yaşı ufak diye seni öteye, beriye sıirüyor. Bak 
sonu fena olacak. Bunu böylece aklına yerleştir. 
Burası Ağrı dağı değil... 

- Ne var Başefendi? 
Soldan Sağa: 1 - Bir kasaba 

- Bir de "ne var,, diye sorar utanmadan ... Lfı Bir viUıyet 2 - Bir dağ - Hamız 
havle! .. Geçti o derebeylik ... Ağalık ... Mütagallibe 3 _Bir çiçek- Bir harfi değişirse 
devri... Geçti... Ev basmışsın ... Kız kaçırmışsın. Ya- Hal 1 4 U 1 nında silahlı uç kişi daha varmış. Kimler onlar? e 0 ur - t ça an - Yazı ya-

d zılır 5 - Lezzet 6 - Patlayıcı 
Söyle isimlerini... Birine Recep iyorlar ... Söyle - madde _Padişah. hükümdar 7 _ 
sene ... Bu sefer kurtuluş yok ... Dört mavzerin dör-
dünü de isterim. Fişekleri de beraber... Bir körfez • Bir iskambil k&ğıctı 

8 - Koyunun küçüğü - Utanıla-
Ali biraz ferahladı. Kendisini saymıyorlardı. Say cak şey 9 _ Saçma, manasız _ 

salar çavuş: "dört kişi daha varmış.,, demez miy- Çünkü. 
di? Beygirleri beklediği ne iyi olmuş ya ... Ne iyi Yukarıdan aşağı: ı _Bir vila-
olmuş... yet - Fenanın aksi 2 - Gelir -

Kamile karşı büyük bir sevgi ve utanma duydu. Ters okunursa: Bir peygarnbeı 
Karakol kumandanı gittikçe hiddetleniyordu: 3 - Pahalı - Kapıda bulunur 4 -
- Kızı döve döve götürmüşsünüz. Köpek vurul- Ters okunursa: Bir göz rengi -

muş. Karıyı ölümle tehdit ... Ev basmak ... Adaını Afrikada bir beylik 5 - Tabakn 
asarlar Hüseyin Bey ... Asarlar anladın mı? 6 - Afrikadadır - Bir hayvd~ 

- Dur canım, hemen parlama başefendi... Bann 7 - Vasletıı:.-;k. şuyubulan 8 -
neden yükleniyorsun. Kız mı kaçırıln.ış kaçırılır 

1 

Bır kasaba - Bır harfı de~ irse 
ya... ' Asu olw· 9 - Bır ıs.ın für vJa 

- Kaçırılır ya, ne demek? ... Biz burada eşek yet. 
başı mıyız? EVVELKi BULMACA - Sol· 

- Söz temsili... Yani kaçırılır va ... HPrif kızın d.an Snğa: 1 - Şile - Bolu 2 - !-
bunca zamanlık nişanlısı... sım - Araç 3 - Fasa - Lala 4 -

- Nişanlısı mı? Ale - Yalak 5 - Hat 6 - Maraz -

(Arkası var) 
Koç 7 - Uzat - Kaba 8 - Saha
Asur 9 - Atav - Bere. 
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ALMANLAR 

Yugoslavyacla Sırp • 
Hırvat lhtlhffatclan 

istifadeye Çahpyor 
<8ql 1 lacldeJ 

muslu, diırüst bir idealiıt olarak 
tanınmıştır. Her Hll'Vat gibi mu
halefet onun damarlarında var
dır. 

Maçek, Han.tiltanda bir Me
sıh gıbı sevilir. Uzun müddet si
yasetten uzak durmUftur. Fakat 
Hırvat milletini teınail ettiği için 
Belgrat htikumetine daima mu • 
halif kalmıştır. Maçek, Sırbistan· 
dan ayrılmak taraftarı delildir. 
Çunku bu takdirde, küçücük Hır
vatistanın Macaristan veya Al -
manya tarafuıdan kolaylıkla yu
tulacağma kanidir. Onun oteden
berı ıstediği Hırvatıstana Yuıoe
lavya dahilinde muhtariyet ve. 
rilmesi4ir. 

Svetkovitch iki •ne evvel ka
binesını kurdugu zaınan, kendi -
sınden evvelki hükUınetlerin Hır
vatlara karşı takip ettifi şiddet 
sıyasetine nihayet vererek bir 
milli bırlik ku.rnııya çahpruş ve 
Maçek'ı de Başvekll muavini sı
fatıyle kabineye alnufta. Devlet 
iaaresinde Hırvatlara da yer ver
mıye başlamıftl. DUll)'a buhranı 
ıçınde Maçek ve Hırvatlar da flm· 
dilık bu kadarla iktifaya rua ol
muşlar ve Yugoelav birlıtine gir
mışlerdi. 

Fakat Almanya, bütiin meın .. 
leketlerde olduğu gibi, Yuaos -
lavyada da en 90k azlıklar ara .. 
sında çalışllllf, Hll"Vatlara daima 
Belgradın ve bilhassa Sarpların 
aleyhine tahrik etmiş, ve bu ıu -
retle Yugosla\r)'a dahilinde lhtl .. 
lAflar ve kavıalar çakarını7a ıay .. 
ret etmiştir. 

iste ıintdi Belgrattan gördüğü 
mukaveıneı ve muhalef.ı Uaeri
ne Hıl'\'atlan tl'krar milli hUku· 
metın aleyhıne tahrike t.febbüs 
etm tır. Sımovıtch hukumeti, 
butun muhalif partileri kabine -
s nele topb)'arall tam bir milli bir 
Iik l•~ isteditf için Maçek'e 
de Bafveltllet muavinllllnl tek· 
lif •tmiftir. Fakat ıelen haberle
re aöfe, Mıçek Hırvattstanda bir 
koye ~ilerek BeJ.aht hükQmeU 
ıle müzakereye girmeyı tercih et
mı tir Maçek, •vvelce Vi1anada 
ımıa edılen pakt lehinde karar 
v mılerden oldutu için, fimcli 
de Belgradın pa ~.a sadakatinı te
m ne çalıştığı söyletım.ektedir. 

Fakat Maçek lltlkbalı aörmlye
l' k kadar dar gorUşlU bir adam 
d ildir Alman entrikasına Alet 
o mıyacak kadar idealisttir. O. 
nun ı uı bu hususta hUkünı ver
m itte acele etmeınelldtr . 

'Maamafih ordu Sırplardan rnU
r eptır ve Sırp kumandanları
nın elmdedir. Harvatiatatı ayrıl • 
mak temayülü ga&terse bile, Sır· 
b stan Ahnan aakeri miıdahale&i· 
n, k~ı mutlaka mukavemette 
devam edecdtir. 

--------o---------
Eden Atinada 

Olaşı ı ıntlde) 

Bir ınllleller ko""1lt11arau 
Londra, 31 (A. A.) - 0 Ntwt 

Chronlcte .. Razetesl, ~n Atus
t stanbeti A vruoa vaztvetir.de ha
sıl olan detisikl;ltten dolavı hay
rete duşmekte{\ · Bu~un Hitlert 
devirecek milletler ko\'alinonu
nun ana hatlarının belirdi~ RÖ
rulınektedir. Sttndi Yuıoelavya 
taarruza u~dılt takdirde mu· 
harebeye azmetmiş bulunuyor. 
Türkıve ise bir ilerlevişe karşı da
Jma '1ddetle müdafaaya azmet· 
mletir ve öyle kalmaktadır. Bu 
k<>valisyon &yle kuvvetli bir lttl
f aktır ki, gi~•ikce artan Ameri 
kan ve ~liz yatdım lkerıdiJine 
teaıın edilmi.$ bulunuyor. 

Selanlk eephatni tai'7itlf 

Londra, 31 (A. A.) - Balkan
latdakl vaziyetin manaslll1 tet
lrıll eden 110bıerver,. j(azetesinin 
dırektörü Garvin "1 aatırlan ya-
zıyur: • 

• Balkanlar hakkında iyi mald
mat ıuanlar, Ahnanlann Yuna• 
nıstana karsı taarruaunun t.u haf. 
ta sonunda baslıyacaıtnı hesap e
divorlardı. Alman .. net kurmayı 
valnı• ~URoslavva c:thetlnden e-
mın olrnıyı beklivordu. Yunanlı· 
1 rın Sellnik bölııesindekl vazt· 
vetetl "mdl mfikemme bir au• 
T'" te takviye edmıle buunmakta· 
dır 

Kahraman mütteflkerlınla 8lm· 
d k ,,. odukca uzun bir Amatı t.. 

Yu nıuwva ulfttindtn ~k 
r tum ıdan mHundurlır Se

l ntlc oephuine ıellnoe mUttıftlc 
ıniı .,. ~tla muhat.ebe vuıf· 

1 ,. na malik olan lnıtllz takviye 
k lannın yakında oldultunu ve 
buvuk bır ihtiva~ hiaedlldUtt tak 
d rde ıı enıldili zaman am•de bu
l nrtn nu bilivorlar. Yunanlıla
rın Ttirklye ile BUyUk Brttanyaya 
ıuveni vardır. Nuıl ki. Tilrklye
•in de onlara ve blzelırt «(1venı 
ftnlır,, 

,. lmanya Hırvatlan 

Kı1k1rf1yor 
(Bqa ı ıncide) 

Acaba, Hırvatlar bir Slıwakya 
olacak mı? 

Hırvat mebuılan bul(iın içtima 
ederek Maçek'in yeni kabineye 
"irip girmemesi hakkında bır ka. 
rar verecek ve vaziyet te bu ka
rara l(öre tavazzuh edecektir. 
Muhtemel olan nokta, Hırvatlar 
nifak çıkarmakta ilerı l(ltmıyerek 
Sırplarla anla4clcaklardır 

Alman ve İtalyan tebeası tren
ler ve vapurlar dolusu Yul(oslav
vadan aynlıyor. Bundan maksat. 
Mihveri YuJ(Oslavyaya karşı harp 
açmak üzere l(ibi ~öıterip St!"pla
rın mukavemetini kırmak'ır. 

Berlin. mütemadiyen Bel2radı 
tehdit edıyor ve bu arada yeni 
hükumetin uçlü pakta iltıhak et
miyece~tni \'e bu -Paktın ahitleri
nl yerine Retinniyecegini. cleği
şiklı~in buna matuf oldue-unu 
söylüyor. Bundan istihdaf edilen 
gaye basittir. Belgradın üçlü pakt 
karşısındaki müsbet veya menfi 
kararını ytnı hükumet ~ltından 
resmen dilnyava illn ettırmek ve 
eonra ona -8re bir- hattı hareket 
almak. 

Bulgar radyosu bu.eünkU neşri
vatı arasında düp B11T'linde Mare
şal Keitel ile Mareşal Goerin,:t'in 
uzun bir ictima aktederek Yusıos 
lavyaya karşı alınacak vaziyeti 
tesbit ettiklerini bildltmiştir. 

Alman gazeteleri de. artık' her 
şeyi Alman aikerlerinln hallede
ceiini yazıp duruyorlar. 

YuRoslavyada beliren bu tehli
ke karşwında halen Kahlrede bY 
lunmakta olan tnailiı hariciye 
nazın Mister Eden ile Genel kur. 
may başkanı General Slr John 
Dili tayyare ile tekrar Atinaya 
~elmi$lerdlr. 

İnRiltere Yu~ıla\'yava tam 
müzaheret vaadettiiti cihetle bu 
Ud tnıiliı devlet adamının Att
nadan Bel.crada ıttmelerl wk 
muh+,.meJdir. • 

Tazyik devam ediyor 
BelRrad, 31 (A. A.) - "Reuter,,: 

Almanya bir buhran tevlit etmi· 
ye u~raşırken YuJ(oslav hukume
tf ıükClneti muhafaza etmektedir. 
Zannedıld ~·ne J(Öre, j(eçcn hafta 
Tavetkovit'-.a tarafından Viyana. 
da imıa edilen üçlü pakta kartı 
vaziyet alınası için Almanva Yu
~Ollav hUkiimetini tuyik etmek
tedir. Hükumette yapılan d~ı,ık-
114in sırf dahıll bir it olduku h:ık
kında Alman el~iaı Von Heeren 
dün aabah tekrar Yugoslav hari
ciye hazırı Nitchitch'ı ı:iyaret et
.mittir. Hafta eonun• #llliVer 
propa•anduı Sırbistanla Hırva
tiatan arasına nifak sokmak ve 
bu suretle devlette aynlık yarat
mak ıçin ugraşmıştır. Nazı radyo 
ve basını J(eçen Per$embe J(linü 
yapılan hükumet darbeıinin Hır
vatlar aleyhıne Sırplar tarafın
dan tertip edildiği hakkında bir 
sürü haber neşretmişlerdir. Öj{
renildıgine gore Von Heeren, bır 
kaç hafta evvel Za~rebe yaptıjtı 
seyahat esnasında Hırvat ~fle
riyle J(oru~rek Avrupanın yeni 
niumında Hırvatistaha mümtaz 
bir mevki nrdlrmeyl teklif et
miştir. Hırvat rüesası bu teklıfi 
iat U\l&ıarla reddetmişlerdir. 

'Jlırmtlarla temaalar 
Belarad, 31 (A. A.) - "D. N. 

B.,1 : Hırvat köylü partisinin ilun
ci reiai ve Hrvatski Dnevnik,, •a
ıetetinin tabii Au~ıte Koşotitch, 
doktor Meçk'in emriyle Hırvat
larla Sırplar arasında bır ışbirlijti 
imkanını tetkike devam için bu 
9abah Belgrada ~lmi$tir. Bu nıt\
zakerelere Hırvat valisi tarafın
dan başlanmıe bulunmaktadır. 
Ko'°titch, bqvekil Simovitch tle 
bir ~ritm• yapmıı,ıır. 

Habeşistan Seferi 

Sona Eriyor 
(Başı 1 ıncıde ı 

Habeıiatanın ıaptı artık 
bir halta meaelesidir 

lngflizler de 

Belgrad'tan 

Ayrılıyor 

Brest Deniz 
Üssü Şiddetle 
Bombalandı 

Son Deniz Harbinin 

TClfsilG+. 
(Başı ı tnddel 

Keşif UÇU'1J halinde bu • 

Yutosiavya 

Hadiseleri 

Karıısında 
<Batı ı ıncide) Londra, 31 A. A.) _Hava ne- lunan tayyarelerımız bu nokta. (Blışı 1 ıncide) 

lar, apartımanlarının mobılyaları- zaretının tebliği: Bu ~ce bom- nan §imalinde lld zırhla ile kru - Yu~oslavya ile komşu devletle. 
Ankara, 31 (Radyo gazete- nı bırakmışlar ve ev sahiplerıne bardıman hticumlarımı:ıın bütün vazör ve torpito muhriplerinın rın b ttabı Alman hükumetı ıl 

sı) Harrar'ın işgalinden son. bir ay sonra doneceklerını soyle agırlığını Brest çekmıştir. Ma. mevcudıyetlni bildirmekte idı • daima temas halinde bulunduğu 
ra, yolda rastlanan her mukave. mişlerdır. lumdur ki, Almanların "Scharn. ler. Dü§man, görülduğunu anla- Alman Harıciye Nezaretince i -
meti kıran Brıtanya kuvvetleri Ingiliz elçısi Campbell ın tale- horst., ve "Gneisenau,, harp ae- yıhea, büyük bir sür'atle peyder rap edılmektedir. Ezcumle Bul • 
Addıs - Abeba, Cibuti demiryolu bı uzerıne, hemen butiln Ingılız mıleri Brest'te sıgınmaktadırlar. pey garbe dogru dönmuştur. ganıtanın, kendı siyasetinin ne
ı.izerınde Diredaua'yı da zaptet- kadınlan, dun akpm Istanbul'a Hucum. bombardıman servisine Bır Yunan filosu, bir deniz mu- fıne olarak ne derece teşebbust 
mışlerdir. Bu suretle, Habeşis • gıtmek iızere Beliradı terketmi - mensup kuvvetli bir fılo tarafın- harebesinin muntazar olduğunu bulunmak mecburiyetınde kala
tandaki its:yanların deniz tve lerdir. dan yapılmıştır. Gemilere tam i· ötremnce, filomuala birllkte bıl- cait Berlinde şımdıden tahınm 
kara ıle muvasalası kesilmış ol- Bu akşam hususi bit tren geri sabetler vaki olduıu ,;(ôrühnemf dirilen noktada bulunmak uzere olunmamaktadır. 
duAundan, bütün Habeşistanın kalan Almanları Viyanaya götu- ise de, her istikametten büyük Ye hareket etın11tir. Gündüz .. Lıt • BerUnin Btıbrı tn••11or 
Britanya kuvvetlerinin eline geç. recektir. Italyanlar da kaltnaınış çok büyük çapta bombalar, torio,, 1111ıfmdan bir zırhhya bah -r 
rneıi artık. bir hafta meselesidir. tar !\arp gemilerinin demirli bulun· ıiyeye nıenaup tayyarelerimiz ta Berlın, 31 (AA.) - Yan res. 

Eritre'deki kuvvetler Asmara Yugoslavya hududunda Alman duğu doklar trasına dil'1ftiiı\ut. rafından muteaddit defalar tor• mi bır membadan bildiriliyor: 
istikametinde ilerlemiye devam kıtalannın tahaşşüdu hakkındaki Rıhtımlara pek çok bombalar pillerle ve muvaffakıyetli bir su- Berlin ııyaal mahfillerınde, Yu. 
ediyor. Keren düştukten sonra, şayıaları sarıh surette teyit et. duşmuş, doklar böıqftinclt her ta. rette hücum edilmiştir. Zırhlı plav taşkınlıklarında Alman a
ftalyanların Erıtre'de vem bir mek giıçtur. rafta bombaların patladı4t ıöriil· cidCU aurette huara utramış ve leyhtan temayülun gıttikçe da. 
mukavemet hattı kurmalarına l'akat şurası çok ıyi ma _ mtiettır. Müteakiben yanJ(lnlar sur ati pek ziyade düşmuttur. ha fa&la J(orüldil•ü beyan edıL 
imkar ı • .,1m;ımıstır lurtıdur ki, Avusturya hududun- başlamıştır. Tayyarecilerımiı ay. Keka ln,Uiz bombardııtaan tay- ınektedır. BerUn sıyasl mahfıl-

Clbuti ne olacak? da bır mıktar motörlu kıta mev- rıldıklan zaman yangınlar hali yarelerı kruvazör ve torpıto muh leri, kontrol edilemiyen Rruplar 
Londra. 31 CA.A.) _ Habe. cuttur. Ve garbi Romanyadan yanmakta idi. riplerine muvaffakıyetle .jıucum veyahut anonim kuvveUer tara. 

sistan fütuhatının sona ermek ü. başka motörlu kıtalar gönderil· Ayni servise mensup daha kil- ederek muhtelif darbE:ler ilabet fından siyaset üzerine tesirler 
zpre olduiu su dakikada Fransız mesi de kolaydır. 8ir tecavuz tak çiık bir filo Calais limantnı bom- ettirmişlerdir. Diışman gemileri- yapılmasına musaade etmenın 
Cibuti'sinln akbeti ~ünlük mese- dirınde, Yugoslav ordusunun der bardıman ederek bir çok yangın- nm suraılerinde bu hava hücum Alman karakterine uymadıtı 
leler araıına J?irmis bulunmakta- hal dağlarda mevzılerini işgal lar çıkarmıştır. Bütün tayyareci. ları yüztine1en hlsıl olan izale hakkındalu Alman noktai naza_ 
dır. Londrada diplomatik ve ru. etmeıı beklenmelidır. Çünkü, l- lerimiz üsle.rine dönmü-1erdir. sayesinde eh büyuk gcmileıim.lz rını bır kere daha kaydeylemek-
hi bakımdan "uraaı beyan edil- rızalı olıruyan şimıll hnududu duşmanla temas ımkinına bul • tedit. 
mektedir ki. Vichy'ye sadık ka. tanklar ve tayyarelerle yapılacak Suriye Komiseri mUf, fakat mU1ademe akşam ka- Şu cihet te enerjik bir tarz. 
lan bu Fransız mUstemlekesi av. bir ,Almlln yıldırım harbi için ide- ranhğı basmadan mumkün ola • da tebarüz ettirılmektedir ki, AL 
ni ıamanda kısaca, Fransanın da al bir arazi olacaktır. Acele Yfchv'ye DWlJliattll'. Hafıf kuvvetler refa - manyanın prestijini tehlikeye 
ıbıvası olan ıniitteflk davava il- Oiğer taraftan, Yugoslav par- , kat1ndek1 zırhlılarımız o zaman koyan ta~lar hakkında AL 
tihak ederflk Hür Fra1188 ile bir. llmneto mahfıllerinin temin etti- hücum~ ~~~işi~~·" ve e~~lce manyanın ınutemadi sabır ı'08-
leSf"bilir. Yaklaınna şu ahda hic jine göre, HıUerin bombardıman Hareket Etti de bil~,ıldiii gıbı Pola,, • Za- terınesıne intızar olunamaz. Bu 
silah patlamadan ve c;'"refivle !arla Yugoslav maneviyatını kır- ra,, ve Fi\lme,, kruvaıörleriyle bilhassa Almanyaııın muttefik. 
rayrf mütenasin hicbir şeyi feda mayı mümkun sanmadığı takdir- Kudüs. 31 (AA.) -- "Reuter,. bilyuk ''Vincenzo Gioberti,, tOI' • leriyle birlikte, bu de;ece mWıım 
Ptmt!den yanılabilir Bu arazinin de, Yuaoslavyaya katşı bir taar- Franaanıaa Sutıye Fevkalade Ko- pito muhribi, bir de "Maestralo ı bir hesaplaşma yaptııı bir za
tn~iliz arazisi ile İmoaratorluk ruz hazırlamak için Almanyanın miseri General Dentz, alelacele torpito muhribi batırılmıştır. Bır man için muteberdir. 
kuvvetlerinin zaptettiği toprak. asgari 15 güne ihtiyacı vardır. Vich7'ye hare)Eet etmiftir. dijer torpito muhribiyle 160 mi- Ga.etelere ve yan resmi be. 
tar arasında mahsur ve miicerret Blnnetice belki de bir ültimatu- Surlyede vazıyet muphemdir. ~etreltk. toplarla mücehhez yanata bakılırsa, şu neticeye va. 
kalaca4t. ılmdin,.n eörülmekte ma kadar varacak yeni tehditle- Askeri makamat, şehirlerde aer- Gıovannı Della bando Nere,, nlır ki, Almanlar, Yu•oelav ha· 
ve bu vazivet ffür Fran~a mü - rm ~lenileceği, fakat bunun •inlik vahimleşti~i takdirde, po. kruvazorunun de batmış olması diselerini misli görülmemiş bir u. 
measilleri ıle Fransız Somalisi pek muhtemel olarak bir~k ıiln lise yardım etmek üaere tedbl~ muh~e~dir. Diler bala düşman luyyueenap ve aabırla ve en geniş 
mümeı!lillerl ırasında samimi ve g~meden olmıyacagı tahmın edil ler almı'1aıdır. Bidayette iyi ıemılennın yaralar aidatı görül• lhtiyatkirbkla takip etmektedir. 
acık müzakerelerin cereyan et _ mektedir. karşılanan General Dentı'e vaıi.. müpe de, bunları karanlıktan F"akat Yugoslav makamlannm u.. 
mesi lUıumunu ~ostennektPdir. Yugoalau halk&nı ikaz vet te yardım etmi.U. Fakat la~ ve hareklıın sür'atle cereyanın- tıutmaması lhım J{elir ki, her 
Bu müzakerelerin bütün alaka. 1 ve münakale "1lçlüklerl yüıiln • dan dolaya teferrilatiyle tesbit ulvicenap ve sabnn bir sonu var. 
darlan tatmin edecek tam bir Belgrat, 31 (A.A.) - "Ava a,, deıı hasıl olan hoŞl)utıuzhtklar in1ltlnı hAsıl OlmlllllJftıl'. dır. Alman Hariciye Nezaretinde 
anlasma ile twıticeleneceğinde Salahiyettar mahfiller, bize aşa.. yilzünden General Dentz, vazife.o "Yünkera 88 modelinden 2 bu)(iln $U cihet müşahede edıl • 
hiçbir şüphe yoktur. AıdP8:~ :Jhre~~i ~r~~u~.f~e sının ifasında bir takım minia· pike bomblrdaman tayyal'Hi gwı mişttr kl, Yu•c>&lavyadaki taş. * 28 mart vatanperverane teuhür- lara uğramış ve Suriyeli JnillL düz harekatı euıumda dil§urul - kınhklar hakkındaki birçok ha. 

N b be lerı münasebetiyle gayrı mes'ul yetperverlerin mütalebatı aley .. mü;tilr. 28 martta sabahleym tle vadıslerin ekserisi teyit edılmiş-
airo i, 31 ( A.A. l - Ha - kimaeler tarafından çakarılan ve hinde ya.ziyet almıya, V1chy htl- nızden 1000 kadar Italyan b!- tır. Tey 1 edilmemiş olanlar bır 

::u~!:.,:reye:a: ~gr.h;;~ gerek hükQmet gerek butun af. kOmetının .siyasetiyle mandater riyeliSi kurtarılmıştır. Ital tarafa bırakılmıstır. 
t karı umnmive tarafından takbih devlet vecıbeleriııi daha u.ınumi bahriyeWerini toplamakla m • 0 d k d 

tipindeft iki talyan tayyaraelntn olunan b;;" -•anı teeuüf hldl· bir ~kil.de telif .~tmtre ve n~ pi oluı tahlisıyelere Alman bom r U Untan Gnl 
düsüıilldü~ reımen bildirilmek. aeler neticeshade Alınan tebaasm yet Surıyede mutte~ikler lehine bal'duııan tayyareleri taarruz ~t- . tedf/ JU dan bir kasmmall Yugoslavyadall artan muhabbet yerme mutare. mlllelerdi daha 200 300 kışiniıı (Bap 4 iincilde) 

lalg• reami te6U.,. hareketi, bazı IJdmlelerde baza ziıo. k• komisyonunun isteklerine uy-k~ milmkttn olacakta mand nı, ha tasına leiht. ke.Ymı7a 
:Roma 31 (A A. l - Umumi hin ı. .. - •. ı.1.~ .. • mucıp olmuş .. m~a mecbur olrn\&flur. OaYNf. :Bu mudahale üzerıne tahlısıye çalifırken ı ıat kiıaplarmı 1tat11tıran 

k u. t-Lli"i o--Lt Af ... ._ ~ lfl&M6.... ,_ ... _ lk lerin ftıuvalfak olamaması Vi. d dah do tora benıer. Harpçillk nallUlıu taar&rj{ll#ııııın ..-u "' ·..-u. n&a tur. Bu hadaeler bahtww:", ha • h ' adık F mahftıı' __,_ san allarıııın a ~yade tehli - ıımoran b r ad m, ne yapsa De ka
da Keten'ln $Arkında sidd~tli bir tan her tiırlu ahval ve şeraıtte c Y ye 5 ranauı '1:~~11- keye maruz bulundurulmasına dar emek ve zekl ııartetııe ;... tam 
muharebeye girilmi~tir. Düşma. sliktin ve soğukkanlılığı muhafa- de şaşkın~ uy~ndırmış ve dı""r itnkln kalmamıştır. Bununla be- bır ordu kumandanına ~ vasat 
na ağır zayiat verdirilmiştir. Bi. za etmek ve endişe uyandırıcı tkareftan muailtt~~~ otr1du.la~ın as.-: raber, .A!kdeni! f ;,JSU başkuman- ve meziyetleri kaıanııınııı. Qfct!D 
zim zayiatımuı da mühimdir. Al- haberleri hiçbir ıtıretıe nasan ~rı muv a&ıye erının tesırı dana, lWyan deniz genelkurmay dibaya muhanıbeeinln bü70k llkerle-
l>ay llor~i. Savoie muhafızla. dltkate almamak talep edilıhek- nı arttı_rmıştır. reisine teblijatta bulunarak de- rinden bıri şöyle diyordu: "Kumanda-
n onuncu alayının kahraman as.. tedir Çünkil komşulantnııla iyi Şehirdea ,elılre l/ltmek nizde barakmak mecburiyetinde nm Utıdıs.i mik:adeledell vu ..enıe-
kerlerini hücuma kaldırd&Aı aı • m"-~__..""tler' '""·-e etmek Alfti. iAI .. mfİMllUle ldzılll kaldıJl.ı İtalyan bahnyelilerinın d kçeılam, h!Qb t tnuhare~ ka)'b«Ulmlf 

d •-ı t ,_,__ . ...,. H --L- ~ -...uı ua.•lü ""'• . er. • • • say az , l:akı Romada en karanlık 
1'a • ~ e Owıu ... ur. ava muu.. mt arzumuz hakkandeki her •U& Berut, aı (A.A.) - Ftansıı yerini bildirmif ve hır hastane ablarda va&4'etl laartarftu1a muvaf-
te~el!ri .~!lnası~a avc! tayyare. şüpheyi ortadan kaldnmak ıçın makamları mevzii emniyet ted- gemisınin oraya gönderılmesinı fak olan bır ordu kumandanma di
lerımıı, . '!.~~~can~:i ~iinde~ir hükiıınet, kendi cıhetinden her bırlerini arttırmışlardır Tram _ tavtiye etılılftil'. Bu tebliğatA ce- kilen heykelın altma şu sözler ka-
tayyareyı u~rm.u~f' . r. .- şeyi yapmaktadır. vay senrislerinin tekra~ bula vap ahnmıj olduğuna göre bu zılmııtı: "Cilmhuriyete unıaru aaıa 
nıan Asmara UZP,.ıne Dır hava a. E kinılul bf 1,. Nİ8 • . . - - . U . . ' saraılınidllı için. 
kını yapmıstır. Ölü 'Ve yaralı 0 _ r r •" ı ması i~ın tedbırler alınmıştır. bahrıye lerin bır miktannın da- M~be l l.ne 
tarak 10 kadar zayiat vardır. tekalltle MVkeılild.i Samdaki ~teple~ de açı.lmıi- ha kurtlllmu§ olması muhtemel - 'il w 'il 

tır. Bir eehirden dıier ee)ıre u- dit. Denızden toplanuuar ara - kazanacagız 

Askeri Vaziyet 
<ea. Sa.ate) 

kısmı Jle ll'tlbatl kesılmi,Ur. 
İtab'anlarm Habeşistan seferleri 

zamanında Harrar'ın sukutuı muha
rebenin nlhal safhasını te§kil etmiş
ti. Şimdi de Byle olacaktır Halt! da
ha buyuk bir hızla. Cünkü İ\ab'an
larm yi.ın.ıyuı kolları bil'l şimalden, 
diğeri cenuptan olmak üzere yalnız 
iki istikamet üzerinde harekette bu
lunmuşlardı. Şımdl ise Addıs - Abe
ba hedefı üzerine yuruyen İng Uz 
İmparatorluk kolları ve bunlarla ıa
blrllği yapan yerli Habeş krtaları, 
dört ve hattA beş istikametten ileri~ 
mekte ve bunlar arasında, §UJldiitl 
Habeş muharebelerinde pek taat bir 
rol O>:Jlıyan İngıliz hava kuvveıtlerı
nln faall)tetl saye ind~ mükemmel bir 
hareket birlljl yapılmaktadD'. Bundan 

Belgrat, 31 (A.A.) - "Ofi,, keri makamların hU1usi müsaa. sanda "Pola,, kruvazörunun kap-
Kr 1 iltincj Plyer b: .. k .. ---- 1 it ıon söı. Jtoınalılar •-tıklan a " --...... ~ desi alınmadan seyahat menediL tanı .Despıai de bulunmaktadır. - 11 

red rek 2., marttan evvel ~ Allahların hepsıne birer h-.rkel 
net e ınıştır. Harp divanlım. faaliyet - Kruvaaorler filosunun kwnan- dilttikten sonra, "meçhul Allah" a 
nelkurmay bqkanı bulunan Ge- lerıni arttırmaktadır. danı Cantoni kayıptır. ithafen bir ht'1kel daha dlkeı'lercli. 
neral Piyer Koaiç ile eskı Hatbı- " "Giovanni Delle Bande N~re., Biı, a kerter de öyle yapmlll)'tt. 
ye nazır mua\tini General Alek- Fransa: Gemleri ile dot" i ___ ,. d bir k Hannıba'\ tere, Napoıeon'lara, Mar1-
sandr Stoyanovıç'ı tekaüde sev • con ıerr Slllllın an ruva· 

k ZC$rdilr. 1930 da dehize ıneiiril • borouıh'lan ve bu kıtatta bllton 41-
ketmiştir. Diğer bırM' ar~e Alın H miıı.tir. Bu sınıftan uç gemi var - ter büyilklerlmiı.e bırer heykel dlk-
ile de saray nazırı .ı: ilan Antıç ın anyav• am ....... tikten sonra, cephede bir mevzi tu-

rıne. prof-"t Kadoya Kne4ev1ç ' dır. 5069 ton hacmınde olan ge - tan veva milfrezeslnln b"•tnda n...a_ 
ye ..., ' minin m\.ırettebatı 500 k111idir J '"" ---·• tayın. ~:ı-;.,tir Madde Nakl-...111* -. ye atılan ·meçhul şenere,, ttbafen ~ * .... yor 150 milimetrelilt 8, 100 ırıllimet· blr heykel dlkmeyl unubnı1ıa1mı. Btr 

Belgrat, 31 (A.A.) - "Avala,, relilt 8 ve ve 16 adet de hava muharebenin kazanılmasında en mu-
Kralın blr kararnamesi ile Gene- Londra, 31 (A.A.) - Dün İn. toplariyle ınucehheıdır. iki tay- hım rolü oynıyan, bunlardD', 
ral Michel Body ile General Di - j(iliz ve Fransız ıemlleri arasın.. yare taşımaktadır. "Condottierı,, Bl~ İngUWer serbest bır millettılt. 

da Nemours açJklarmda vuku • Bugün de, nisbeten de olsa, yine ser-
mitri Zifkoviç, tekrar ordu biz - bulan h6cliae hakkında tefsirat- andından olan kruvazörler FrG best bir mllleUı ve Allaha tok tükür 
metlrıe abnrn.şlardar. ta bulunan "Timeı,, ıazetesi, di. sazların ':Lio~., sındmdan torpi • ki, Hker bır mıllet detlliz. :takat 

Yelli .uuflar eiUJa yor ki: "Almanya bilhUla kau- ~ m~p~erıne. k8llılık olarak buna raimen. bilr1i7et meıım-1 ve 
altına _A.,ıl.,,,,./ Qult kıtlığı çekmektedir. Dar _ lllŞa edilmişlerdir • anane kuvvetU sayesinde genç mu-

• ...,. .._... Ian'm Fnmnz vapurlanm hıma. /tolgan Nllttl te&Ulf haripl.erimia hıı'i'cıüa kwuw bit-
Amsterdam, 31 (A.A.) - "D. ye ile göndereceği hakkındaki bi: ıam n ellerinden kaçırmam1J}ar-

hlaada en kuvveW müdafaa menile .. 
SIRASI GELDiKÇE : rini tutmıya muvaffak olamıyan İtal-

yanlartn maneviyatı bütün bütün sar
aılmıştır. Miktarı kati olarak bilinml

Haln Y• Dagv arcUiı yen, takat bazı tabnlınlere 16re bir• 
·~ kaç on bini bulan halyah müstem-

N.B.,, "8*uter,, ajananuı Bel- tehdidinden çok daha evvel, Ce- Roma, 31 (A.A.) - Uhıumi dır. Bu karar, lU.Umsuz muamele ve 
grattan bildirdiğine ltire, yehi - belitank box.azından a-.. Fran kararglhm 297 numaralı tebli - nizamlarla felce uğramadan büt&n ilk 
d uh lif •arııflar bu g e 811a~ 5 "''""".. lh•, 28/"" ....... - n--· merkezı· dinçliii ile sapsağlam ayakta durdu-en m te " ec 11111 sız ticaret vapurlarından l'ft.5u .. e• ~ uuu" •-"- .ı... dd d' .. im'• uh eb 

l . ı-.atır '""'" ıı. Lde-ı-"" vuk b··' 'ddetli 6 .. mü e~e, ver .. .. m ar e-

<Ba•ı ı ınctd.. lekesinin sıvıllerl ve bunların yerU 
- Niçin barp? Kimin için balkın ıntıkammdan korunması me

harp? Maarice Chevalier'nin ıelesi, ltaban kwnandanlılı.run vasi• 
zevzeklikleri, Josephin Baker'in tesınl ümıtsız. bır derecede güçlettır

ınektedlr Rıcat eden ltaı,an kıtala
kapk havaaı dururkea niçin ve rına bır~k sıvlller katılmıştD'. 
aeden harp? Son İtalyan kuvvetleri, ltıgilb ta• 

01le.ine bir inaıadlnş inan • kip mllfreıelerlnin önünden Addıs -
dardı ki, timdi Vich1'ain bir bu• Abeba yaylalarma dotnı ka~tılatdır. 
caimda etr,fını ha:aia hazin te- Bu yaylaya doiru cenup ve ıımdlden 
...... etmektedir, sonra şark ısWtanıetinden llerli.Yttı * * * CUnnfeham ordusu, Habe§istanın pa-

Bain; kendi pnn yurdunda yıtahtı etrafında çevrllen ihata ~
ve .. milletinin i•lnde daın.,...1• berini pek kısa bir müddet zarfında 

~ •-~ kapatacak ve şimalde Debi'() MarkOll 
ima açta: etrafında harekette bulunan dfter in-

- Kat'lyyen ıelmiyeeek. 0.- giliı kotu ile lrtlbatı tesis ed~ktır. 
len baı dur, ee16m dur öğretaıe- :eu harek~n IkmaUnden sonra Ad
ilidir. dls • Abeba müdafaa kuvvetlerinin 

Herk•in talebe kesildiii Siin teslimden baıka çare bulınıyarak be
klltencedea Arada kad41' bil • yaz bayrağı sall ndtrtnaları ve net ce 
Ula lt1t .....teket ne olddğunu itibariyle Habeeıstan seferinin de nl-
fllflıda. hayata enntll, peenlW de deditimla * * * gıbı, Nisan ortalarına dotru. belki 

Hala: khcll Twıasuun berl • daha eYftl. Mk......wık. 
stacle kendi IDW.tiain ka11111D
•• d~ ... açtı. Şaqakl. bir 
marlfet Çlkardı: 

- Bltandbk ve alhe hizmet! 
Oyleslne inandaftb ki bütıin 

hlr memleket ha1atsızhğa ve 
isdklibizliğe ıönüllü çanak 
tuttu. 

*** ıı:, in•nlık. hUrrl~ et ve lıtnc. 
W dün)'ası! Hain; kula~ana şu-

nu fısddana: 
- Kat'I~ '-ltıe plaılye -

cek! Bize ıelmiyeteli mub•k • 
kak olduktan sonra niçin ıu, ne
den bu? 

Haini vicdanının polisine tes
lim edip dimaiınm sailamll/ıln
da zincire vur! 

Çünkü bu çeşit hain; hainle -
ria en vebalısı, en kuduzudur. 

~ tına çagırı ... &»oj • nun Alman harp makinuı ieln na. ıUM&e u ıı.uan şı lerı bundaıı sonra da lta&anJJU7a d•-
Jf faydalı ham maddeler nakletti.. bir denil ~arbı~de orta hacımde vam edecetemizden eminiz - hatu 

Belgrat, 31 (A.A.) - "Ofi,, Ya ~i bilinmekte idi. $ .... 1 ise Ak· uç kruvazör ve iki torpito muh - ba&an bqkuınand nlatunı&a raimetı. 
banca memleketlerde dolaşan p- deııızin öbür uoUttda ın.ıuz do.. ribi kaybettik. Mürettebattaiı <Btrrb 
yialara ragmen, ihtıyat sınıflan nanmaaınm Fransa dtı.manı bir mUhim bir kısma kurtarılmaştır. ---
kutle halinde askere çatırılmış filoyu ezmekte oldulu ve iki ha. Dıqman da uyiata uaratalma§ - Amerika Mihv .... 
değildir. Yalnız, prensıp ıtıbarıy- kiki iqe aemiıintn Alnerikadu tar. Fakat bu u~t henüz taı
le bir talim devresı içm şahsl da- tn.cıliz muvafakaU,le l'ranlaya bi\ edllmemiftlr. ~akat herhalde 
vetler yapılmaktadır. milteveccihen yolda bulundulu vahimdir. Sır lngıliz kruvaldrü 

Alman rad11•una 11öre bir sırada, Fransız sahil batar- en ağar çaptaki toplarımızın bor -
Berlin, 31 (A.A.) _ "Ofi,, Al. yalan tnRUiz ıernlletiııe çevril- do ateşinın tam ~betı .net_ıc~ -

rnan radyosunun bilditdi,,.. .. e •ö- m.ittır. ainde batmıştır. Dığer ikı cuzu • 
eu• e • tam da ağır hasara uğramıştır. 

re, dün Yugoslavyada yeniden Lo A İD,(i Atlas Okyanusunda bir tahtelba-
Alm n aleyhtarı nümayişler Ya ndra, 31 ( . A.) - "liz - d 

a - hırımız, uşmanın o""' hacımde 
D ehri üzerlndeJtj Fransız hadisesi hakkında tefsi- ~ .,.,. pılmaştır. rava n bır gemısmi batı,......•.,tır. 

Marburg'da Sırp numayifçilerı ratta bulunan Hür Fransızlann ···o.oy 
1 k dil · oll(anı "La rtanae" RUeteai eliyor Filo,l blffl yollardan geçenbarerı ten. ler~: ki: "Amiral Darlan Almanlarnı 1 eriye~ döltfli 

ilühak etmiye ic e MI§ eruu.. lskenderive, 31 (A.A.) - Fı'lo-
s b ... N · ••- ik. Alman oyununa ilet olmakta, Bitlerle o- -., ır iatanua ovısa•- ı nun limana do·· .. --i m:ı. ____ ..__ 

ı lan i~irliıtnl son haddine •ar- ... .,._ ~ur 
yara anmıştır. dırmaktadır. Darlan, Berlin'in tiyle, başkumandan amıral Cun-

Berlita elfial Belgrad'da emrine tlbkÜr. Faltat l'raıısıı binlhUn, butun gemilere bır rne 
R.at.noat, 31 (A A ) - Berlin • milleti bu kadar. mesum bir hattı saj göndererek herkesı ayrı ayrı 

cıektYugoslav elçlsı Andriç, Ha- hareketi red ve takbih eylemek· tebrik etmiştir. Mesajda "iyi bir 
rielye Nuın Ninçl9 ile \l&\ln bir tedir. it lördük., denilmektedir. 

ıörü§!ne yap~r. taralandan Çevrilen entrikaların 11 adaya luwa akı.nı 
Bükret, 31 (A.A.) _ "D.N.B.,, neticeei olarak izah etnıiya ç..... Kahin, 31 (A.A.) - "Tfflil,, 

Romanya clündenberi Yugoalav - ye>rlar. Hükılmet darbuUıin kan On iki adada, Aatropatıa lltnaru .. 
yaya petrol ihracatını durdurmuş dökWmeclen ve dilrıyattlll alk91 - ti& bir bombardıtnaıi tayyareleri 

ları arasında 1apılnıış olması, Al- teşeltkW.ü ile hücum edılmlş ve 
tur· Lo-~r-"""'n göril•ii man iddialarının boşluğUnu gtss - ticaret gemilerine bombalar atıl 

nu "'"ı -Y termiye kMıdir. Harp sahasının DU§~ır. 
Londra, 31 AA) - Mıhver genişletilmesıne gelınce, lhlillı Maltada 28/ 30 mart gecesi ve 

devletlerı, adetleri üzere, Bel • menfaatlerinin Yuıoslavyanın va venıden dün, düşman tayyare -
ırat hük(ımct darbesını harp sah karla müdafaa edeceği bıtaraflı • lerJ ıd:aya hUcunıa teşobbua et -
nesıni gen~..ıetmek için Ingilizler gında olduğu l§ikirdır. mi§l rdit. Zayıat yoktur 

Ait Vapurlara 
Musadere Ediyor 
Vaşinj(ton, 31 (A. A.) - Bu 

haf'8 içinde Aıner•aıı limaııla 
nnda musadere edilen Alman, 
İtalyan ve Danimarka vapurlan 
nın mecmu tonilatosu, 296.715 
tir. ROOl8velt, vapurların miısa
deresiıti bt~t ketıcUatıtln emret 
mit oldulwıu bildirmit. fakat bu 
hususta her turlu rrıütaleada bu
lı.tnrnaktan imtina etmıştir. 

* Vasin«ton, 31 (A. A.) - Ame-
rikan makamlan dokuz limandı 
ailAhlan alın!nıe bit \Paslyettf 
bulunaft 36 Danimarka va~u?dnu 
dün ak'8Jll muhafazalan altına 
ıbftı'1ardır. 

* Vaşin~on, 31 (A. A.)--B B 
C.,.: Şımdiye kadat Amerika bah· 
riyesi tarafından mUhafaza altına 
alınan mihver devletlerıne veva 
onların kontrolüne tlbı memle
k~tlere aıt "emılerin adeclıi 77 ye 
balii olmustur. 
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dünya hadiselerini, musikiyi ve çok f aideli 
neşriyatı dinliyorlar. Sizde "AGA,, tecrübe 
edin her bakımdan kusursuz bulup mutlak 
beğeneceksiniz. Hakikaten tavsiye şayan 

·mükemmel bir radyodur. 

Perakende Satış Yeri: ODEON Mağazası İstanbul - Beyoğlu İstiklal Caddesi No. 48-1 

r optan Satı§ Yeri: Sultan Hamam, Hamdi &.Geçidi No. 48 • 56 

, ............................................ .. 

, ,_ BİR HAKİKAT! __ , 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
Kapah Zarf Usuliyle inşaat Malzemesi Ahnacak 

r Muhammen Muvakkat temi· 
Malzemenin bedeli nat miktarı ihale ihale 

nev'i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. günü ... t ı 

Knlıplık çrrnlı çam kereste 280 M3 15680 00 1176 00 18 Ni~an 19-l l Cuma 14,45 
Çi\·i 7625 Kg. 7625 00 571 88 18 Nisan 1941 Cuma 15.00 
Çıralı çam çatı. kerestesi 224,712 M3. 12583 87 943 79 18 Nisan 1941 Cuma 15,15 
Moloz taşı 3000 .M3 10500 00 787 50 18 Nisan 1941 Cuma 15.30 
Çakıl 3000 M3 13500 oo 1012 50 18 Nisan 1941 Cuma 16 
Tuğla 1000000 25000 00 1875 00 18 Nisan 1941 Cuma 16.30 
Çinko 6000 K:Jo 6600 00 495 00 18 Nisan 1941 Cuma 17 

1 - Ankarada Hamamönünde T•p Fakültesi milştemUAtından Doğum ve Nisaiye Kliniği binasmda ema
neten yapılacak iktltal inşaatı için yukarıda nevileri, miktarları, muhamm~n bedelleri ve muvakkat teminat 
miktarları yazılı 7 nevi inşaat malzemesi kapalı zarf usullle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 Nlsıın 1941 tarihfnde Cuma gunil ve her mı:ılzemenln hl7.asında gösterilen saatlerde An· 
karada Sıhhat ve İçtimaı Mua\•enet Vek~letinde teşkil olunacak hususi komisyonca yapılaca_ktır. 

3 - İst!yenler bu işe ait şartnameleri Ankarada Sıhhat ve İçtimoi Muavenet Veklıleti içtimai Muavenet 
Dairesinde ve 1stanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdilrlüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin mm•akkat teminat miktarı yukarıda gösterilmiştir. Teminat olarak nakit ve nnl:lt mııhl· 
yetindeki e\Tak koml~yonca kabul edilmiyeccği için bu kab1l teminat \'ermek istiyenler daha evv,.l Vekıilete 
müracaatla bunları allıkalı Malsandıklarma yatırmaları ve knmısyona makbuı:larmı tevdi etmeleri laT.ımdır. 

5 - Tekli! mektuplarının 2490 numaralı konunun emreüğj §ekilde hazırlanmış ve yukarıda ikinci mad
dede zikredilen ihale saatlerinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Sıhhat ve İçtimaı Muavenet 
VekAlelinde İçtimai Muavenet İşleri Da!resine teslim edilmesi lAı.ımdır. (2422) 

,. T. iş Bankası ~ 

IDAauiNi aiu11 is ıArucAsıNoA 
,İKRAMIYELf HESAP ACAR 

Küçüle Tasarruf il Mübadil Tasfiye KuFonlarının Kısmen 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI -Keıideler 4 Subat. 2 May11, 1 Aiııs-
tos, 3 lkinciteırin tarihlerinde ya
pılı r. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık =2000.-L ira 
3 .. 1000 " =3000.- .. 
2 750 .. = 1500.- .. 
4 " 500 .. =2000.- .. 
8 " 250 .. = 2000. .. 

3S ,. 100 ,. =3500.- ,, 
80 .. 50 " =4000.- .. 

300 .. 20 .. = 6000.- .. 

---------·--·--··--

"Mübeddel Verilen 
Hamillerinin Dikkat 

Mahsubuna Karşı 

Makbuz .. Nazarına 
Mübadele ve tevfiz işlerinin kaU tasfiyesi ve intacı hakkrndakl 1771 

numaralı kanuna tev!lkan müstehikleri namına doldurulmuş mübadil 
tasfiye veslkalarma merbut kuponların kısmen mahsubuna .. mukabil mal 
dairelerince verilmlıı olan "mübeddel makbuz,, ların tedavulden kaldı
rılarak bunların yerlerine Maliye VekAletince hamiline m uharrer olmak 
üı:ere tanzim kılınacak olan yeni makbuzlarm verilmesi takarrür etmiş 
olduğundan ellerinde mal dairelerince tanzim kılmmıt "mübeddel mak
buz,, olan şahısların bunlan bulundukları mahal mal dairesine makbt·• 
mukabilinde tevdi eylemeleri lilzumu ilfm olunur. (1799 - 2553} 

Kırklareli Vilayetinden : 
Elli lira aylık iıcretll vllAyet tel eton fen memurluğu milnhaldir. Ta-

ı.nı .. rın vr.<;iknlarlylc vılfıyete müracaat ctmclen ılan olunur. (2567) 

T AN 

iHTiRA ILANI 
"Mitralyöı:ler için pervane şn!tına 

merbut idare tertibatı,, hakkında a
lınmış olan 29/12/931 günlil ve 1309 

sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 

CJlle konmak ilzere ahere dewil!erağ 
veya kar edileceğinden talip olanla
rın Galatada, İktısat Hanında, Robcrt 
Ferrl'ye müracaatları iltın olunur. 

:Matbuat Teknisiyenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongresi 
Birli~imizin mutat senelik 

kongresi 6 Nisan 1941 pa7.ar gü. 
nü saat 14 de Eminönü Halkevi 
salonlarında aktedilecektir. 

Müzakerat ruznamesi: 1 -
Heyeti idare raporunun kıraati, 
2 - Hesabatın tetkiki ve idare 
heyetinin ibrası. 3 - Nizamna
menin bazı maddeleri üzerinde 
tadilat ve bilhassa ictimai yar. 
dım müddetinin tahdidi. 4 -
Yen i idare heyeti intihabı . 

1. 4. 941 

Stnufi 
KAYIP: Sarıyer askerlik şu

besin<ien aldığım terhis tezkere. 
mi kaybettim. Bu kere yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmamıştır. Sarıyer Ycniköy İs. 
tinye Capavi sokağında 2.1 No. 
da Andon oğlu yorgi Kılyadaki . 

daha lştithlı ! 
- -

Kansı zlık iştahsız lığı ve sonunda her. tür 1 ü' 
hastalıkları doğurur ! .---------, 

TAN Gazetesi 

OEŞYEN 'ın kan kuvvet şu rubu : kanı kuvvet· 
lendirdlkce iştah artar, vü cut b eslenir , s ı hhat 

reng i yerine g elir, ve h er hastalığa karş ı mu· 
&c.ııvemet ar tar ... •• 

tıan Fiyatları 
iştahsız çocuklara O E Ş Y E N ' ı n 

kan kuvvet şurubu 

Krş 

Başlık maktu olarc::'- 750 

1 inci sayfa santimi 500 

2 
I 

5 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, ,, 
,, ,, 

ilan sayf'18lnda,, 

300 

100 
75 
5(} 

EC Z A N E O~ 

Ba,, Di,, Kezle, ·Grip, Bomatizma 
Nevralji, g,ınklık ve BiltOn Ağrılannızı Derhal Keser 
icabında i ünde 3 ka~e alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA l~TEYINIZ. 

i Dünyanın , __ En Mükemmel Diş Macunudur. 

ı-
, lı Yeni Açılan ~ ' 

A R L O N Yeni Postane il.ER CİNS KUMAŞLAR il ULUCA ~~.~~.ŞYen~~=~,~~~~!~~~I 
Saatleri YENi D ESENLER 

EN UYGUN FİATLAR Kat'iyen Şaşmaz ve Sahiplerini ' I 
şaşırtmaz. Israrla ARLON Saat. •••••• Uğramanız ml'nfaati niz •••••• 

!eri arayınız.. 

D eposu : 

Z. SAATMAN 
'Sultan Hamam Camcıbaşı han 

İstanbul 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen Teminata 

Nev'i bedeli 

Bilyukdere Nazarlık So. 67 sayılı 5 ar 60 M2 arsa 560 
Bü,Yükdere Na1.arlık So. 5 ar 60 M2. 65 No. lı arsa 140 
Çakmakçılarda büyük yeni handa orta katta E. 56. 360 
Y. 55 sayılı oda. 
Beyoğlunda Şehit. Muhtar Mah. Kapanca sokak 11 120 
No. lı arsa 61,50 M2. 
Beşiktaş Köylçi imamzadc So. 1 No. lı evin 1/2 
hissesi. 
Kaup Kasını Mah. Sandıkburnu So. 10 sayılı arsa
nın 115 hissesi. 
Samatya Yalı )fah. Yeni Kumsal So. 113 sayılı ve 
19/50 M2 arsa. 
Edirnekapıda Perakcndt'.'Ci Kasımağa Mah. Camii 
şerlC So. 26 sayılı evin 1/4 hissesi. 
Cerrahpaşada Hopyar Mnh. Bozacı odalan So. 
ktun 5 sayılı evin senelik kirası. 
Saraç İshak Mah. Değirmen So. da 8 sayılı e\•in 
1/4 hissesi. 
Beyoğlu Kalyoncu kulluğu Kurdellı So. da kAin 
71 M2. ve 62 No. lı arsanın 112 hissesi. 
Fener K1'tip Mustahattin Mah. Kiremit So. 52 sa
yılı arsa. 
Tahtakale Rüstempaşa Mah. Balkapanı hanında 
kain 12 No. h mağazanın 45/27 hlssc,i. 
Sirkecide (Ankara) caddesinde 132 ~yılı dük
kAnın 1/2 hissesi (~ilbadil) 
Sirkecide (Ankara) caddesinde 132/ 1 sayılı dük
kAnın 1/2 hissesi (Mübadıl) 
Sirkecide (Ankara) caddesinde 134 sayılı diik
kAnın 1/2 hissesi (.Mubadil) 
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Yukarıda yazılı gayrımcnkuller 14/ 4/941 pazartesi gilnü saat 14,5 de 
Milli Emlfık Mi.idilrlüğünde toplanacak olan komisyonda açık arttırma 
ile ayrı ayrı satılacakhr. Mübadil işaretli olanların bedeli ikinci tertip 
mübadil tasfiye vesikası ile de ödenebilir. 

Faz.la izahat için Milli Emllık 4 üncU kalemine müracaat. (2380) 

ı - Mevcut ;artname ve numune muc.t>ınce 1000 metre yeşil, 10.000 
metre beyaz yatlı kanevlçe pazarlıkl a satın alınacaktll'. 

2 - Pazarlık 2.4.941 çarşamba gür.il saat 11 de Kabataşta levaı:ırn ve 
milbayaat $Ubesindekl alım komisyon unda yapılacaltrt.r 

3 - Şartname ve nOmune sözü geçen subeden parasız alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık tçln tayin olunan gün ve saattt: teklif ede

cekleri fiyat üzerın'!tcn %7,5 güvenme parasıyle birlikte mezkO.r komısyo
na müracaatları. (2336) 

::iahıp ve Ncşrıyat mudiıru. Emin Uzman Gazetecılı.K ve Neşrıyat 
1'. L. Ş. 'l 'Al'l Matbaası 

Beykoz, Beyoğlu . Bakırköy, Vsküdnr, ve Sarıyer mmtnkalarında siv
risinek ve sürfe mucadt:>lesinde kullanılmak üzere alınacak 24 ton mazot 
açık eksiltmeyi'.' konulmuştur. Mecm uunun tnhmln bedeli 3480 lira ve 
ilk teminatı 261 liradır. Şartname Zabıt ve Muamcb'lt Mudürlüğil kale
minde görülebilır. İhnle 16/ 4/941 Çarşamba günü saat 14 de Daiml En
cümende ynpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
941 yılına alt Ticaret Odası vesıkalıır.yle ihale gunil muayyen saatte 
Dniml Encumende bulunmaları. (2582) 

Tıp Fakültesi Dekanhğır:dan : 
3. Nisan. 941 den itibaren pcr~m be gUnl<TI verilecek "prost'.'S{is alve

olarls Cerrahisi .. ne dııir tatbikatlı te kAmül kurslarına iştiraki arzu e-
dl'nlerin Dls Tababeti Mektebine şah sen mi.lracaatları. (2558) 

Komparasyon Makinesine Ait Perçim 
Tabanca Hortom ve Levazımatı 

lnşaiye, Baskül Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Terekesine mahkemece clkonulup tasfiyesine karar verilen 
ölü Vahit Akpak'a ait levazımatı inşniye, baskül vesaire açık 
arttırma suretiyle mahkememiz tarafından Galata Kalafat ye. 
rinde Yelkenciler caddesinde 157 numaralı dükkan önünde 
4-4.941 tarihine müsadif CUMA günü saat 14 te satılacaktır. 
İsteklilerin mezkur 2ün ve saatte mahallinde hazır bulunma. 
·~~. ;ı:.,., ,.,ı,nııır (4n70\ 


