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Bütün Kadınlarımız Milli 
Müdafaa Hizmetlerinde 
Va2if e.qe Dave~ Ediliyor 

YARDIM SEVENLERİN 
BEY ANNAMESi 

Cemiyetin Hami Reisi Bayan lnönü, işe 

Baılamıı Bulunan Kadınlarımızı Tebrik Etti 

binlije kapılıp 

me, ua olmab- ı 
dır. 

K a.!.l'anmı • I 
zın dı,m· 

da dünyanın en 
büyük harbi ce
reyan ediyor. 

Bu harbin ne istikamette ve ı 
ne tarzda inkişaf edecejini 
kimse tahmin edemez. llu-ı 
nun içindir ki, Mim Şefimi-
zin etrafınd.a maddi ve mine. 
vi her türlü fedakarlığa hıa

zır bir vaziyette bideşmeliyiz. I 
.. * H er ıiin harbe rlrecekn\İ· I 

şiz ıibi hazır, hiç harbe ı 
girmiye~ekmişiz &ibi sakin o· İ 
lalını. lnıilizler bir senedir 
bütün milletlere mukavemetın 
en güzel misalini verdiler. 
Ba.,ıanna aylarca cehennem 
yağdığı halde metanetlerini 
kaybetmediler ve yei-,e kapıl
madılar. SojukkanlaJıtımw ve 
metanetimizi muhafaza etmeL, 
en kuvvetli müdafaa sililunu
ZI kullanmak demektir. 

* Ankara, 21 CA.A.) - Yardım Sevenler Cemiyeti neşrettiği bir T eliş ayandmel rivayetler 
beyanname ile Türk Kacbnlarını harp paketi, sargı ve ilaç hazırlama 1 kadar, Umitveriel dedlkn-
servisleriyle hasta yatak takımlan ve çamaşırlan dikiş atelyeleriude f duw da sinirlerimizi boznu
hizmete çaiJrmıı ve gönüllü hutabakıcı kurslarına yazılmağa da· • ya sebep olabilir. Sinir harbi•· 
vet eylemlfti. i den muzaffer Çlkabllmek i~in 

Yardım Sevenler Cemiyetinin bu davetine icabet ile bu ser- 1 bunların ikisine de kulaldan
vislerde hizmete kopn ve böylece Milli Müdafaa işlerinde kendi- 1111:11 kapamunu bilelim. 
leı'ine düten vazifeyi ifa arzusunu göstermiş olan ekipler bugün J * 
vazifeleri.ne 1-şlaJDJ§ bulunuyorlar. Bu münasebetle cemiyetin hl- O ntamumn kuvveflne 

W°udnn Seftlller Ceftll87fl Mml mi reisi Bayan İnönü bqün öğleden sonra ordu sıhhiye depolanru • MiJU Şefimize ve onu~ 
Be1ai Ba,.a IDlna zi7aret ederek buralarda vazifeye bqlamış bulunan kacbnlarımızın 'I h6k6metine inanalan. eu2 ur 

-------------------------,çalışmalarını tetkik etmiş ve ' ve emniyetimi• ı~ ba klfidlr. 
I yurt müdafaasına göstermif r·----•-----------

Bele dı•ye 1 M •ı 1olduklan alAkadan dolayı kendi- , YUGOSLAV 

KRALI PIERRE 
FILISTINDE 

ı Yon terini tebrik eylemiştir. 
Cemiyetin beyannameıl 

Liralık U Stoka =:.
2

~:~i~ 
dıın eevenler eemıyett. bır beyan 

G 
• k name neşı:ederek Türk ja<bnını 

e tlrece ~eni vazifesi başına davet etnüı;;-
tır. Beyanname aynen şudur: 

"En büyük kuvveti damarla -
Vücude 

nndaki asil kanda bulan yurtse· 

1 l ~.. Ş h . • d T ._. '-I B I d Yer Türk anasa, Türk km! 
ııe musteıarı e rımız e et~•~ ere at a ı, "Iı baflllL. Emek birliiine: 

1 
"Dün olduju sibl buıün de, 

ithal ve lhrat'! Maddelerinin Fiyatlan Jilreiindeki IÖnmes .at~ştnıe yurt 
"I' mildafaasma erkejinın yannıa 

1 b d V L"f t T b•t Ed"I k kablmak istiyorsun •.• Zaten ıı.enin 
1 ca ın a e~a e çe es 1 1 ece olan yerini biran evvel almak için 

Çll'Pınıyorsun. 

"Elinde ailih, yllreiinde lnan, 
siperde yer alan epiz kahraman; 
tarlas1ncla parbyan sapanı ardan· 
da nöbet alan Fatma kadar, emi.n 
ol sana da hayran .. 

"Düftin ki; daha diln karakı -
fiil korkunç soğukta sıcak elleri 
ile onu 111aran armatanın tilkram 
onu qran ııe.vl!in1 .. beraber da -
marıarmda dolapyor. 

(Sonu: Sa 5; Sil 2 ) 

• 

Tayyare, Tecavüze 

Uğradı, Nazırlardan 

Birisi Öldü 
Kudüs, 21 (A.A.) - "Ofi,. Yu

goslav Kralı Pierre Atinadan, Js
kenderiye yolu ile Kudüs civarm 
da Lida'ya gelmiştir. Başvekil 
General Simoviç, Başvekil mua -
vini Yuanoviç, Hariciye Nuırı 
Ninçiç ve saray Nazın Krala re -
fakat etmektedir. Kral ve Na7..1r -
lan taşıyan tayyare Akdenız ü
zerinden geçerken düşman tayya
relerinin hücumuna uğramaş ve 
Nazırlardan biri ölmüştür. Ma -
çek, Hırvatistanda kalmıştır. 

( Sonu: Sa 5; SU 2 ) 

f lllte alltepn Şefik SoJW, dla 79pdaa toplaatlda 

Memur - Talebelikı 
Sıfatları Artık 

Teli/Edilemigecek 
1 

Ankara, 21 (TAN Muhabtrln· 

B 1 h 
den) - Koordinuyon heyetinin asraya raç yetinin yeni üç mühim karan ya
mı remıt ceride ile netredilecek-

"Ed•ılen Yen·ı tir. Bu kararlan bildiriyorum: 
1 - İstanbul ıtehrinde bir un 

1 
• • stoku vücude ıetirmek üzere İs

ngllız Kıtaatı tanbul ~tediyesine bir milyon ıt.. 
ra kredı açılacaktır. 

2 - Ticaret Veklletl lüzum ~-

L d d l J ht l"f rece~ ithal ve thrac maddeleri 
On ra a IVIU e 1 için fiyat tesbit etmeve ve bu fi· 

1 
vattan eksiitine veya fazlastna 

T eflirler Yapı ıyor 1tba1ıt veya ihracatta bulunmayı 

Hatiplere Cevap Veren Maarif Vekili Bu 

Kararı Almakta Geç Bile Kal1ndığın1 Söyledi 
Ankara. 21 (TAN Muhabirin.. 

den) - Memurlann tahsil mü
esseselerinde talebe olamıyacak
lanna ait kanun layihası okun. 
muı ve uzun münakaşalara yol 
acmıstır. Bu hususta evvela Maz
har Müfit söz almış ve şu teklif
te bulunmuştur: 

16• Londra. 21 (A. A) - Gazeteler 
lııS(ilizlerln Basraya asker çıkar· 
!balan meselesiyle me$JtOl olmak. 
t.dırlar. Times ıazetesi bu mev· 
ıua dair "1'llan yazıyor: 

vasak eylemiye salihiyettar ola
caktır. ''Öyle fakir kimseler vardır ki. 

yüksf'k tahsillerini yapabilmek 
icin 25 - 30 liraya c;alı$ırlar. 
Bunun bes lirasını da ana ve ba • 
balarına Rönderirler. Bu kanun

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

"Bu hareket ıerek Londrada, 
~k Ankarada memnuniyetle 
~lanacaktır. İnıfliz hükUme
tbıin İnı{liz • Irak muahedesinin 
~ bir şekilde tatbikini temin 
etnıek maksadiyle yaptıib seri 

lllZiralH hareket tatmin edici neticeler 
~ise benziyor. İrak makam 

.... .._. .. tı?ıın tnıilizlerle işbirliii vlomast 
Abüaait bir t~sir vapmıştır. Nesre

l SoDu: Sa $, !il j I 

3 - Bir malın dahili satıs fi.. 
vatiyle harici satııs fiyatı arasın
da fazla bir fark hasıl olursa. 
bundan ne kadar "fon" aynlaca· 
~ı tayin etmiye Ticaret VekiH 
salahiyettar olacaktır. 

Bilinditf ıibi. şimdi~ kadar 
bu ie. ekiller Heyetinden ayn· 
lan ve bir kae Vekilden mürek
kep olan bir heyet tamından 
tedvir edilmekteydi. Fakat i$te 

~ini için bu seldi tercih 

{ SoDu: Sa 5; SU 3 J 

' dan sonra. bu kabil fakir Rencler 
tahıııillerine devam edemiyecek· 

Maarif Vekili Basan Ali YiiteJ 

lerdir. Bu itibarla bu ıibi ıenç. 
lerin tahsilsiz kalmamış olmala
n için akşam kursları açılmalı· 
dır.,. 

Bundan sonra söz alan Ziya 
Gevher Etili de şöyle söylemiş. 
tir: 

< Sonu: Sa 5; Sil 4 ) 

NUDUT ... ,_. 

il/manisi"• • 

Yunaniatanclald harekat sah11 smı ve resmi tebUilerde bahsi ıe çen tehirleri ı&ıterir harita 

BulgarlarGarbilr " Hiffer, Mareıal 
Trakyayı da 1 Atina üzerinde Petain'e Mesai 

lıgale Baıladı Şiddetli Hava Gönderdi 
Muharebeleri 1 -

Hitler, Balkanlardaki Bu Mesaida Almanya-
Karargahında Bulgar Bir Günde J 6 Alman Fransa lıbirliğinden 

Kralı ile Görüıtü Tayyaresi Düıürüldü Bahsediliyormuı l 

Arazi Mcseı.leri isin 
1
1 I(~ Yatan. Jp. 
Mücacleleye.Dev.am 

Almanyanm Kararını ! 

Miltver Gazeteleri 

Portekiz'in lngiltere 

ile Olan lttif akını 

Bozmasını lstiyorlaı 

Bugünlerde ltalyaya 

Bildireceai Sövlenivor 

Bulıar Krah Borta 

Berlin, 21 (A.A.) - Yan res
mi bir membadan verilen bir ha
bere göre, Bulgar Kralı Boris, 
19 nisanda Hitleri umumi karar
glhında hususi surette ziyaret et 
miştir. 

Kral 20 nisanda Sofyaya dön -
müştür. 

Bul.garlar, Garbi Trakyayı 
ifgale baflatlılar 

Sofya, 21 (A.A.) - "Stefarıl., 
Bulgar kıtalan, Alman kuvvetle
ri tarafından tahlis edilen bazı 
Bulgar topraklarının işgali ha -
reketine başlamış bulunmakh • 
cbr. Filhakika Bulgar askerleri 
Ege denizine doğru ileri yürüyü
şe başlamış olup önümüzdeki gün 
ler zarfında Iskeçe, Gümülcine. 
Kavala, Dedeağaç, Serez, Drama 
ve Dimetokayı işgal edecekler • 
dir. 

(Sonu: Sa 5; SU 7 J 

Hitler, Foı P 11'i 

Kabul Effi 
Bem. 21 (A. A.) - ''Gazette 

de Lhausanne" m Berlin muhabi
rinin bildirdi~ine 'öre, Hitler. 
Balkanlardaki umumi karard· 
hında Cumartesi ~ecesi Alman
vanın Türkiye büyük elçisi Fon 
Papeni kabul etmiştir, 

1 Edeceğiz. Diyor 
Kahire, 21 (A. A.) - "TebliA": 

Yunanistanda İmparatorluk kuv
vetleri sol cenahlannda harbeden 
Yunan ordusunun hareketi ile 
uyj{Un olarak yeni müdafaa mev
zilerine şimdi yaklaşmış bulunu. 
vorlar. Bu çekilmeyi setreden A
vustralyalı ve Yeni Zelandalı kı· 
talarm düşmanı tedip hareketi 
~arlak bir surette yapılmış ve 
düşmana ağır zayiat verdirilmi$
tir. 

Yunan reımt tebUği 
Londra, 21 (A. A.) - Atina 

radyosu dün aksam nesredilen a
saiıdaki Yunan resmi teblitlni 
vermistir: 

Arnavutlukta dfümıanın şid
detli bir hava faaliyeti olmuştur. 
Oü$man iki noktada kuvvetleri
mize taarruz tesebbüsünde bu
lunmus fakat büyük zayiatla ve 
hareket mevzilerinden daha ıe
riye atılmıc:hr. Ri .. T"ilrrt,.r esir 
aldık. ( Sonu: Sa 5; Sil 1 J 

Ankara. 21 <Radvo Gaıet.esn
Hltler Mareşal Petain'e yeni bir 
mesaj Röndererek Alman • Fran· 
sız işbirli~inden bahsetmiştir. 
Diler taraftan Vichv hülnlmeti 
Fransız gen~lerinin Fransarlan 
kaçarak General de Gaull'e ilt~ 
lıak etmelerine mani olucu ted· 
birler almıstısr. Vichv'de Alman· 
va hükiımetine daha hos röni
necek ttdbir!ere bas vurmak ıibi 
temayüller fazJalaşmıetır. 

Bundan baıı::ka. mihver İspanya 
ve Portekiz ile de ~ıul olmaya 
haşlamı$1.IT. 

Mihver ea.zet.elcri. artık Porte· 
klzin İnıiltere ile olan ittifakını 
bozması llzımReldieint bildiren 
yazılar y~zmrya başlamıstır. 

(Sonu. Sa S; SU S ) 

Harp - ( Ameriktılla) Şurada burada rol ae"gllllerim 
var. Fakat ben en pk .eni llf!Diyo1'Ulll. Çünkü llf!nin 

' keaen hepıininki.nden tlalıa ""'"""'· 
( AIMrikaa bribtürii) 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 49 

- K~ğıt ister ... Dedi. Ondan zevk alan bir kl:lpek merbutlye -
sc..nra ikınci tablonun kağıtlarına tiyle ona bakıyor, ufak bir !iti -
baktı: fat dileniyordu. 

- Kağıt istemez~ Dedi. - Nisten buraya geldiğlıni na· 
Yaptığı hareketin mlinasebetsiz sıl öğrendin? 

liğinı o da anlamışt.ı. Bir ca;.;a - Arman telefonla Nisten sor 
ugrıına bir milyon frank verın~k du. Polis müdürü mektep arl:a -
yapılır delilik değildi. Şımdi tıır daşı imiş ... Parise avdet etmedi. 
ün1idi kalmıştı. Banko ilk elde ğini, vapurda bir yer tuttuğunu 
sekiz. dokuz ac,,mazsa belki oirin o öğrendi ... Demek gidiyorsun. 
cı tabloyu kaybedıp ikincisi.ııı ku - Evet, gidiyorum. 
zanmak suretiyle meseleden ~ıy· - Niçin? 
rılıp çıkabilecek ve bir şey kay· - Çiınkü öyle liizım ... Düıı ak 
betmiş olmıyacaktı. Bir saniye şam bır budalalık yaptım. Kıı -
zarfında zihninde geçen bu ıhtı - marda büyük bir para .kaybet -
maileri çehresinden belli etme - tim. Büyük annenin tahvilat be· 
mek için gülün1semiye çalışıyoı·· dellerini yerine koyamıyacağım .. 
du. Bu vaziyet karşısında artık bnra-

::iıra, Hintliye gelml~ti. Esmer da duramam. 
ufak. örümcek ayaklarına benzi - - Bunun seni benden ayıra -
yen ellerıyle iki k5.ğıdt birden cak kadar mühim bir sebep ola-
çevirdi. cağını zannetmiyorum. Eger boy 

- Dokuz!... le ise ben işi hallettim. 
Sadık, biraz sallandı. - Ne gibi? 
Bir milyon frank bir anda uç- Kontes, fti11<ını tekrar bulmuş 

rruştu. Buğulanmış bır su ~est ·i olmaktan mütevellit bir halec•tll
~ıbi alnında soğuk habbccikl,,r la anlattı. 
belirdı. Hislerine hakim olınuk - Arman her şeyi üstüne al· 
ıçin bütün gayretini sarfederek dı. Büyük valideme: "Tahvilatı -
iakaydane elini cebine attı, çek nızı ben aldım. Borsada kaybet -
defterini çıkardı. Iri yuvarlak par tim.,, Dedi. 
lak duğnw!ı, şeritli ilniformasiy- - Sonra? 
le uşak elinde Iııtilo karşısı:ıda - Bu hal karşısında büyü!< an 
emrini bekliyordu. Kağıdı imza · nem ne yapabilirdi? Arman be· 
ladı. ~fa"8.nın üzerine bıraktı. nim kocam ve torununun iJaba~ 

Krupie: sı! Ona karşı yapacağı her 11are-
- Bankada iki milyon var... ket nihayet familyanın ~refini 
Sadılun etrafını allilmöz dedi;.;. mahvedecek ... 'l'abii susmıya m<<: 

!eri kumar kızıştırıcı kadınlar aJ. bur oldu. Işi örtbas ettik ... 
mışlardı Bir elde bir milyona - Kont bu fedakarlı,j:a nasıl 
"banko! 11 diyen bir hovardayı so- muvafakat etti? 
yup soğana çevirmeden oradan· - Ben yaptırdım. 
kaçırmak gazinonun işine gelmi- !kisi de sustular. Uzun bir si!-
yordu. Kadınlardan biri en bay· küttan sonrı: Kontes tekrar sor -
gın tebessümiyle Sadıka: du: 

- Uniteyl mutlaka geri alma· - O halde tekrar Parise döııe-
lısınız! Dedi. Ben sizin yerinizde biliriz değil mi? 
olsam bir banko daha derim ı Sadık: 

Sadık: - Hayır, dedi. Benim bir şark 
- Hayır. Matmazel. Beninı seyahati yapmaklığım 1.Btım. 

sistemim budur. Bir defa banko' Memleketime kadar gidece;:im. 
Derim. Bu akşam bitti. Yarın ı;ö Satacak ötem berim vaı'. Işlerimi 
rurüz... gördükten sonra yani nihayet bir 

Damat paşa. kenarda bir mnsa- ay sonta Paristeyim!. 
va (viskt) getirtmişti. Sadıkı te- Kadın, aşkının bile fery3dını 
se!li eder gibi: susturacak bir teslimiyetle cevap 

- Ben ikinci tabloda "abat:ıj,, verdi: 
yaptınız sandım... ı - Peki... Oyle olsun! 

Diyordu. * * 
Buzlu viski Sadıkın yanık bağ.! . 

rına atqe atılan bır damıa su gi· ı· S adıkın vapur sey atı, onun 
bı geldi. için yenı bir felliket ba:ı-

Yaptığı budalalığın ehem.miye- !angıcı old;.ı. 
tını yavaş yavaş anlıyor, fakat Vapurda zengin yolcular ara~ 
nefsıne karşı itiraf etmek kibrı-ı.e sında genç bır kadınla .tanıştı. 13u 
dokunuyordu. Karşısında müte • yük bır demır fabrıkacısı~dan 
'nadiyen konuşan damat paşayı dul kalan bu zengin kadını ıst~
hıç dınlemiyor kendi kendine: ~ıği noktaya _getırmck Sadık ıçın 

- Adam sende!.. Diyordu. ışten bıle değildı. .Yolda .ahbap -
Taş mı atlım ki, kolum yorulsun? !ık hududu geçil~ı. l\lercımck fı
Allah enayilere zeval vermr•;nı rına verildı. Hatta evlenmıye kıı-

. rar verdiler ve aralarında nişan -* * !anarak kamaralarını birleştirdi

O tele geldiği zaman kapıcı 
Kontesten gelen bir telgra 

(ı uzattı: 
"Büyük validem geldi. Henwn 

o\·det ediniz.,, 
Sadık asansöre binerken kendi 

kendine düşündü: 
- Bu kadar ehemmiyetsiz bir 

şeyi bile idare edemiyor! Haki -
kalen bu karılar aşık olunca büs
bi.ıtün aptallaşıyorlar! 

Odasına girdi. Elbisesi ile ya -
tağına uzandı. Sinirlerinde bir -
denbire bir mukavemctsizlik 
hissediyordu. Unutmak isted;ği 
halde bir hamlede kaybettiği pa 
ra, acısını yavaş yava§ hissettiren 
bir yara gibi zonklamaya başla -
mıştı. 

Gazinonun uğultusu, banknot 
paketleri dolu masanın etrafın -
dakilerin konuşmaları, krupienin 
sesi kulağından gitmiyor, bıitıin 
çehreler gözünün öniınden silin· 
miyordu. 

Sabaha kadar uyku ile uyanık· 
lık arasında çırpındı. Uyandığı 
zaman saat ona gelmişti. Telefon 
la kahvaltısını emrettikten •onra 
banyo odasına geçti; soğuk bir 
duş aldı . 

Kahvaltısını ettikten sonra tek 
rar yatağına uzandı. Uzun uzadı
ya düşiındi.ı. Ondan sonra otelın 
bürosuna telefon etti: 

- Bugün gidiyorum. Marıııl· 
ya için sürat katarında bir yer 
tutunuz. Hesabımı hazırlayını7.. 
Paristen veyahut başka bir yc>r· 
den telefon edilirse otelde olma
dığımı söylersiniz ... 

Mesajerı Maritim'in Suriyt>ye 
seferini yapan Tadla vapuru 
MarSilyadan ancak ertesi ak~am 
hareket edecekti. 

Sadık ertesi gün Marsilypda 
Noay otelinin mükellef holiinde 
resimli gazetelerin yaprakıaı·ını 
0 eviriyordu. Yanında son nefesi-
1i veren bir muhtazırın soluğuna 
~cnziyen bır ses işitti: 

- Mon şeri! 
Kontes ayakta duruyordu. 
- Sen? Burada~ 
Sadık. kadının nihayet isyan e· 

deceğini zannediyordu. Fakat 
knr~ısındaki biçare büttin iradesi 
n i kaybctmi , sahibi tarafından 
dövulmekten, azarlan!l'akldn 

ler. Uğradıkları iskeleleri beı·a· 
ber gezdiler. Istanbulda beraber 
oturdular. Adeta karı koca g!bi 
yaşıyorlardı. 

Sadık kendisini pek mühim iş 
!erle meşgul bir adam gibi gös
terdi. Kumar fırtınasından kalan 
parayı fazla mahsul almak için 
saçılan tohum gibi sarfediyordu. 
Şimdi kendisini yeni bir vapur 

şirketinin müessisi gibi gösteri -
yordu. 

Bu karlı işi o kadar güzel yal
dızladı ki, zengin mahbubesi ken
diliğinden vapur şirketine nis;e
dar olmak arzusunu izhar etti. 
Sadık mevhum idare meclislerıne 
muhayyel hissedarlara telefon et
ti. Güç bela beş yüz bin frankla 
kadını müessislik hisesine sahip 
edebildi. 

Sözde vapur almak üzere ııiden 
heyete iltihak için Londraya gi· 
decekti. Nişanlısı ile beraber 
Fransaya döndüler. Zengin dul. 
Sadıkı Pariste bekliyccekti. 

Genç kadın izdivaç projesini 
ailesine açtı ... Aksi olacak, bira· 
deri Paris polıs müdürüniin (Bri
gad monden) yani 

( Arkası var ) 

PİYASADA: 

Et Fiyatları Yen iden 

T esbit Edildi 
Dün fiyatları mürakabe ko -

misyonu toplanarak, et fiyatla -
rını yeniden tesbit etmiştir. Dün 
kil karara göre karaman 70 ku -
rııştan 60 kuruşa, kıvırcık 75 ku
ruştan 70 kurusa indirilmiştir. 

Dünkü lhracat - Dün mufı. 
telif memleketlere 250 bin lira -
lık ihracat olmuştur. En ziyade 
Almanyaya tütün, deri, kuru bak 
la, Romanyaya zeytin, nohut Mı
sıra da pek az miktarda tütün 
gönderilmiştir. 

Dün tiftik ihracat birliği ile 
Alman firmaları arasında !!00 
bin liralık tiftik anlaşması imz3 
edilm~tir. Alman firmaları ev -
veice de bir milyon liralık tiftik 
almışlardır. Buna mukabil !oko· 
motif gelmişti 

Pasif 
Korunm 
Tecrübeleri 

- ..,__ 
Dün Büyükadada 

Muvaffakıyetli ır 

Tecrübe Yapıldı 
Dün de. Rüyii ·adada hava '"'' 

likesinc knr~ı p;ı~if ko1 unına de 
ncmeleri vao:lmıchr. DiğC'r ka • 
zalarda 'olctujiu gibi burada ya· 
nılan tecrübclPr de ıyı nelicP 
ler verm·!-1., bi.itün ekipl~r vazi
felerini hiç noksansız yapmışlar 
dır. 

TAN 

Aliırm i. ar1>ti snat 14 te VPril· 
mi<tir. Düdük lK'<lerini duynP 
halk evlerine ve sığınakbra '!.ir
mişlerd •r. Spor sahası civarına 
düsman para ütçüleri indiıildlği 
forzedilmlş. derha.I bıırekete ı(<! -

çen miiselHlh sivil kuvvetler sa -
hayı muhasora ederek paraş;nç!i
leri imha etmişl~rdir. 

diin yapı Jnn mera~imtfen blr.göriinüs 

Bundan sonra iskele basında 
bir binaya tahrip bombası diı« -
tiiğü, binanın yıkılıp caddeyi ka· 
pattığı ve üç kişinin enkaz altın
da kaldığı farzedilerek harekete 
geçilmiı;, sıhhiye ve enkaz kal -
dırma ekipleri caddeyi temizle -
yip yolu açmışlar, yaralıların ilk 
müdavatını yapıp hastaneye gön 
dermişlerdir. 

.. , i ayram v 
c .ul< Hafa 
Yarın Baslııor 

1 

Bu esnada Çınar caddesinde 
bir eve yangın, Çankaya sokağı
na iperitli bomba düşmüş gi
bi mahalle itfaiyesi ve gaz te
mizleme ekipleri faaliyete oaş
lamışlardır. Denemeler saat 
15,30 da bitmiştir. 

Yarın Beyazıt ve Taksimde Merasim Yapılacak 

Ve Bütün Haftanın Neşeli Geçmesi için 

Zengin Bir Program T ai·bik Edilecek 
Milli efin 
imzah 
Fotograf arı 
Dün Merasimle ihtiram 

Mevkilerine Konuldu 
Dün saat 18,15 de C. H. P. E· 

mlnönü kazası şubesi binasında 
Reisicümhur Ismet Inönünün şu
beye hediye ettikleri imzalı .fo -
tograflarının ihtiram mevkııne 
konulma merasimi yapılmıştır. 
Merasimde Parti ve Halkevi er -
kAnı, hir meclisi Azaları ve ka
labalık bir gençler grupu hazır 
bulunmuştur. Eminönü HaL1<evi 
reisi Dr. Yavuz Abadan kısaca 
Milli Şefin lütfettikleri bu res -
mi talik etme şerefinin sonsu_z se
vincini anlatmıştır. Feyhaman'ın 
bir tablosundan alınmış olan bu 
güzel fotoğrafı asıldıkta!' so.<lta 
merasimde bulunanlar bır mud -
det Milli Şefin resmini seyretmiş 
lcr sonra da Eminönü Halkevi -
ne 

0

gitmişlerdir. Ayni merasbn l!'.
minönü Halkevi idare heyetı reı
sinin odasında da tekrar edil -
miştir. Buraya konulan imzalı 
fotoğraf da ressam Çallı tarafın
dan vapılmış olan bir tablodan 
alıru,'.,ıştı. Resimde Rcisicümhu -
run Halkevine iltifatları ve im· 
zaları bulunmaktadır. 

Milli Şefin diğer parti ;ıube
lerinc ve Halkevlerine gönder • 
dikkri portreleri de Halkevi ve 
parti şubeleri salonlarına mera -
simle tAlik edilecektir . 

Halkı Aldatanlar 

Cezalandırıhyor 

23 Nisan 1920 de Ankarada 
ilk defa Büyük Millet Meclisi 
toplanmış, riyasete Gazi Mustafa 
Kemali se~tikten sonra, yine ilk 
olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hük:Cımetini kurmuş ve 
bu Hükfimet o ı:ıün ise başlamış
tı. İste bu suretle Milli Hükiımet 
ve Milli İdarenin kuruluşunun 
vtldönürnü olan 23 Nisan, her 
•ene olduğu gibi, bu yıJ da yur
dun her tarafında ve şehrimizde 
emsalsiz tezahüratla kutlanacak_ 
tır. 

23 Nisan ayni zamanda Çocuk 
Bayramıdır. Her iki bayramın 
neşeli ve zenı:ıin bir proı:ıram la 
kutlanması idn her türlü hazır
lık •ona ermistir. Bu arada bü
tün kaza ve nahiyelerde vapıla. 
cak törenlPrde halk hatipleri ta
rafından 23 Nisanın mahiveti ve 
manasını izah eden nutuklar söv 
lenecektir. Saat onda kazalarda 
yapılacak merasimde, her kau
nın ilkokul cocuklan hazır bu. 
lunacak ve bütün mektepler ci
çek ve bayraklarla süslenecektir. 

Vilayet namına yanılacak me
rasim Beyııntta Cümhurivet 
mevdanında olacaktır. Merasime 
,ehir bandosu tarafından çalına. 
cak tstikliıl marsı ile baslanacak 
ve hu sırada mevdand•ki direğe 
'!'ürk bayra<!ı çı-kilece'ktir. Bun
dan sonra Vali ve Beledive Reisi 
>ıir acı~ nutku sövlivecektir. Bu 
T\•ıtkn Parti ve ilkokul cocuk -
lanna vardım rPmivetleri blrlil!i 
•dınn sövlenecek nutuk takip e. 
ılecektir. Beyazıtta'ki merasimde 
C'ocuk Esirgeme Kurumu adına 
'liivlenecek nutukta. çocukların 
ihti<o<hrı a'1lat<l•raktır. 

Taksimdeki merasim 
Nutuklar sona erdikten sonra, 

hazrrlanan celenklerle Taksime 
gidil~cek ve celenkler saat I0.20 
de Bevoğlu kaıası ilkokulları i
kinci devre tale'Se ve muallim -
leri tarafından doldurulan mey. 

Marpuççularcla elbise levazı - dandaki l'ıbiileve merasimle ko -
matı satan Mikail, elindeki tell- nulacaktır. Celenk kovma mera
ları gizleyip satmak istenıediffe,in <imindPn sCl'Tlra hahrive banilosu 
den yakalanmıştır. Dün asliye tarafından İstiklal marsı çalına
ikinci ceza mahkemesine verilen •ak, talebe ve halk da buna is· 
Mikailin suçu sabit görüldüğün • tirak PdPcektir. Bu esnada ılfre
den 25 lira ağır para cezasına ve ~e '!'ürk bayral!ı cekilec1>ktir 
dükkAnının 7 gün kapatılmasına Bundan sonra hatipler nutuk 
karar verilmiştir. 5övlivecek ve ilkokul blebesi •-

Bundan başka yine Marpuççu- ılıno bir talebe tarafından do co· 
!arda makaracı Dimitri Derbent •oıklann duvı:(Ul~rı izah edile • 
Jioğlu da ayni şekilde makara •ektir. Nııtıı'klar bittikten sonrl. 
sakladığından yakalanmış ve •alebe. "kutlama heveoti.. önün. 
adliyeye verilmiştir. >'len ı:ıecere'k ı:ıecit resmi vanacak 

Pazarlıkla satış yaparak hal· ve merasime nihayet verilecek
kı iğfal ettikleri için Beyoğlun· •ir 

da on dükkan da belediye ceza· yoksul çocuklara yardım 
sına çarptırılmıştır. 

Mekteplerde Dün 
imtihanlar Başladı 
Dün ilk okulların son sınıfla· 

rında imtihanlara başlanmıştır. 
Bu imtihanlı~ .3 iMavıs cumar • 
tesi gı'.ihti<·ııııı;ıa ~ı.ıklir~,Imtilıan 
lardemnuvaffak -ola..-yıp«En«•:ı
le kalanlar için de 13 ve I 4 ma
yısta imtihanlar yapılacaktır. 

Dün liselerde de imtihanlara 
başlanmıştır. imtihan yerleri Ma 
arif müdürü Tt'vfik Kutun riya· 
setindeki müfctt\şkr heyeti b -
rafındnn gezilmiş ve imtihanler 
da hazır bltltınan miifettMer ta· 
lebelerin cevapları ile alakadar 
olmuşlardır. 

B•VTam münasebetivle ilkokul 
voks~l rocuk1arı. vardım cemi -
fTet1Pri. r.'ocuk F.c;ir11eme Kurumn 
ve K1z1lav J:!'ihi di"er hnv1r mü 
~c:sesPlPri tnrafındAn rlbic:e VE'
c:Hir verilmek suretiyle sevintfiri 
1eccktir. 

Sinemalarda 
Çocuk Haftasında bütün sine. 

malar her ııün ı:ıiindüz seansınd• 
nara!;ız. cocuk terbivesine varı· 
van filmlerle ö~ret.iri ve 'komik 
filmler eösterece'klerdir. Kayma
kamlar. kendi ka•• ve nahivel~ri 
irind,.. bulunan sinema ve tivat. 
ro f!ibi eiilrnce verl,,rinden co • 
0 11klenn istifade etmPlpTİni nrO· 
,,.ram la temin ve c:phrin uzak 
•emtlerinde oturan tstonbuln ta. 
•ııme'k iml<Anını bulamıvan eo · 
cukların trnıavay, vapur gibi 

nakliye vasıtalariyle şehri tanı· 
malan icin programlı geziler ter_ 
tip edecektir. 

Esirgeme Kurumu 
programı 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul 
Merkezi ile şubelerinin Cocuk Hartası 
proıtramı şöyle ~rtip edllmlstlr: 

lıtanbut Merkezi: 24 Nisan pet"$em
be günü saat 14 de Beyoğlunda Fran
sız Tiyatrosunda büyük bir mU~ame
re tertip etmiştir. Bu müsamerede 
c;ocuklara pasta, sandviç, şeker dağı
tılacaktır. 

Adalar k•za kolu: 23 Nisan sabahı 
Bilyükada Cümhuriyet meydanmda 
yapılacak törenden sonra çocuklara 
.,ekerler da~rtt1acak, 8kşam saat 17 
de Büyükada İ•kele gazinosunda bir 
mG.samere tertip olunacakbr, 

Heybeftıda Nahiye Kolu: 23 Nisan 
l{O.ntl Cfimhurlyet meydanında yapı
lacak tlSrenden sonra, ilkokulda, bir 
talebe mQsamttesi tertip olunscak ve 
çocuklar arabalarla gezdirllecektit". 

Bakırk&y t<aza Kolu! Kendi mm
takast dahtllndek1 eoc:uklana Halkevi, 
yıhut Bakırköy Bez fabrikası &alon. 
hrrmda eğlenceli bir müsamere vere-
celtUr. 

Beyo§lu Kon Kolu: 120 ı;ocult baş. 
lan aşa~ı glydlrllecelt, l!llndOz Mak
lltim salonunda bir çocuk balosu veri
lecek, çocuklara hoklcabaı. kukla, 
ksrıııı!lz ,asterflt<!ektır. Gecesi de 
Makslm salonlarında DQmbüllU tmı.an 
tarafından bir gece eğlencesi tertip 
olunacaktır, 

Şlolt Nahiye Kolu: Panııaltıda Tan 
•lneınasmda 9"bah saat 10 dan baş
lıyarak 14 e kadar çocuklara bir mil
samere vttilecektlr. Müsamerede ka
ragöz. hokkabaz, kukl• van!ır. Ayni 
zamanda ıürbfiz eoeuk mO~abakası 
yapılacaktır. Mü"abakarta kaı:ananla
ra hediyeler verilecektir. 
T•kılm Nahiye Kolu: Kendi mer

kezlerinde 50 çocui!U baştan aınfı giy 
direceklerdlr. 

Emln8n0 Kaza Kolu: Sabah saat 
10 da nthiye mOmes:~itleorf ve bera
berlerinde getirecekleri ı;ocuklar, Dl
vımyolu çocuk kOtüphaneslnde top.. 
tanacaklardır. D:ı.ha sonra kütüphane 
müdavimleriyle birlikte GOlhane par
kma )tldllecek ve Atatilrlt heyk•lln• 
bir ~lenk konıcakbr, Saat 1!5 de. 
Carşıkapı cocuk dispanserinin ve A-
1tmdar eocuk yuvasınm resmi küsat
ları yapılacak ve saat 16 da dıı DJ
vanyolu çocuk küli!phaneslnln altmcı 
Vllı kutlanacaktır. 

Alemd•r Nahiye Kolu: Akıama k.tt
riar çocuklara hokkabaz, kukla RÖS

terilecek ve rnonoloJlAr söylenecek
tir. Ayrıca 20 kız ve 20 erkek çocu
"u da ,ıriydlrfiecektır. 

Beyant Nahiye Kolu: Cocuklara şe
ker ve kuru yemiş daihhlacak, ayrıca 
•ltml$ CO<'tlk ta ırlydlril«ektlr. 

EmlnlSnU Nahiye Kolu: 27 Nisan 
'l"IBUlT' günU. GUlhane parkında eo -
,.nklar ,ı:Jn el:lenceli bir müıamert 
tc>rtip olunıcaktll', Aynca 20 erkek. 
?.O kız ç()('Uıtuna elbise .,.. kundura 
1niıtılacakhr. 

Kumkıpı Nahiye Kolu: 23 Nisan 
'!Una Cinci meyd1'n1nda muhtelif ef
ltncltr ve oyunlllr tertip olunacak 
-:-ocuklara 'ekttleor dafıtılacak, aynca 
~o eocuk gtydlrilecektir. 

EyOp Kaza Kolu: 900 çocula kır 

ıa~lencesl tertip olunacak, Saka ha.
vurunda oyunlar tertip nlunacak, ço
,.uklara fmdık, nznm dıılrtllacak, ay
rıca 900 çocufa peynirli pide tevzi e
-lilecektir, 
Kadık8y Ka:r:a Kolu: l"tner l't:ıdm

lfa bir topl.-ntı ve U5re-n yapılııc-ak vr 
çocukların bayramları kutlanacaktır. 

Anadoluya 
Gitmek 
İsfiyenler 

Bir Kısım Biletlerin 

Halka T evziine 

Başlanıyor 
Kendı arzuları ile Anadoluya 

gitmek istiycnler tarafından ve. 
rilen beyannamelerin tasnifi hit 
miştir. Bu i ş için ayrılan 30 me· 
mur bugün de biletleri hazırla -
makla meşgul olacaklardır. Istfln· 
bul ile Samsun arasındaki iske -
lelere çıkacak yolcuların biletle
ri hazırlanmış ve kaymakamlık -
!ara gönderilmiştir. Gidecek yo!· 
cular arasında vapurdan sonra 
trenlere binmesi icap eden hal • 
ka ayrıca birer tane de tren tıi
leti verilecektir. ilk vapur bu • 
radan hareket eder etmez Sar.ı
sun, Çarşamba, Zonguldak ve 
Irmak tren hatları da faaliyete 
geçecektir. !kinci kafile Samsun
dan Trabzona kadar olan iske • 
lelere çıkacak halktan teşekkül 
edecetir. Daha sonra Ege \'e 

Marmara sahillerine gidecekler 
yola çıkarılacaklardır. 

Bundan başka Devlet Demir • 
yolları da Haydarpaşadan hare
ket edecek yolcular için hususi 
katarlar hazırlamıya çalışmakta· 
dır. Bu hazırlıklar tamamla • 
nınca vaziyetten evvelli vilayeti 
haberdar edecekler ve götürecek 
!eri yolcu miktarını bildirecek -
!erdir. Vilayet te buna göre ha -
reket tarihinden iki gün evvel 
gazetelere i!An vererek >-~ıı,, h,.. 
berdar edecektir. 

Haliç Vapurları 
Hakkındaki 
Belediye Kararı 
Dahiliye Vekaletine 

Dün Bildirildi 
Şehir Meclisinin Haliç va -

purları şirketi hakkında verdi 
ği karar dün Dahiliye Vek!\leti
ne bildirilmiştir. Bu kararda be
lediyenin Haliç şirketinden a -
lacağı olan paradan şimdilik sar 
fınazar edildiği ve ileride şir -
ketin tasfiye masasından istene. 
ceği yazılnuştır. Diğer taraftan 
Münakallit Veklileti Haliç vapur 
!arını devren satın almak için bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. 
Bu 'kanun projesi bu devrede 
meclise sevkcdilecektir. Oğren -
diğimize göre şirketin Münaka -
111t VekS.letine devri mayıs ayı 
içinde bitecek ve hazirandan iti
baren Haliç vapurlarının işletil· 
mesi ni Deniz yolları idare ede -
cektir. 

Haliç vapurları Devlet Deniz -
yoUarına devredildikten sonra 
idare halka birçok kolaylıklar 
temin edecektir. Bu arada Adala· 
ra ve Kadıköyünden bir tek bilet 
almak suretiyle Eyübe kadar gi
dilebilecektir. Haliç vapurları -
nın ücret ve sefer tarifeleri de 
Kadıköy vapurlan tarifelerine 
uydurulacaktır. 

Eğlence Yerleri Saat 

12 de Kapanıyor 
Umumi eğlence yerleri, bun -

dan sonra geceleri saat 24 de 
kapanacaktır. Barlar, çalgılı ve 
içkili lokantalar bu kararın şü -
mulüne girmektedir. Yalnız iş -
kembeci, muhallebici, pastahane 
gibi yerler saat bire kadar açık 
kalabilecektir. Yeni kapanma sa· 
atlerinin tatbikine evvelki gece· 
den itibaren başlanmıştır. 

Hava mOsalt olmadığı takdirde, bu 
merasim mekteplerde yapılacaktır. 
Hatta içinde bazı kaza llkmekteplcri 
Wonlarında ve Kızıltoprak Halk Par 
tlsinde çocuklar için karagöz ve kuk
la oynablacaktır. Erenköy ve Kwl
toprak nahiyeleri de ayni şekilde ha
reket edeceklerdir. Bundan baska E
renköy nahiye kolu tarafından 50 ço
MJğa elbise daııtılacaktır. 

Kartal Kaza Kolu: Hafta i('lnde, 
150 eocuk için Yakacıkta büyük bir 
kır eğlencesi tertip olunacak, c:ocuk
lara yemek verHecektir. Ayrıca 30 
çocuk glydirllecektir. 

Hafta içinde Nişantaşmda, Harbi
yede, Tepebaşmda ve Ak.saraydaki 
yeni c:ocuk ba~lerinin de küşat re. 
<imleri yapılacakt!r. 

Dairelerde tatü 
Yann Milll Bayram olması 

müna•ebetivle resmi dairelerle 
bankalar ve biitün mali müeS<P
•eler buıı:ün öl!leden sonra vann 
ela bütün !!Ün kanalı bulnnacak· 
•ır. Dair,..ler PP.rsPmh" giinü mu. 
t.at saatte mesailerine baslıva
caktır. 

Programları 

Ve G""r şler 

Yazan: Naci Sadıd'alı 
emen biitün gazetelere yaz-
dırıJd ı;':ına göre, ge<,:en 

Pazar !!iinü ara Ali il l\.Iülılyim 
pehlivan idllın1ı bir gftttş yapa. 
caklar, ve :renisinceyt' )\.adar çe· 
kişcceklerdi: Ve hu gii~ln he· 
yttanlı olacaj!ı ınıı kknktı. 
Eenıen hütiin ,::azctlerc yazdı. 

r-ıldır:ına giire, n ma-ovn an mu· 
hacir o]arnk gelmi~ hut11nan Ka
sım isin1li yanıan bir pehlivan, 
Tekirdai:lı Hiise)ine mc,·dan O· 

kuınuştu. l•'al<at Kasım Pehliva
nın. lıa5 p hJi,·aı•1a &ÜJ"C'~mek 
hakkını katat>al>ilmcsi için, has 
altı ııehlivnnlarını yenebilmesi la. 
zımdı: Bu itibarln, m!lthi$ bir gü· 
reşçi old nK-tı siiylcnen K rn pch· 
livan, geçen pazar giinU, Süley • 
man pehlivanla giireşecekti: Bu 
g-Ur "n heyecanlı olacağı da mu
hakkaktı. 

Yine biltiin gazetelere yazdırıl· 
dığına göre, gC('en Pazar giinü 
senelerden beri tı:ırtı :\'ere gt:"tiril
ınemiş olan Tekirdağlı Hüseyin 
pehllvan da, kendisine ml'ydan o. 
kuduğu söylen ilen lltcrsinli Ah· 
met pehlivnnfo l(ilreşecrktl: Pro· 
fesyoncllijiini ilin etmiş olan 
lllersinli Ahmet, vaktiyle. kendi 
sıkletinde dünya üçOndilllğlinü 
kazanmış, gürbiiz, çevik, usta, a· 
car, ve kuvvetli bir pehlivandı. 

Yine blltiin gazetelere, kendi 
ağzından yaıdınldığına göre, Te
kirdağlıyı yenmek için uznn u
man çalışmış, fnrmtmu bulnıu.~, 
bir hayli de kilo almıstı: Hiç •ilp• 
he yokta ki, alakadarlar i(in, bu 
ı!'.ıne,. de fevkalade heyecanlı o
lacaktı. Bu itibarla, evvelki gün, 
Be iktaş kliibüniin suyu bo ltıl
mı, yüzme havuzunda bu mu a
bakalan seyretmek için toplanmış 
vatandaşlar arasında ben de var· 
dım. 

Derin lınvu7nn, birer otut"ma 
:veri olarak kııllanılan merdiven
leri tıklım tıklım doluvdu. Se. 
yirciler arasınd:-. giinde. elli ku
ru~ kazanan -;me1eler Vf.' a:vda 
40 lira ücretle l'Rh<~n kiiriik me· 
morlar da vardı. Ve gf'lirl~ri. o 
ameleleri<! mcm11rlardan 'fll7.la ol
mıyan vatanda51ar, ora:va toplan. 
mı~. sf'yirril<'rin rk!-ieriyetinl teş
k 1 edi. ordu. azctc ıle yapıla· 
rağ'ını olmdııkı..n milsahaknlftrı 
seyretınl'k a,..,.mlvlc. ornvn koı· 
mıı~lar. ve 50 kurn• dllhıılive 
parasını ödemek icin ihtim•l. iki 
öğün ac: kalmnk fP<lak~rlıll-tnı un. 
ze almışlardı. Onlara bn fed,~r
hğı yaptıran, memlrkrtin milli 
sporu olınak me,·kHni lı ... 13 nıu• 
hafaza eden gilTe•e k n;ı duy<l111t· 
ları masum ve ;ı;:amhtıi sev2iyiti. 
Bllllun içindir ki, l{iirc1 <f'yret.. 
menin zevl<li heyern111, onlara 
ekmej!in fadından bile lerzetli 
oıelmi•ti: Onlardan çoi\'11, hiitün 
hir haftanın tek tnlil ıriiniinii. hn 
heyecanın zevkiyle doldurarnk· 
!ardı. Kızırın giioe.ş altında. Ade• 
ta ıröhek ta~1 gibi ·anan beton 
merdivenler üzerine, birer nslu 
talebe ıcibi sıra~lar, bekli· 
yorlprdı. 

Fakat maalesl'f bo•una bekledi. 
ler. Bo una bekledik: 

Kara Ali lle l\lülAyimin güresi, 
haftaya tamamlanmak üzere ya· 
nda bırakıldı. Tertip heyeti, ıra· 
zetelerle ill\n olunan proımımıu 
tatbikini isteyen halkı ~öyle teh· 
dit etti: 
"- Bu mii•al>•kava deV11m ıe. 

deriz ama, Tekirdal!lı ıı:iirtsi ııeri 
kalır: Çünkü va.kit dar! 

Halk, baj!ırdı: 
"- O halde paralan ~ nı

rin!" 
Polisler halkı teskin etti. Ve 

miisabakalnra (!J yenirlen baslan· 
dığı zaman. Romanyadan geldiği, 
ve yaman bir pehlivan oldııl!u 
söylenilen Kasnn pehlivanı da 
gördük: Bu Romanyndan ırelmiş 
Ka.ım pchli\·nn da, hundan bir 
müddet evvel halka aylarca: 

"Cenubi Habe~istan şampiyonu 
Rastafari" ünvaniyle yutturulan 
siyahi orta oyıınrusu idi. Tertip 
heyeti, ıı:azetelttle il&n olunan 
progrnmın tath; ini isteyen halka 
sö~·le cevap verdi: 
"- Siz müsahehete hakmn· 

vm: İnsanin çift dnf:ar derler. 
Bu adam. si7in ?:nnnett.iüinİ2 l!'ihi 
ayni 11dam deiiildir! 

Halk ba!ımfo 
"- Yalan: Paralan &eri vıe. 

rin!" 
Pofüler halkı teskin etti. Ve 

'1ra Tekirıleğlı . Mrrsinli gifre· 
•İne geldi. l\ler<inli Ahmet tl'. Te. 
1<irdai{lı ıla nrtava rıktıler. Fakat 
mm o sırada. m<'•·dnnıla. kimse. 
nin t•nımadığı hir çıpl,ak adam 
pe:vdnhlanıp: 

,,_ Dunın •• nr-di. bPn, Trkir· 
~a~ln·a llfl•.-inlf Ahnıeftı>n P\·vel 
meydan okumucotum: Oı1nnla ~v~ 
vela tntıı. ,,..,k, lıe im hRkkın ... ırr 
Jtıı hnL;.kım\'lnn •·n7:P'('rPnıPm'" 

ITokrm hP)'t'ti hıt lınLlq ılo rı 1 
•nnıdı. Ve h·ı '·ii7rlen. fTiirıiin rr. 
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~lmanyanın 
Tasarladığı 
Geniş Plan 

1 - Almanyan:ın İngiltere adasını 
istl.lA teşebbüsünü en sona bırak
tığı hissediliyor. Çünkü bu. Al
manya için en zor ve en tehlikeli 
bir hareket olacaktır. 
2 - Japonyanm Alma.nyaya harp 
gemileri Tereeeği haberi tecyüt 
ederse, Japonyanm harbe girme
den müttefikine müessir suı·ette 

yardım etmek istediği neticesi de 
çıkarılabilir. Fakat böyle bir ha
reketin Amerika ile Japonya ara
sında bir harp sebebi te~kil etmi· 
yeceği iddia edilemez. 

Almanyanın, İngiltere im· 
paratorluğunu yıkmak 

makspdiyle Atlantikte, Akdeniz· 
de ve Pasifikte tatbikine başla· 
dığı geniş planm hergün l·eni 
inkişaflarına şahit oluyoruz. 
Almanyanın bizzat İngiltere 

adasını istila teşebbüsünü en so. 
na bıraktığı hissediliyor. Çünkü 
bu Almanya için en zor ve en 
tehlikeli bir hareket olacaktır. 

Bu teşebbüsün akameti Al· 
manyarun vaziyetini ve nüfuzu
nu şiddetle sarsabilir. 

6ununla beraber, İngiliz bal· 
kının maneviyatını kımıak, pa. 
nik tevlit etmek ve a~·ni zaman
da harp san•yil merkezlerini, 
tayyare ilsJerini ve limanları 
tahrip etmek maksadiyle adaya 
:yapılan hava btarruzlan .son 
günlerde şiddetlenmiştir. B~ 
yakın veya uzak bir istikbalde 
~·apılacak btila hareketini ko
la) !aştırmak gayesine matuf bir 
haı:ırhğa çok benziyor. 

Alman) anın bu i.stilfıda İr· 
Iandanın da yardıınma gü\.cndi. 
A"I anlaşılıyor. 

Akdemzde İtalyanın başa-ra
ınad ığı \'azıfeyi üzerine almak 
ıucclıuriyetinde kalan Alman
;\ anın Mısıra ve İraka hakimi~·e· 
tı aucak ;.\lısır hududunda baş. 
lıyacak oJau kafl Jıarbin netke
sıııe göre taayyiın edecektir. Bu 
harı> sahasının son \·azivetiue 
gtire Alman kuvvetlt>riniu. J-ıura
da hii~ iık bir mağlübiyete uğ· 
ı amaları im.kan dahilinde göriıL 
ıııcktedir. 

Almanyanın Cebelitfinğa ve 
doln) ısiyle şimali Airikanın mü 
hım bir kısmına hakimiyeti ise 
aııcnk İ Jlanya ve Yich;v hiiki't· 
rnetlcrinin fiili yardımlariyle, 
a~keri t~şriki mesailcriyle temin 
cuılebilir. 

Alman zimamdarlarının, aldı
~ı bir mikdar yiyeceğe mukabil 
ln~iltere oleyhinde hareket et· 
ıniyeceği hissini vermeye çalı. 
şan General Franco'nun, zamanı 
gelince Tancanın tahkim.ine ve 
İspanyanın muhtelif yerlerinde 
deniz ve hava üslerinin tesisine 
\'e Cebelitanğa taarruz edecek 
Alman motörlü kıtalarının 1s
}lanyaya geçmesine nıiisaade e
d('ce~i.ni dü:iii.ndüJderi bissedi. 
Jiyor. 

Frnnsaya gelince, Mareşal 
Petain "in son nutkunda, Fran
!iarun eski müttefiki ola~ İngil· 
tereye karsı harbe girmek şeref· 
sizlik olduğunu söylemesine 
:rağmen, Amiral Darlanın gittik. 
\'e daha foz)a Almanyaya tema· 
Yül ettiği görülmektedir. Ajans
lar, Amiralin dahiliye nazırı sı· 
fatiyle, hiikiımete muhalif bir 

vaziyet almalarından dolayı 22 
belediye meclisini feshetti,.diği. 
ni haber vermektedirler. Bu ha
dise, bir taraftan Fransada A -
miral Darlanın siyaseti~e kar
şı muhalefetin büyiidüğünii, 
diğer cihetten Amiralin şahsi 
politikasını tatbik etmeye im
kan bulunduğunu göstermekte
dir. 

Fraruıanın şimali Ahika miis· 
temlekelerinin vaziyetine ge
lince: General Weygand'ın, hiç 
olmazsa zımni müsaadesi olmak 
sızın Alman kuvvetlerinin Li~
yadaki muvaffakıyetlerini ve 
Casablanca'da ve diğer mınta. 
kal arda üsler tesis etmek husu -
sundaki faaliyetlerjni izah et
mek rnümkiin olamaz. 
Almanyanın, Siiveyşe hakim 

olduğu takdirde, Amiral Darlan 
ve General Weygand'ın daha 
müessir askeri yardımlanm te
min edeceğini tasavvur et1T1esi 
de muhtemeldir. 

Japon Yardımı: 

Almanyanm ayni zamanda 
Atlantik harbini kazan. 

nıek ve Pasifikte İngilizleri sı· 
kıştırmak maksadivle yeni bazı 
teşebbüsleı-e giriştiği. 

0

Japonya
ya verece~i harp nıabem~ine 
ve tayyarelere mukabil, Japon
yadan iki zırhlı kruvazör. Ü<' 
hafif kruvazör ve altı muhrip 
alacağı hakkındaki şayiadan 
anlasılmaktadrr. 
Alman;vanın hu ı?emileri, hem 

şimali Atlantikte İngiliz nakli
ye kafilelerine, henı de cenııbi 
Atlantik ve Hint Okyanusu :vo· 
ln ile Siivevse kadaT sevtiisefer 
ctmiye bash~·an Amerikan nak· 
Ii;re gemileri.ne karsı ktıllımmak 
istiyeceği tahmin edilch:Jir. Al· 
manyanın, Fransanın Atlantik 
limanlarındaki ham ı?emilerine 
de el kovarak ve Dakar. Casa. 
hlanca li.manl:ırından , .e İ'inan· 
yor adalarından istifod~ rderelf 
Atlnntik harhi11in nrnkadderatı 
i.izerine daha fazla miiPc;<ir ol
mak tacav\·ıınmda bulunması 
da miimkiindür. 

Fakat, bu planın tahakkuku 
için, Almanyanın Japonyadan 
alacağı bu harp gemilerinin Ja. 
pon denizinden Hint Okyanu
suna ve Atlantiğe kadar geçebil. 
meleri Jazrrndır. Yollan iizerin
de, Avustralya, Holanda adala. 
rı, Filipin ve Guam adaları, Sin
gapur iissü vardır. 

Japonyanın, İngiltere ve A· 
merika ile harn halinde olmam'\ 
sı dola,vısiyle, bu harp gen,ileri. 
ni kendi hnynkları altında bu 
denizlere kadar gönı:fermesi ve 
orada Alman,·aya teslim etmesi 
şeklinde bir kombinezon akla 
gelP.bilir. Fakat İngiltere ve A· 
merikanrn bövle bir teşebbii~ 
karşısında seyirci kalamıyacak
larr muhakkak gibidir. 

Japonyanrn, esasen Amerikatı 
donanmasından iistün olmıyan 
donanmasından hir cok ünite
leri avırarak tehlikeli bir vazi. 
vete dii<ımesi keyfiyeti. bu ha· 
herin doi!rnluğundan şiiphe et
tinnPktedir. 

Eğer hiitün bu mi11ahaza1ara 
rağmen bu haher teeyyiit eder
se. Japonyamn harbe girmeltSi. 
zin miittefikint> müessir bir su
rette yardım etmek • ~tediği ne
ticesi~e varmak icap eder. Fa
kat hövle bir hareketin Ameri. 
k:ı ile Japonya arasmda bir harp 
sebebi teskil etnıiyeceği de id· 
dia edilemez. 

Görüliiyor ki Almanya, İn~il
tereyi ve dolııvısiyle Amerikayı 
dört taraftan kuşatmak ve boğ-

(Devamı ( iinciideJ 
------~ 

f(il if~~!IHMB~ 
DIŞARIDA MI iÇERiDE Mİ? 
Rasur memeleri ba'lılarmda ıh

ı.arda, ba1.1larrnda içerde olur. 
l1'aknt nerede olursa olsun ilk 
,, ametlr.ri cok defa pek hafiftir. 
Ornda hiraz kasıntı, otllrulduğu 
Vakit birnz a~ulık ... 

mesine sebep olmalarıdır. Dışar· 
da olanlar verdikleri ağırhktan, 
sancıdan anlaşıldıkları halde i
cerde olanlar uzun zaman bilin
~eden kalırlar. Sonra sebep ol
duklnrı kan aknıasmdan teşhise· 
dilir!er. _ 

\...,~------------------~--~---------- ~ 

Zirai Kombinaların iş 
Sahasını Arttırmalıyız 

Zeriyat mevsimini geçirmiş 
bulunuyoruz .. Bir ay son. 

ra ilk defa olarak Adana mmta
kasında arpa, bunu takiben di
ğer mıntakalarda da arpa, buğ
day mahsulü idrak edilecektir. 
Ziraat umum müdürünün gaze
telere verdiği izahata göre. bu 
sene kışlık zeriyat mevsimi mü
sait şartlar altında geçmiştir. 
Son vağan yağmurlar yüzünden 
yazlık zerivat devresi de. zürraı 
memnun edecek bir şekilde idi. 
Mayrs icinde beklenen yağmur. 
lar yağ'dı~ı takdirde, bu seneki 
mahsulümüzün pek bereketli o
lacai~ına şüphe yoktur. 

Yine ziraat umum müdürü· 
nün verdH~i izahata göre dısan
va bol mikdarda mal sattığımız 
halde yine silolarımızda kafi de. 
recede stok vardır. Bu seneki 
zeriyatta, zirai kombinalann 
bli:vük rolü olduğu görülmüştür. 
Bir bu"uk ay sonra da harman 
makineleri faaliyete başlıyacak
tır. 

Zimat makinelerinin kövde 
vücude ,ıtetirdiği tahavvüller 
nelerdir? Bu hususta öğrendik
lerimizi aşağıva vazıyoruz: 

** nyurt ve dünya" mecmua-
sının muharrirlerinrlen 

biri, Ankara civarında traktör
lerin. köv üzerinde yaptığı te
siri söyle izah ediyor: 

"Makinelerin ,l?irdiği köyde 
çocuk vefiyatı azalmıstır. Bu
nun sebebi de şudur: İptidat is
t~~sal vas1talariyle çalısan köy
lu kadınfan, cocııklariyle bera
ber tarlalara gitmek mecburiye
tinde kalırdı, yahut cocuihmu 
e\·de beşiğe bırakarak tarlaya 
gitmeye macbur olurdu. Uzun 
müddet tarlalarda calışan kövlü 
kadınl:irının, cocuklanna ivi ba
kamadrklan. kazalıır neticesin· 
de. cocuk vefiyatmın arttığı 
cok görülnıüstür. Halbuki trak
törün ,e:irdiği kövde, bu ıribi ha
diselerin onune gecilmistir. 
Çünkü köylü kadını. makineler 
sayesinde tarlada daha az za
man sarf Pdere'k. evine dönmiye, 
bu suretle cocui!1ı ile basbııc;a 
k;ılmrva imHn bul?Tlaktadır Bu 
itibarla traktör yalnız zirat is
tihs::ı1 sahasınd;ın de~il. köyde 
COC'uk lan kazalardan kurtaran, 
ona ana !':evPisini ve baktmrm 
temin eden bir vasıtadır. Daha 
doğrusu çocukların kurtarıc1sı.. 
dır.,. 

Ankara kövlerinde, müşahe
delere istinaden yapılan bu etüt, 
bize. yeni istihsal vasıtalarının 
köv ictimaivatında ne kadar bü
yü.k bir roı" oynadı ama dair 'ka
fi bir misal teşkil eder. 

** 
Zirai kombinalann vücude 

getirdiği tahavvüllere da 
ir bir iki misal daha getirelim. 
Malumdur ki, kara sapan, onun 
biraz daha tekemmül etmiş ola
nı pulluk ve diğer vasıtalar, zi. 
raatte daha cok insanın calış
rnasını icap ettiriyordu. Ortacağ' 
da ziraat aletleri daha basit ol
duğu icin, ziraat nüfusunun 

İki Eski Ahpap 

A nthony, Liverpolda fa -
kir bir ailenin 5 yaşında 

çok sevilen bir ço
cuğudur. Ktiçük 
Anthony gayet a

·········································1 
f Yazan: Hüseyin Avni J : .....•..................................• 

Yalnız büyük makinelerin 
. giremediği topraklar var. 

dır ki, bunlar orta halli veya
hut fakir kücük köylülere ait 
mülk topraklardır. Bes, on dö
nüm topra{tı olan köylünün bir 

• traktörü toprağına davet etme
sine sebep yoktur. Bundan baş
ka ayni köylünün. bir başka tar. 
lada bir veraset meselesinden 
dolayı bes, o.n dönüm toprağı 
varciır. Traktörlerin, toprak sa
h~plerinin vaziyetine göre. bir
bırine aksi istikamette. vevahut 
birbirinden pek uzak mes~feler
deki topraklarda calışması pek 
milsküldür. Zirai: istihsalatı art
tırmak., traktörü, bu kücük 
miilk parcaları icine sokmak i. 
cin neler yapmalı? Ziraat mü
tehassısları, bu müskülleri göz
öniinde tutarak. traktörlerin ç;ı
Jısmll sahasını arttırmak için 
çareler aramalıdırlar. 

ı~~~~~~~~~~~~~ 

1 
1 1 Askerlik isleri ( 
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~ Bütün şubeye mensup (337) doğum
lularla ihtiyat erat yoklamaları ve 
eytam eramil ikramiye yoklamaları
na 21-4-941 Pazartesi gi.inimden iti
baren devam edilecektir. 

Yeni ziraat mak ineleri faaliyette 

mikdan daha fazlaydı. Ortaçağ- daha az insanla makineler gör
da ziraat ve arazi kanunları, zi- mcktedir. 
rai istihsalatın azalmaması için, 
köylünün tooraklarını terk et. 
mesine müsaade etmezdi. Os
manlı imparatorluğu arazi ka
nunnamelerinde, buna ait şid
detli hükümler vardı. "Riaya
dan biri, sipahi beyinin izin ve 
müsaadesini almadan., toprağım 
terkedemezdi. Bu J?ibilerden a. 
ğır ceza alınmaktaydı. 

Bütün bu hükümler bize gös
terivor ki. ziraat aletlerinin pek 
basit oldul!u bir devrede. toprak 
üzerinde daha fazla insanın <.'a· 
lısmasına ihtiyaç hissedilmek
teydi. 

Ziraat aletlerinin tekemmülü. 
ziraatin inkisafı, insanların faz
la mikdarda toprak Ü7.Prinde ca. 
lısmasına ihtiyaç hissettirme
mistir. 

Ziraatte, motörlü vasıtaların 
tatbiki, büyük traktörler. har
man makineleri ıtibi yüksek tek
nik. köyde büyük bir tahavvül 
vücude j:!etirmistir. Artık köv
lerde ,genis mikyasta kalabalığa 
lüzum kalmamış, bu kol kuv. 
vetlerinin yerini makineler tut
muştur. Mesela: Kanada, on 
milyon nüfuslu bir memleket ol
duğu halde, dünyanın en fazla 
buğday istihsal eden bir mem
leketi haline gelmiştir. 

Görülüvor ki. en yüksek zirai 
istihsali elde etmek i('in. tarla
larda on binlerce insanın sabah. 
tan akşama ka dar çalısmasına 
ihtiyaç yoktur. Bunların işini 

Bizde de, Ziraat Vekaleti 
kombinalar sayesinde, 

modern ziraat tekniğini bir plan 
dahilindP. köylere yerleştirmek
tedir. Gecen sene her biri on 
traktörden ibaret olan on ekip, 
memleketimizin muhtelif yerle
rine dağılmıstı. Ziraat Vekaleti 
bundan müsbet netice1er elde 
et.tiğ'i icin. Am.erikaya 3 milyon 
İnı?iliz liralık zinıat makinesi 
siparis etmistir. Bu makineler 
Amerikadan Basrava kadar geL 
mic;tir. Yakında memleketimize 
gelerek muhtelif ziraat mınta. 
kalarına e-öre tevzi edilecektir. 

Kövliiler. traktörleri kendi 
köylerine getirmek icin Ziraat 
Vekaletine müracaat etmekte
dirler. Her köv. traktörün ken
di kövüne E!e)mPc:ini OÖrt gÖ7.le 
bek1Pmektedir. Cünkü hıtsat m::ı 
kineleri. bui'daytn maliyetini 
vasati olar::ık vüz~,., virmi nisbe. 
tinde indirmektedir. Favda v::ıl
nız bundan ibaret dei!ilnir. Ka
rı k~dim usullerle vapılan h:ır
rnanlıırda, muhtelif sekillerde 
zararlar vnrdır. Tam harımın za. 
manı ya!!mur yağması. hasara
tın, kn::>ların ve farelerin har
man yPrlerine musallat olması 
l!ibi.. Bütün bunlar köylüve av
n avrr 7.ararlAr vermektevdi. 
Halbuki harman makirıPleri. 
~ünlerce, bin bir zahmetle va
p1lan bu i-:leri, bir kaç saatte 
t?Örmektedir. 

2 - İhtiyat yoklamalarına milra
caat edeceklerin behemehal aşağıda 
gösterilen gi.ınlerde heı< mükellef do
ğumu itibariyle (Not) alarak me:ı:kıır 
gunlerde müracaat edecek, aksi tak
dirde askerlik mukellefiye~f kanunu
nun 94 üncü maddesine tevfikan ceza 
görec:~ktir. 

iHTİYAT ERAT YOKLAMALARI 
11-4-941 Pazartesi Buttin 322 doğ. 
22-4·941 Salı 

24-4-941 Per§embe 
25-4-941 Cuma 
28-4-941 Pa7.artesi 
29-4-941 Salı 
30-4-941 Çarşamba 
2-5-941 Cuma 
5-5-941 Pazartesi 
6-5-941 Sah 
8-5-941 Perşembe 
7-5-941 Çarş;ımba 
9-5-941 Cwna 

12-5-941 Paza~·tesi 
13-5-941 Salı 

14-5-941 Çarşamba 
15-5·941 Perşembe 
16-5-941 Cuma 
19-5-941 Pazartesi 
20-5-941 Salı 

21-5-941 Çarşamba 
22-5-9.U Perşembe 
23-5-941 Cuma 
26-5-941 Pazartesi 
27-5·941 Sah 
28-5-941 Çarşamba 
29-5-941 Perşembe 
30-5-941 Cuma 

2-6-941 Pazartesi 
3-6-941 Salı 

4-6-941 Çarşamba 
5-5-941 Perşembe 
6-6-941 Cuma 
9-6-941 Pazartesi 

J 0-6-941 Salı 
11-6-941 Çarşamba 
12-6-941 Perşembe 
13-6-941 Cuma 
16-6-941 Pazartesi 
17-6-941 Salı 
18-6-941 Çarşamba 
19-6-941 Perşembe 
20-6-941 Cuma 
23-6-941 Pazartesi 
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facan ve şirin bir y an . 
çocuktur. az • 

içindeydi. Açlıktan ve soğuktan 
bayılmıştı. Kalbi hafif hafif atı
yordu. Johny hemen ya·.-ruyu 
kucaklacL ve hastaneye ko<.tu. 
Derhal çocuğa vaz'iyct Pdeıı 
doktorlar onu 24 saat içmtle 
kendine getirdiler. 

Dostu demirci sayesinde kü
çük Anthony'nin hayatı kurtul
muştu. Bu küçük yara

mazın en sevdiği şey mahallenin 
demircisi Johny'nin dükkdmna 
gitmek ve orada bu güçlü kuv
vetli adamın çalışmasını seyret
mektir. Küçük Anthony boş za
manlarını daima Johny'nin dük 
kanında geçirir. Bu yüzden ih
tiyar demirciyle aralarında çok 
kuvvetli bir dostluk hasıl ol -
muştur. 

bet vaki olmuştu. Duvarlar yı
kıldı, yangınlar çıktı. Bir saat 
sonra hücum bittiği zaman An
thony'lerin evi baştan aşağı yı
kılmıştı. 

Gelen yardım ekipleri çocu
ğun anasını ve babasını enkaz 
altında bulup çıkardılar, ikisi de 
ağır yaralıydı. Tabii derhal has 
taneye götürüldüler. 

tan ana, baba gözleri iki çeşme 
zavallı Anthony'yi düşünüyot • 
lardı. Bu arada demirci Johny 
hala ümidini kesmemişti. O işi
ni gücünü bıraktı. Kazmaya kü
reğe sarıldı ve araştırmalara de
vam etti. Çırakları da ona yar
dım ediyorlardı. Mert demırd: 

- Bu işin sonunda ya ben 
de yorgunluktan öleceğim, ya 
Anthony'yi bulacağım, di)"Ot" · 
du. 

* * 
İsveç İle Danimarka 

Arasında Köprü 

H arp devam ederken, dün 
vada birçok esel"ler vıkı-

~ ·==== 

Aman! Roma a 

Dokunmayın ••• 

Muharip devletlerde bir en
clişe "·ar: Bu o kadar e

hemmiyetli ki, dünyayı kana ve 
ateşe boğanlar bu endişenin vu
kuu iJıtinıali ile adeta tirtir titri· 
:rorlar; birden en insani, en rahim 
hislerle miitebassis olarak bağrı
şıyorlar: 

- Aman bunu yapmayın! 
Nedir? Ne oluyor? Acaba üra· 

nium bombası, kuvvet hapları ka. 
dar ufnltılarak, herkesin <iksiiriik 
sekeıi gibi. yeleğinin cebinde ta· 
sıyabileceği hale mi ifrağ edildi? 
Yoksa medeniyet, Lir anda bütün 
bir iilkeniıı canlı mahli'tklannı 
yok edh erecek bir usul mii keş
fetti? Ha~·ır. Üraniunı bombaları 
bir anda bir milyon adanu her. 
hava ed<'bilir; zırhlı ölüm kıı~ları 
ordulann iizeriııe sun'i yanar 
dağlar dökebilir; akla gelmiyen 
mikroplar, koskoca ülkeleri ta
(mnlarla kasar kavurur. 

Bunların biç ehemmiyeti yok· 
tur. 

Herkesin çırpındığı, telflş etti
ği, korktuğu hadise şudur: 

Roma şehrinin bonıbardıman e. 
dilmesi ihtimali. 

Bu cihet hatıra gelince, bütün 
akan sıılRr duruyor. Şehirleri top. 
rakla beraLer eden müstevliler 
bu iJıtimal karşısında: 

- Sayım suyum yok!Diyor1ar. 
- Neden? 
- Çiinkii bu şehrin tarihi kıy. 

meti vardır. Çünkii bu şehir hriS
ti:ranlıi:'ln h,bJesidir. Çünki.i 
bu şehir tarihi abidelerle ve bir 
daha yerlerine konamıyacak ne· 
fis eserlerle doludur. Çünkü bu 
şehir Hah .•. 

Biitiin hu sayılan sıfatlann en 
ehemmiyetsizine kar~ı bile insan
ların lakayt kalmamalan icap e.. 
der. 

Hakikaten kurdun yavrulan 
tarafından tesis edilen ''C daha 
bida,,·etinde temeli kardeş kanı 
ile pcrc:inleııcn bu şehir. harple· 
riylc, kıtalleriy1e, yangınlari~·le 
zuliim ,·e i kenceleriyle tam in· 
sanlı!;: tarihine ~·nkışnn bir abide. 
dir. iki bin dokuz yiiz senedcn
beri a~ ni yolda yiiriimekten bir 
kere inhiraf ctıniycn insanların, 
im seııbolün bir taşına bile do· 
kunınamaları do~rrudnr. 

Biitiin inkılaplara şahit olan 
Roma esatire karışan mazisinden 
beri dekorunu değiştirmemi.,.ti-r. 
İmparatorlnrın kanlı sahnelerine 
papaların tnsaltunu kaim oldu. 

ılnsanlara "vedat, muhabbet•• 
telkin eden, fakirlerle düsüp kal
kan. mabetlerden tefecileri kır. 
hacla kovan İsa peygamberin ,-e
killeri ''horos ötmeden SC'\'Yİdini 
üç defa inkar eden" hava.ri Pet
ronun he~kelinin ayağını insanla· 
ra öptiire, öptiire kendilerine ö. 
biir d iinyadakinden evvel bir 
cennet kurdular. Buradan her ta· 
rafa, l~ançer, zehir ,.e ateş ~·a:v
clrlnr. Ilalli Neronlar gitti. ~·erine 
ilahi Cnl.{izisyoıılar ve dz\ itlik 
kaim o!dn. 

İnsanları altınnerec:tlikten kur
tarmak i..! eyen İsa. bugün '\'ekil
lerinin oturdukları saraylara gir· 
se. telefonları hile sonı altından 
Qlan hu nrfamlaria kendisi amsın
dn bir nıiinasebet bulmakta mü
telrnyyir kalır. 

Belarnt honıhrırdımanmda on 
iki ~lİn kisi ölmii~. Loııdrnda, 
Berlındc tas iistiinde tnş kalınr
\ or. Ne el•emıniyeti Yar. Diinya 
:yansın, mahvolsun f~kat Roma;\·a 
dokmnılmusın. Çiinkii ornda İsa
nın \'el,ilJeri oturuyorlar. 

Daha sosvalizm doktrinlerinin 
ne oJduı':"u hiJinnıcyen bir l\!':ırcfa, 
c:arkın .en biiyiik hakim'i (Ş('h 
~nrm "Jmmnlar birbirit>rirıin aza. 
c;ıcf•T!'' rf m'şti 

Bu itibarla en hiicra bir Jröv. 
d~ lıeniiı meme emen minimini 
hır ailam oğ'lunun lıa:.,.ntı hir mil. 
von Roma ~ehrine dct:r.r! 

Senelerce: "I\artacayı tnlırip 
e~me-~idir!" niye bn,:1mın Roma. 
sımdı: ''Aman hana dokunma· 
vın!" Db·or. 

Tarihin ne garip ";ı"i''"" ~fır 
Takvimci 

akı r it ö y ü de~: i 
Hadise Tan~i atı 

Dısarrla olurlarsa, inı::an elivle 
~·oldar!ığı vakit onları ·:vahut, bir 
hne ic-e omı. hissedehilir. Fakat 
tı:ırmakln ha<;tırıhnca hemen ka:v 
l>nınr. Ilö,·le, kendi kendine hıra· 
kılın<'n d~c:arıyn doğru sarkan. 
•onra ha,.tı,.ılw ca kayb{'lan se:\'i . 
onun <;:\ 1ıi'hi ;:!Ör,,.me..;se onu gören 
ı'l11f1pfor. hnrn'd:ıTı!a nevda o•:ln 
'·ırislt>rn lıf'n;rel irlrr. Bu tc~l1ih . 
fen,.e efe doğ.rtıdur. 

Bazılnrmda kan hafif ve arada 
c;ırıula j?Clir, '.\'alnız camasırını 
kirletir. Bazılarında rok, hem de 
sık srk ~elir. Kimi<;inde ,l!'iinlerce, 
haftalarca ı;itrer. Kan geldi{ti va· 
kit hasıır mcmf'lt>rinin sııhibi bi
raz rahat etce bile. kavbolan ka. 
nrn çokhıö-•mrlnn ins:ın~ kıı"lsnhk 
ıxelil". 7aytfhk ve df'Tmansı:ıhk ve· 
rir İnsanın ictnhı ka<'aT ve kan· 
cı7.lıkla zay1flıktan ·g-elebiJecek 
türlii tii-"lü ha<;tnhklındıın hirine 
tutntahilir. Kan ırelen ~'erde ha
c:ıl olabilecek iltihap tehlikesi de 
ha,.kıı. 

Bir gün Anthony dükkuna 
gelmese demircinin o gün keyfi 
kaçar, afacan da evde somur -

• tur durur. Işte bu 5 ile 55 ya
şındaki iki ahbabın arkadaşıık
ları bu vaziyettedir. 

Fakat Anthony'nin ne ölibii
nü ne dirisini hiçbir yerde bu -
lamamışlardı. 24 saat sonra kem 
disine geldiği zaman annesmin 
ilk sözü: 

- Anthony, Anthony nere -
de? Olmuştu. 

Böylece, bir yirmi dört saat 
daha geçti. Hala bir şey ke~ · 
fedememişlerdi. O gece Lh·er
pol'a bir hücum daha old:.ı 
Yine yerle gök birbırine '<al'ıj· 
tı. Ertesi sabah yardım ekipleri 
yeni kaza mahallerinde lcihar
riyat yaparken demirci Johny 
çıraklariyle beraber Eyine An
thony'lerfn ı~vmin enkazı önü
ne geldi. 

lırken yaratıcı~ o
lan insan dehası 
bir yandan da 
bunların yenismi 
bulmakla meşgul
dür . 

Son gelen haberlere göre. ya
kmda Isveçin merkezi olan 
Stockholm'da toplanacak bir he 
yet Danimarkayla Isveç ara:;m
da bir köprü kurulması m~scl~
sini münakaşa edeceklerdir. 

Bakırköy kazasının O·manıve 
kö)iinde karısı Tenzileyi kn;::;nn 
ile öldüren Hnsan hakkındaki 
tahkikata dün de devam edil•ni.:'· 
tir. Cesedi muayene eden Adlıye 
Doktoru Em·er Karan kadının 
başında ıki yara bulundugıınu 
ve sağ elinin parmnklarmdan hı 
rinin de kopmuş olduğunu tcs • 
bit etmıştır. Bundan hftdist'nir 
bir kazadan zıyade cinayet csı>rı 
olduğu ta.hının edilmektedir. D• 
?e~ tarafta? f!nsan dün yenid 
~tıcvaI? e?ılmış ve bir ayclanbe
rı asabı hır hastalığa tuttıldu ·,:.ı . 
nu bildırmis, delilik ala;mi 105 • 

termistir Nf'ticed" suç?unun' 1 ıb 
bı Adlide mtisnhedc altına .ılın -
ması knrarla~tırılmı . cescdın del 
nine ı·ulısat verilmı~tır 

f rc de l))pı·forsa. onları ne İn· 
~an kendiı;;i, ne de sadece orava 
hn'kan haı.lca•art !!Örehilirler. O 
""ı'kit ancak mii•ehas<ıts hir hekim 
'tı"rm~.!hm oravrı sokıı,.9k. vahııt 
tl ;ılın ivisi m;ıhq•<; aletle orasını 
lh·•~q,.:•k a11h,·nhilir. 

nq<:•ır men elen İ('C .. tlt> olsurı. 
d'"ardn clsun. incan dir;ir..-en. O· 

tıır•ır'k,.11 \•err~iklt1; Rcıclıın ha\ka 
".-ı lıih·m, ı.ararlan kan kaybedil-

Onun icin ot••Tıtuğu yerrle ka. 
"ll"madan. l\~11·lıkfan, hele kan 
~t>ln1f''1tndcn rlofav1 h::ısur meıne· 
'eTindf'rı "iinlı<' rıJitlre. mfüehas
•as bir hekime kendini !Yi>sfcrerek 
ileva aramak. ııhnarak onları 
saklamaktan i:ridic 

Geçen aksam herkes evleT'ın
de otururken Liverpol :lalkı 
birdenbire ani bir hücuma uğ
radı. Alarmları çalmıya bile va
kit kalmamıştı. Herkesi bir telaş 
aldı. Küçük Anthony üst katta
ki yatak odasında uyuyordu. 
Annesiyle babası aşağıda ye • 
mek yiyorlardı. Bombardıman 
başlar başlamaz hemen yukarı 
çıkmak üzere yerlerinden fır -
!adılar. 

Fakat yazık ki. buna sıra kal 
madı, birden üzerlerine bir J:>a· 

Küçük afacanı bir türlü bıJ -
lamıyorlardı. Demirci Johııy 
yardım ekiplerinin ba~ından ay
rılmıyor mütemadiyen onları 
vazifelerine devama teşvik e
diyordu. 48 saatin sonunda kal
dırılmamış taş kalmamıştı. Fa -
kat hala çocuktan eser yoktu. 
Tahlisiye ekipleri ümitlerini 
kestiler, artık yapılacak bir *1ey 
kalmamıştı, ve taharriyatı bı -
raktılar. 

Hastanede a2;ır yaralar~a ya -

Bir gece evvelki bombardı -
man bu ev vığlnının şeklini bir 
hayli değiştirmiş, şimdiy~ ka • 
dar gözL:kmiyen bazı ~·ukurtarı, 
dehlizleri meydana cıkarnıı,tı. 

O gün öğleye doğru' Antho
ny'yi buldular. Yüzü gözü yara 

Bu köprünün Molmö ve Ko
penhagen şehirlerini birbiri -
ne bağlıyacağı ve 35 kilometre 
uzunluğunda olacağı söy!en -
mektedir. Köprüyü öyle kıır;ı -
caklardır ki. bu hicbir surcılc 
denizdeki sevrüsef~re mfırıi ol
mıyacaktır. Bu köprii ha-:-.i!cü 
olursa dünyanın en uzun kiipni 
sü olacaktır. 
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1 ı. ŞARK SINEMASI 

Daima en gÜ7el filmleri ıtö t4.'rmek vadinde sebat ed4.'reı.. 

22 - ıt - 1 Ml -----------

Cinai Miktarı Ekıittmenln f9ktı Cünu Saati 

Almanların Yeni Müdafaa İ ·~·k•nd• ,;,.,jt'"•" •. A., ... t'"" 
Fıçı mantarı 76.200 adet Pazarlık 28/4/941 16 
Maklna zrnelri muh. cins 250 metre ,. 5ıs/!>4l 14 BUGÜNKÜ P.ROGRAl\l 

L Tanen alkol 330 Kg. ., ,, ,, ,, 14 30 8 00 Saat ııı ao K 
Asit ıltrık ı.ıoo · · ayan • onUŞtna 

Hattında u,un Müddet Harbe Saheserini takdim edt•<'cktir. Raoı Rollerde: 

T d " .. " .. 15 ı 8.03 Haberler 18.45 H lk türku-
<'l en Fuzuvar 200 .. ., 15 8 8.18 Muzık (Pl.) leri 

Kireç ka:;nagı 300 .. .. : : : 16 00 Yemek l!.s- 19.00 Mandolin 

Mecbur Kalmaları Muhtemel - HERTHA FEINLER ve HANS SOHNKER 
(ASKERİ MUHARRİRİMİZ YAZIYOR) s Selıu··1oz , 

Amy
1
ant Şo. 2 50 ,. ., ,. ., n 16 S!J tesi taknnı 

- artname \"e nümuneleri mucıbınce yukarıda cins ,.e mık•~r- .,. ... H>.30 Haberler 
lan yazılı mıl7.eme pazarlıkla satın aluıııcaktır 12,30 Program 19.45 KonUtma 

II_ - Pazarlık hizalarında yazılı giln \ c sa~tlerde .{nbataşta Levazmı 12.33 Şarkılar 19.50 Şarkılar Muhtcı ı kaynakıa~an gelen ha- Ümer Bank Sanayii 
b 

Brltanya kuvveti •r! Olimpo~ da"- \e Mtıbayaat şube!>lndckı alım komisyonunda yapılacaktır (Pl.) 20.15 Radyo p-
III - Şartname ve nümuneler sözll geçen şubede gBrOleblllr. 12.50 Haberler zetesi e l rden nlaşıldı'1na göre, Yunan-

ı !arını terkedf'rek Larlsa \"P Trrhala 
ı r, Yu n topTaklarını karış karıo ~ •ehlrlerfn n cenup tarafl11rmdr.ı evaJ-

iV - İstekHlerin pazarlık için tayın olu nar. g\\n ' e santlerde teklif 13.05 Şarkılar 20.45 Orkestra 
edecekleri fıyat üzerinden 3 7,5 güvenme pnrolarivle blrlıkte mezklır (Pl.) 21.30 Konupnıı 

Müessesesi Müclürlütünclen 
' e muannıdane müdafaada devam et- r. 

iP.ekte. dü m&JUI çok ağır :uı:rlat ,.er- den hazırl;.nmıs olan !:ırtlıır ~kilm;., _Müe. seseml7.in muhtelif Senrlslerinde istihdam edilmek üzere. as
kerlık ıhızmetler:ni yapmış ve memurin kanununun tarif ettigi e\'sa{ı 
hal7. ~~lunanlardan müsııbaka imtih~ı ile fi memur alınacaktır. 

l<omlsvonıı müracaatları. · (3108) 14.00 MUzJk (Pi.) 21.45 Fasıl hev 

d mekted r. 'P'akat Almanlıır, "erek 'e bu sır hırda me •zl almrra mm·af-
.. fak nlmu"larrhr. 

P Y de blrılklcrini, gerek ınotliriz" 

, Büvük Ff'dfıkarlıklar ile yalnu ••••••• 
22

·
30 

Haberler 18.00 Program 22.45 Caz (Pl.) 

Çarşıkapı A Z A K Sinemasmda ["""ıs=.03=ca=z=c=P1=.>=2==a.=3o=K=a-pam,-= l U\:Vetle.-ini israf ederce ine kullan
d 1 rı '\ c cepheyi hit fa!:ıla verme
d~ U lun ve itle mu•em:ıdiyen tnz
" ett k\e k\n, Yunan ve mOttef"k 
kı 1 rı geride dah, dnr saha üzerin
de bulunan mi d fan hatlarma çekil
i ve dev m etmektedir. Ancak vlne 
• vn· kaynakl:ırm verdiği rnalO~ata 
/.!Ö e, bu çekllioı mah ranc bir plAn 
d ire inde tc tb!k cd ldiğl cihetle 
m kiın olduıtu kadar az zayiat il; 
\ c mtınb zam surette yapılmaktadır 
flu surcUe Alınanların Yunan ordu~ 
6llnu. Yugo lav ordusu Jibl, münferit 
ı:ruplarıı ayırmak ve cepheyi yarmak 
J>u '\lrundaki blltün gayretleri boşa 

J! tmcktedır. Almanya bu yolda he -

C'PM•bl A!'n \'lıfhıl· ., Yuıınrılılnr \ uksek fktısat ve Ticaret ınc.-tebi ,.e Ticaret lisesi mezunları tercih 
c:eohele"i"i 1Mivıı1"1 ol"rftk d,,ı, 11 .,,.~ _ olunııcaktn·. 
v,. nlll'u-lnrdır. Fıık • ""'r~ve ct-'·fl- c Müsabaka imtihanı 5 Mavıs J9U Pazartesi günü saat 14 de Silmeı 
dlkl,.ri halr!und:ı <'11•,..izdf' hıono7 kııt· Bank İstanbul Şubesinde yapılaca tır. 
maluınnt vnı.:.,ıı ela, hıı~•Jtı Yıın-Yn t'i İmtihan mevzuları : 
vıırınd:ı bıılıın:ın ~"'"lrcııc: hn h ol 1) Ticari hf'.sap, 
mııı"' rok mııhtM'l'l"l"'r - 2) Umumi ve ı.ınal Muhasebe, 

3) UmumJ fktıHt, 
Bu cephP kt!:ml m!idnfAPvıı pJ\·e- 4)Ticarl Hukuk. 

ricJi f<:I' d('. btırP"lnT'l \l.,ll., ,.,..,f\ı'!..I • f ti .,,., m hanlarda kazaruıcaklan 3851 ~yılı kanun hük<ımteri dairt"Slndc 
mu'<:w,.m,.:ı T :\mvıı lc:ffk"m"•'nıfo lııUbak ~eceklerf rlerec:elere ıöre aynca İşletme zammı ile 80 _ 120 -
ven• mev1Jlf'rine c,.kllmiot hıı1ıı,.,an lira (lcret verilecektir. , 
Rritıınva ku w•tlf>rlnin 1'ııradrı va _ Taliplerin imtihana girmek üzere aeatıda ya:ıılı vesikalarının asılları 
oacrıklan mUdııfıuıvn hnı.tıdır. M'ııa- veya musaddak ıuretlerlyle Sümer Bank İstanbul Şubesine muracııaUa-
.,,aflh ıı:trate,lk bakımdan hu cenhe- rı llAn olunur. M O D Ü A 1 Y E T 
deki 'ku\•vetlerln hir ;.n i\"r~ daha 1) lakerllk \•eslkaları. 
ıteriye almm11<ı1 ,,aha rnU\ ııfık olaca- 2> Tahsil " 
-ı 'kıınaattndeyb:. 3) Hüviyet cOzdlıllfr 

4) HüsnübAI ves~. 

define 'ar, n1ayınca, şimdi billiin lm.v ti MA. • 1 LI AFA KAD4 - Alman rno- S) Hüsnü hizmet 'f'9!lka11. 

Yarın matinelerden itıl;ıaren 

Milli Hakimiyet ve Gençlik-&;:-a·~m-ı _Şe_re_fi_·~;-

Mevsimirı 2 &?iizel !ilmi birden 

lOLEJLİLER REVUSU 
Caz ... Dans ... Nes'e ... Hayat ... Genelik Filmi 

:3aş Rollerde: DİCK POWELL - ROSELARY LANE 
VP Amı-rikanın en meshur Cazlarından 

FRED WARING PENSYLVANIAS 
Ayrıca : 

i L s i K A 
JOHNE WAYNE CLAIRE TREVOR 

\ etiyle daha dar cephede şiddetli bir törize kıUılarmın Sollum'dıın ıoonrıı 
mildafaaya hazırlanmakta olan mllt. Mısıra karı.ı hcrhanıri veni bir hare
tcf k 'l:e F.len kuvveUerlnin matlup keti kaydedilmemiştir. Britcınn kuv
f'd lmesi için çal~maktadır. Alman- veUeri Sollum'da vaziyete hAklm bu
y insan ve malzeme itibariyle füı - lunmaktadır. 

Sıhhat mua7enelert .;Baftka doktoru tarıfmdan yapılacaktır. (3161) -"Kapalı Zarf Usulü ile Parke Yol t----tı İlim 
&IJ9llll '' 

Konya Valiliğinden~ 

1 ::- Hacıko •naô• bir han>. Sergü•eşt, Aşk ve heyecan "" ·~ 

İzdivac yarışı ... Dolarlar yarışı ... Aşk Yarışı ... 

1 - Karapınar - Eretli - Ulukışla ,.olunun. İstas7on • Eretll ara
sına tesadüf eden 1000 metrelik k11mmm perke ile tefriti ifinin bedeli 
29424 lira olup bundan 15000 liralık iş kapeh zarf U8Ulü ile ve 20 eün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu İf için muvakkat teminat (1125) liradır. 
• 3 - Eksiltme 28/4/IHl patarte9l .Onü ıaat 15 de VIIA7et Daimi En

cilmenlnde yapılacaktır. 
f - Bu ite ait keeifname, tarlname vesair evrak her S(in Nafıa 

MlldOrlülQnde '6rWebllir ve istlyenlere (3) Ura mukabilinde gönderilir. 
1 - İstekliler teklif evraklan meyanmda lnpatm fenni dheUerini 1 

d~rubte qledltine dair bir fen memurunun taahhilbıamesini bulundunı
caklardr. 

Güzel LOUISE PLATT ile MELYYN 
DOUGLAS Tarafından 

Fevkalade tarzda yaratılan ve bu Per$t>mbe akşamı 

S A R A Y SINEMASINDA 
~österilecek olan 

ASRİ BİR·ADAM 

ı------------------1 GI. Kcbım Orbay'ın 
Valdesi Vefat Etti 

Orgeneral KA.zun Orbay'm validesı 
Bayan Fıtnat Orba7 vefat etmiştir 
Cenazesi bugun saat 111 da Nlşantaşı 
Vali kona~ caddesinde Küçükpala 
opartımanından kaldırılarak Teşvlki

ye camlinde ikindi vaktinde namazı 
kılındıktan sonra ailesl kabrlManılıa 
defnedılecektir. 

Merhume sallhah nlsvandan, bayır 
sever muhadderattandı, Kendisine 
rahmet diler ve ailelerine beyanı ta· 
ı.iyet eyleriz. 

Celenk ıöderilmemesl rlca olunur. 

TOPLANTII..AB 

Galatagençllk KIDbUnden: 29/4/IHl 
Salı günil saat 20 de Galata Anpca
mi Butulu sokaktaki binada umumi 
toplantı yapdacağmdan tekmil Aza -
mwn gelmeleri. 

Avcılar ve Atıcılar Cemlyethıden: 

İkinci toplantı 27-4-IHl Pazu günil 
saat 14 de Alemdar caddestnde Alay 

tünlüğu muhafaza etmekte olduğu Mihver kuvvetlerinin yııptılı mü _ 
c"hetle bu dar müdafaa hattında vu- teaddit taarrudara rdmı-n Tobru'> 
kubulacak devamlı ve çetin muhare- hllA dayanmaktJıdrr Anlaııılar. !nrl
bcler·n de Almanlar lehine bitmesi lider bura-Yı düşmana karısı hlr ynn 
ı luhtemeldir. Ancak, bugüne kadar mC\zl olarak tutmak istem•' •e-'ır 
Vunanlıların gösterdiği mukavemet ~unun en büyük mlııali de lnıriliz
' e kahramanlığı ıözönünde tutarak terin buraya denizden takvi:re kıtft
hu cephede Almanların haftalarca, lan çıkrmalandır. Almanların T<ıı,.. 
belki aylarca muharebe yapmıya mec ruk'u elde edip yan ve ıırerilerhıl t:ıhn 
bur f'd lmcleri ve bu surelle Balkan- emniyete almadıkta Memia 'Y't!nl blT' 
1 daki Almnn kuvvetlerini klfi de-ı taarruza girlsmlyeceklerl anlaşılıyor 
recede yıpratmaları da beklenebilir. Bu itibarla buıilnlerde Şim!ltl Afri-

Son haberlere ııöre. vaziyet şudur: kada yeni bir faıılivet bekle•ı.-mez. 
= = 

il - Tııliplerln kayıtlı bulundukları Ticaret Odası vesikası ve sim
diye kada; ~apmış oldukhın i~lerl ve bunların bedellerini göııterir evrak
lan ile bırlıkte (tati. günleri hariç) ihale ,Onünden en az üç gün evvel 
Vıllyet makamına müracaatla alacakları ehliyet veııikasmı, 2490 sayılı 
kanunun tarif ettlği şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplan içine koy
maları lAzmıdır. 

Filminin bac;lıc.a sahnelerini teskil f'dPC~ktiT'. ..__ köşkiinde yapılacaktır. Kayıtlı Azanın 

~~~~~~~~~~~~~~~===- , teşrifierl Tica olunur. Bizde Güreı Almanyamn 

Tasarlacllğl 

Genlt Plan 

• Bu A kıa in 8 iitü n I ıta nbu I H:;aiiı k;ı -;.Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;.. 
SOMER SINEMASINDA Programları 

Ve Güreıler 
Baş tarafı 2 ncide 

büyiik Ye en son flmldl de, ya~i 
Tekirdağlı - Mersinli mthaltakua 
da haftaya kaldı. Halk halmiı: 

<Bap 3 beflde) 

'1 - .. İ~kliler bu şekilde hazırlıyacakları zarflarmı (28/4/IHl) Pa
zartesi ırunu saat 14 e kadar VilAyet Daimi Encümenine makbuz muka-

.b_u_ın_d_e_v_e_rm_e_ıer_i_v..;ey;..a_v_a_k_ıı_nd.;;.e.;..:po;.;;;,s,;.;ta,;..;;;il;,;,e..;g::.;ön;:;;:d~erm;.;,:;,;el;idJ:,:.;rl;er;.;·.....;'~2;:6:;53:,:);_ __ i 
Nafia Vekciletinclen: · 

Koıacalr ve DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
ve BASIL RATHBONE Tarafından Yaratılan 

mak için bilti\n tedbirleri almak 
ta ve her lmkln4aa .. w.te et
mektedir. 

ElAzıl • Van - İran hududu battaun "İskele kti7,. Van iskelesi • ~=:...".""""'" ..... ..,... etüt... ...... ..... ........ mana-.. B A T M A y A N G Ü N E ş 
" - Olmaz... Paralan geri Te. 

1·in!" 
Ancak fnciltere ile Amerika 

da müştereken, bu taarnızlan 
önliyeeek müessir tedbirler al· 
maktadırlar ve bu kadar "ümul
lü, planlı bir taarruz ıktemine 
karşı koymak ve partivi ku. 
hetmemek için daha bt'i. daha 

l - Münakasa 3.:5.941 tarihine tesadüf eden eumamısi gQnQ nııt 
on ikide Veklletimiz demiryollar inşaat dairesindeki komisyon odasın- Kuwetll ve hareketli filmini görerek takdirle alkışlryacaktır. A.,k 
da yapılacaktır. ve Cür'et timsalini ... Ölüm Çölünü ... Öldi.ıren Esrarengiz Rad,oJ'll .. 

2 - Bu işin muhammen bedeli otuz dört bin liradır. Dünyanın t:ıhrip edilişini... E rarengiz Memleket üzerinde Bomba~ Polisler halk1 teskin ettiler: Ve 
hak yerini buldu ..• 

Bir polisten, halkın hakkının 
ne olacağını !lordum,yanımıza so· 
kulan bir adam: 

3 - Muvakkat teminatı iki bin beş yüz elli liradD'. larm atılışını ... gibi emsalsiz ımhnelerle dolu Fevkalade bir film. 
4 - Bu münakasaya girmek lstlyenler referans ve diğer vesikala- 1 Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

~ı~~P ~~~nkmiln~annmppda~~ tarih~ mll~ '•••·~~~~~-----~·••n••·~·-••••••••••••••~" 
ler ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. Münakasa tarihinden Ç E N B E R L TA Ş S 1. N E M A S 1 N D A .. ,.._ .. gün evvel Vekllete vermek suretiyle bu tı lı;in ehliyet vesikası istiyecek- 1 ı 

"- Bu işler, ~ikta~ ldübü 
ta,.afmdan tertip ediUynr: Gidin 
hakkımzı oradan arayın!" 

cesri ve taarruz! mahivette e
saıdı harekPtlere ıe~~eJerine 
intizar edllebifü. 

en az üç IÜJl evvel ,-apılmamae olan müracaatlar nazan dJkkate almmı- J•• • .,._ 
9 Da Bu Akşam Saat 

Muazzam SAZ Amerikanın fiilen harbe iıtti • 
raki bu1tlum hif ıüphesiz, en 
mliessiridir. 

M.AN7'EN 

7acakta. 
5 - Mukavele projesi, bayındırlık itleri ıenel şartnamesi, eksilt- l 

me prtnamesi, eUit umumi fenni pr tnameıl, kail milkAfilerin hesapla
rına ait tip, katar sllraUerlni ve fren mesafelerini gö terlr Dlyatrarn, isU 
kpf haritasından ibaret bir takun münakasa evrakı yüz :retrnl5 kuruş 
mukabilinde demlryollıır lnşaııt daire:.lnden tedarık olunabilir s 

Programiyle 

A F 1 y E 
Buvurdu. Fakat bütün bu iş

lerin mesuliyetini şerefli bir klü
Jıün ırünahıız sırtına yüklemek 
jı;teyen o adam, yalan söylüyor· 
rlu: Çünkü her halinden, her .w;. 
ziinden belliydi ki, se:vretti(imlz 
isleri ceviren, bizıı:at kendisi ve 
a' r-nesiydi! ruta kuruta devam eden ba lşi· 

kir hokkahazllk:, bu işiUr ihti
kar, bu işikir istismar, cid•t n 
sert bir mü•ahaleye maraz kal
mazsa, ya birbirleriyle bir tilrlü 
tutu$8mıyan, ya birbirleriyle bir 
türlU yenişemiyen o yalancı ıteh· 
livanlann sırttannı. bir sin. mü· 
temadiven aldatılmalllll tabii .e 
hakh öfkesiyle ortaya atılacak •· 
lan halk yere getirecektir! 

1 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört ·yüz doksan 
numaralı kanunun ve eksiltme ıartnamesinin tarlfatı dairesinde bazır
byarak münakasanın yapdacatı saatten bir saat evveline kadar numa
ralı makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesi arttırma. eksiltme ve VE ARICADAJLARINIH 

Gelecek haftaki programın (!) 
ne olacaiuu bilmiyorum. Fakat 
ı?eçen haftalarda, geçen aylarda, 
g~en yıllarda, büt-ün prof esyo
ııel ırüreş programLarı, geçen Pa· 
7.arld proıramın tıpkısıydı. Neti. 
ceyi de lsteneniz söyliyeyim: 

ihale konu.syonu batkanlıjına vereceklerdir. (%113) (2994) B 0 Y Ü K Y E D A 
$iıli Terakki Lisesi 

Müclürlüjünden: 

I 

KONSERi 
it Mayıs Genc;Uk , .... Spor Bayramına ayrılmış olan talebenin 

24 Niıan Perşembe gtinü saat onda mektepte bulunmalan lü
zuma biltlirilir. 

İzdihama mahal vermemek için biletler ıündüzden Sinema 
~i ,. .. <ılndf> <=Ah lma khıd11· 

~ .................... ~ .......................... ~ ...... ~,, . ~por haysiyetinin, spor sevıi
sının, spor ıayrısının kökünü ku-

II 80t 
1
• $INEARI laokşayıpdışal'lçıktı.Evaltandadörttarafa ba- 8 U L M A C a 

Arslanlar köyüne gitmek için, geniş bir ça- kındı: il' yırlığın ortasından geçen bir toprak yola saptı!ar. - Bıraz su bulalım valdıt ... Elimizi yiızumuzü l ı ı t ı ı ı 1 1 

Kalın sesli kadın: yıkarız. 
- Çavuş ağa, buraların düzlüğüne aldanmıya- - Hele yukarı buyur evlAdım. 

caksın, diye guldü. Köyümüze değme arabacı gı- - Zahmet ettik gece vaktı. 
demez. Acemilerin kağnılara bile devrilir. yazan: Cemalettln Matur No : 42 Merdiven ayağında durakladı. Çizmeleriyle çık-

- Acemi olmayan tekerleğini döndürür ya, mak istemıyordu. Kekeme karı: ~yze? mazsa, odun niyetine daya ocaıa ... ibrik lbttk saatten ziyade sürdüiünü biliyordu - Yürü. yürü ... dedi. Yürüyeceksın ... Olmaz! .• 
- Döndürür elbet. gusul suyu 1&1tsın!,, Dereye inince hayvanları suladı. Yukarıda merdivenin karşısında ust üste zahire 
- Öyle ise meraklanma. Evvel Allah salimen Sağ beygir, çok yorulduğundan kurnazlık cdi- Yolun bundan sonrası hakikaten fena degildi. ambarları duruyor, sol taraftaki aralık kaptdun 

vasıl oluruz. Kağnının geçtiği yere araba mutlaka yor,arabayı pamuk 'kıra çektirmek ıçin oka yasla- Kdt beş dakika sonra (.Anılanlar) köyünü tUt· ıtereyağ kokusu geliyordu. Sağda ~ka bir kapı-
i ler, lakin köylumtiz babasından gördüğüne vur- ruyordu. "Hele imansıza bak hele!., diye bağıraıak tular. dan sofaya ışık vurmuştu. Bunun onune gelince 
gundur. demir kırı insafsız insafsız kamçıladı. * kadın seslendi: 

- Artık orasını benden iyi sen bilirsin, araba- . . . . Kekeme karının hanesi, köyün başında. biiyii- - Cemile kız! .... M .. isafire .baksana ... Koş! 
cısın kendini göster Yine bır dereye meliler, bır yokUJ çıktılar. Ar b b ğdı Yatl-ım saat sonra:arka dinlili. sulak çivisinden Uzak bir tepenin_ ağaçları üzerinden, kap karınızı cek bir avlunun içinde idi. (Çerkeş) taraflarındaki a a.cı aşını onune e · 
ç.karop öne yakl~•rm•k iktiza etti. tea ıekerleg ay doğdu. bütün köy evleri gibi alt kal• taftan, üst kab tah· Anaıi'" d' ç· 1 rl ek B k h 

Yol, iri iri taşlarla, tihmelderle, çukmlarla A~or oi" soluduklanndaıı hayvanlann fena tadan yop.Jın'litı. - ay ....,.... •un• e ç ... a ele ... dl· 
doluydu. Araba çatırdayarak sarsılıyor, çukurla- ezildikleri anl. qalıyord. u .. · . Arabacı beygirleri çözerken, kekeme karı evden yoDrdu. d ....,.., b " dı g r·led .. Ar b b ..... t t k akt bir çıra yakarak geldi: uv~!a Oe;&... ır a m e 

1 
ı. 

ra gömülen tekerlekler insan gibi inliyordu. Gıt a acı ır -ıın us une 0 urara cıgara ~ '· _ Haydi oğlum, hayvanları dama çekelim. - Dunyada olmaz, ben çık~rırım valde .. Olmaz 
gtde araba geçidi değil, çoban yolu bile kalmadı. Kadınlar da, şo~en ~urara kadar ya'~ ~e-1- Arabacı, ağdalı ağdalı geviş getiren bir çüt ökii- - Neden o~maz~ış_. .. ~a~dısen.e kız. 
Dık bir inisi kazasız savu§turmak için arka tekPr- mlş sayıhrlardL Çomeldıklerı yerde seslerı çık- zü yemligw in dibine sürerek yer açtı. Kız çömeldı. Fesının ustune . orttuğti çemht•ı 
legi zincırle bağlamak icap etti. Arabacı yere at- auy~rdu. . . . . be bey d Şalvarının kırmızı çı kl · b layıp hayvanların "'ft"ını sagw elı"yle tuttu. Kam..._ lyıden iyıye k,ı.zdığı halde, kendııını zaptetm.c-. Saman çuvaliyle, arpa çuvalını içeri taşıdı. m az 

1

• 1 .. .. . çe erı u beyaz-~ ... k ı rif Kekeme kadın sordu: lığın yanında daha kızı gorunuyordu 
sını beygirlerin burnuna yavaş yavaş vUlllrak se, k~,a arının Kı~. beğenmezsen .Yo mas•,, ını - Çuvalları neden .uotı"rdin evladım~ Arabacı ayağını uzattı. 
arabayı devirmeden, tekerlekleri kırmadan dere- veririz . ., demesine yuksek sesle gülecekti. Ha~ e- , * ·e indi Allahtan bul kaba sesli karı ... Bu cehennemin dı- - Hayvanlara yem vereceği% valde. I . . . _ . 
) · bine aklı başında arabacı gelir mi ki masarifi ol- - Hiç olur muymuş? lşte yem hazır. Odaya gınp sedıre uzandıgı ":_akıt. aç olmasına 

Artık yüksek sesle, yola da, arabaya da, bay- sun ... ,, Kabın büyük bir sepet samanla, yarım çuval ve dışarıdan gelen kızgın tereyag kokusuna rağ-
vanlara da küfrediyordu. Kendine güvenip "Mat Saatine baktığını fan ethitş olacaklar ki keke.... kadar arpayı gösterdi. Arabacı akşamdan beri bır men ~vvell yatıp uywn&k ihtıyacı. duymuştu. Çı2· 
laka aşarız,. demeseydi, karıları meydanda bıra- me kan eordu: türlü eeçemediji yüzünü çıra ıpğında gömıeğe ça- melen çıkarıldıktan sonra serbeslıyen ayaklarıııı 
kıp çoktan dönecekti. Terledijl için caketini çı- - Saat bç ÇaVUJ al~ lışarak güldü: uzatıp arkasın~ y~sl~nacağ!. sırada. lejen ibrık!e 
karmıştı. Likin biraz 10nra çalılara takıbp kaybol - tıd! - Yem vardı ••. Gece Vakti zahmete prdin. Cemıl.~tn içen gırcliğiru gorerek doAruldu. Cak~ 
masından çekinerek &iyeli. Bu aırada eli, belinde - Alaturka mı. alafranp mı1 - Zahmet mi olurm°'! tin~ stıratle çıkararak kollarını sıvadı. Leğenle ilJ-kı tabancasına çarptı. - Aı.franp... Hayvanlar ter tçtncleydi. Hamutlarmı ve meşin riğin bir saat evel kalaylanmıJlar gibi parıl parıl 

Karılann kendilınj bir dolaba dilftinnelert th- - Bidm saatle ne tutar? bellemelertni ~n çulların• örttü. Arpanın el havlusu. demın yıkan~ış. gibi temizdi. 
timalı aklına geldi. "Olur mu olur, kılığına, !tıya- - Yedi, sekiz tutar. taşını kalburdan geçirdi. Samanın tozunu çalkada. Araba.~. bakışlarını ibnğin parlak sap1nda du-
fetine ldanırlar ... Para umarlar. Köylüde az o- - Artık meraklanma çavuş! Artık yanaştık Biribirine karıştınp torbalara doldurarak başlan- ran küçuk elden ayınnak11zın: 
., un mu var.,, Şimdıye kadar dınledıği sayguncu- Bırazdan yol düzelir. Dereden ötesi Arslanlara bır na taktı. - Zahmet oldu gece vakti! diye mırıldandı. 
İuk hıkfıyelcrini peşı pesine hatırlıyordu. "Soy- cigara içimidir. Kekeme kadın. ç.rayı omuzu hizasında tutmuş. Yalnız kalı~ca giilümsiyerek odaya göz gezdirdi 
salar bır sey değil ... Leşim bır amansız der ye Arabacı, bizim türkümüzün "bir cigara içimi,, "Maşallah, maşallah! Yiğit atların var, çavuş,. dı- Yerler. scdırler. kilimle döşeliydi. Ukin bunlar 
atıverirler. Bevgirlcn de çingenlere sat... Halis "şu tepenin arkasında. bağırsan duyulur,, ölçüle- yordu. eski ve yamalı şeylerdi 
Am sva arabasına müsteri çıkarsa ne Ala •• Cık· rinin, bazan bir saat, bazan iki saat, bazan de iki Arabacı, pamuk kırın boynunu küçük bir şamar ( Arkası var J 

Soldan sağa: 1 - Biraz 3nce 
bir yel 2 - Bir isim - türe, kıa 
nun. 3 - Mesafe bildirir - vey. 
4 - Erkek - yaramak. 5 - Y s 
ralamaktan emir. 6 -Dost - t.er 
okunursa: bır nehir. 7 - Sarc.ır· 
makU.n fall. 8 - Ters okunu~a: 
iskelede bulunur. 9 - Ortavs 
koymak - bır çalgı. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Söyle
mek - sıra. 2 - Buyruk - ek. 3-
Bir mesafe ölçüsü - müsabaka. 
4 - Hayvan barınağı - vasıt.8· 
Alet. 5 - Sevgilı. 6- Cerbetme 
7 - Aayada bir ada. 8 - Göl • 
şart edatı. 9 -den başka - bit 
nehır. 

* 
Evvelki bulmaca - Soldan w 

ğa: 1 - EkAbir • ıu 2 - Li.le ~ 
adet. 3 - Eyal - mal. 4 - Ka)' 
- Himit. 5 - nu.zem. 6 - · 
- an 7 - Rai - en - arz. 8 - ıd' 
rtk - ulu 9 - Kedi - atan. 
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Afrika Harbi Yugoslav Kralı Hava Harbi Memur· Talebe&k 

Fflstinde Al S • Sıfatları Libyaya yapılan na,. 1 incide man anayı Başı 1 inride 

Nakl·ıyata Yen·ı Yugoala"l/Oda m_ukavemet Mıntakaları .. _ Liviha maddelerinde tezat 
d vardır. Her nedense malive mc-• • devam e ıgor b t ı Zararlar Verddı . Nevyork. 21.(~.A.) - Nevyork Bom alandı ~~~la~c~~~d:e.~:~~ !~k~e~~ş~ 

. 

1 

Tımes gazetesının Berne muha- ·d J • te d vam ede 
Lo d 21 (AA) B h Londra, 21 (A. A.) _ "TebliXt": ~ı en er mewıurıye e • n ra, . . - a rıye biri Sırbistanda bir yerde bulu - "' ceklermiş. 

Nezaretinin bu sabah ne'1'ettigi nan' bı"r dı'plomattan aldığı haber Bombardıman tayyarelerimiz dun 
K 1 d k . h d fi h Herhangi ri'r şey için bir ka-tebl:A: L byadaki dücman ordu- ı ıere ıs' tı'naden Yugosl vyada J-4. gece o onya a ı e e ere u. 

~ ..-· 
1 ıa B · k 1 rar verilecekse o kararın istisna-ıuna yapılmakta olan nakliyata ıa· devam eden mukavem t h"'k· cum etmi tır. uyu yangın ar 

.. hed n· sız olması lazımdır. Esas itibn. veni zararlar verdirilmiştir. Trab kında bazı tafsilAt vermekted'dr. cıktıf{ı muşa e edilm ştir. ı- rivle memurJ;ınn talebe olarak 
lusııırarba ""'tmekte olan bir duş.. l\1ruhabir telgrafında eze ımle er tayyarelerimız de Dusseldofr 

"' ... ~L • L Ch 11 • vazif c ~örmelerı f'ena bir usul-rnan petrol Remisı Petrak denı- şövle demektedir: ve Aıx • a • ape e deki he-
ıa tımız tarafında!' batırılm. ıştır. ·Banz' du' CTYU1nlık hareketlerinı·n deflere ve Almanya ile Alman iş- dür.,. 

1 - r··- ıt d b ı k Besim Atalay ~ c:öyle söy e-/ngUlz re11mı tebl.ıglerl divana harplerde muhakeme e - gali a n a u Unan yerlerde i mistir: 
Kahire, 21 (A.A.) - "Tebli~ .. dileceği hakkında Almanlar ·ıe 1- miıteaddit tayyare mevdanlanna "-Memur. havatının miihim 

Tobruk bölgesinde işara deter talyanlar tarafından yepılan teh- hiıcumlar yapmışlardır. Rotter- losmını bir ücret muknbilindc 
bir hareket olmamı$tır. Sollum. dit~ere rağmen ~ugos~av çet ci - damd ki petrol dePOlariyle Dun- devlete vermis kimsecHr. Onun 
da kefil mufrezelerim!z yeniden len Alman devrıyelenne a ır za- kerque ve Ostend doklan da bom- bu mesai<ıini baska bir vadide 
faaliyet Jl()ııtermi$lerdir. yiat verdirmıye devam ediy lr - b rdıman edilmiştir. Tayyarele- sarf Ptmesi doi!ru olamaz. Tale. 

RABvcztsTANDA _ n~-ı·ye Iar. Uskübün imaJi garbisindeld rimızden üçiı dônmemiştir. 1 
~ ~ t k d k' b' k' · k la Tayyarelerlmıd Holanda ve he de varlıiını. ilim ve ıennl' 

cıvannda çarpışmalar devam e. mın ~ a •. se ız. ın ışı .. ac r Norvec: sahilleri açıklarında bir vermis kimı:ıedir. Bimtenaleyh. 
d yor. Daha cenupta düşmanı ya- tahmın edılen bır grup mucade- rnemur talebe. talebe de memur 
kından takip eden kıtalanmız bil.. leye devam edebıl.mek em~liyle iaşe kemisıne tam isabet kaydet- oJ:ımaz. 
hin böll{ )erde memnuniyet v~ ve Y.un~nlılarla bırleşmek ~zer miştir. Bıı yiizden dairelerd"' devam 
tici terakldler kaydetmistir. kendilenne cenuba doğru bır yol BerUnde haMır fazla nıPrhuriveti tatbik edilemivor. 

.W. açmıya çalı,mak~dır. Londra, 21 (A. A.) _ Alman· .,,,. lebe ol;ınlar ne devam edebi-
Kahlre, 21 (A.A.) - "Tebli~,, Diğer cephel~1'!1e de ~u~ave. - yadan Lizbona gelen yolcular. tn. 1ivor. nf.' ete amme hizmet1Pl'iyle 

L byada. bombardıman ve avcı met hareketlerının tanzımı kın ~liz hava kuvvetleri tarafından 1fıvıkı vel"hile meşj?u) olı:ıhilivor 
t,ayyarel8imi.% dii$man nakliye süratle çalışılmaktadır. Sırp çete- yapılan son şiddetli akının &esir- t!l:tP bu balnmdı:ın işi kökünden 
kollarma, ask~rt tahaşşütlerine leri yerlere maynlar yerleştir - Ierinden bahsetmişlerdir. Bu ~rn 11Ptmek JA7.tmdır ... 
ve tayyare yere inme meydan- mekte ve Almanları bu mıntaka- volcuİarm söylediklerine ~öre. Fprinnn Fikri. BPsim Atala
lanna hilcumlanna devam et - lara doğru seVketmenin yoıunu Berlin'in merkezinde çıkan yan. vın fildrl~rine istir:ık evledi~ini 
nıielerdir 19 20 Niaan gecesi, bulmaktadırlar. Bu suretle Al - aınlar, bir çok mahalleleri silip c:övlediktPn !l:nnra sözlerine şöyle 
Deme Bİnflazi ve Gazale'ye ski manlar ölü v eyaralı olmak tize- supürmiışttlr. Ertesi sabah Tem- fJPVam Ptmistir: 
deW hilcumlar yapılmıştır. Fa- re birçok zayiat vermektedirler. pelhof'dan hareket eden tayyare- "- DevlPt imin tam ve ye. 
kat bulutlar yapılan huann te- Son günlerde cereyan eden mu ler adeta bir alev denizinden ha- rinde vanılııbilm~si icin memu
ferrüatiyle 'tahminine mini ol- harebelere aıt bazı mahimat şim- valanmışa benziyorlardı. Adlon ''1.1n valmz kenfii i!l:ivle m.e$Jtt.11 
trıustur dl elimize gelmiş b~lunuyor. Bu otelinin hemen yanında mütead. l\lmı-ın llZlm PP.lir. Bu kanun ye-

Dün Maltaya iki hücum yapıl- haberlerden .. anlaşı dığına gört?: dit büyük yan~nlar çıkmıetır. rln<f Pdlr. JfattA rrec bfle kalın -
rru,tır. Fakat ne hasar, ne de in- Alma~lar mutarekeden evvel~ı Wilhelmstrasse'ye bir çok bom- .-.... ,.,. 
'-nca zayiat olmuştur. Avcı tay. beş gun zarfında yalnız Kaç~mk balar düşmüştür. Maarif Veklllnin be1/flllllfı 
Yarelerimiz. düşmanı karşı1am14 ~ğazında 223 tan~ kaybetmışler Meydanlarda alelacele sı.imak- HatinlPrden sonra sö7. alan 
\>e 3 "Cr - 42. tayyaresini dü· dir. Bunların 182 sı tamamen tah lar kazıJmı•tır. Bu...r.ı. mu···asta 'U' •1ı y· l 
ııürmüstür. Di~er birçok düsman rip edilmiş 41 i hasara uğratıl.: yapılan bu •akının -"~evltesiri Maarif VPkili nAsan 1\. uce 
taya-1• cı'ddi hasara u~atılmış. mıştır. Almanlar burada 9,500 o- cevap olaT"Rk sunlan sövlemistir· 

·~" ııı;• lü bf · I' fazl alı r !löze çarpacak kadar Aşiklrdır. "- Arb,.aslamnm bu kanu-
tır. Tahrip edilen dilşman tay- ve r mıs 1 a yar ve - Halk. fasılalı ıece hücumlannı """ 11ec kaldııt1 haklondald mü-
~arelerinden üçünün "Pilottan mişlerd!r. Ayni mmt~tf~ y.ııpı- harbin icaplanndan addetmekte B k 
l>ara .. itle denize atlamlftır. lan hava harekltında uç gun zar- t talAalan cok dnftTudur. u a. 

... ~ fında yerdeki müdafaa vasılalan beraber nRfllzlerin kütle halin- "unun ilfl'1'i ıııOrdOtü pren8in do~-
Alman kbUiiM gire tarafmdan 18 stuka tay ,arisi dü- de bombardıman yapmıya muk- 1't1dttr. Devlet mennıru aldıtı na-

l ,. ... , .... ~,-· t.. tedir olmadıklan hakkında ya- ...,. ile bir is t?Ören insandıt. TA. Berlin. 21 (A.A.) - "Teb l"" 11--~Uf ur. . pılmış olan ı.-..... tın do-· ı .. __. - _,_ 
~iınaU Afri'kada düşman tarafın- Diler taraftan, elde edilen ~ ..... .Y ... a KU• 0 • lehe nlarak bu vazfu:-n irOnDıı::A. 
d.tn Sollum'a kam yaDılan hO. berlere göre Almanlar 500 bın madıbm da anl8JJl1'tJr. Tani hem t1t'hsilini j!IÖrmek w 
<'umla. Tobru'l.4--1.f t-··"'- -""ı- ile 750 bin arasında tahm.in edi.. • Dün akıam Ber1in radyosu ha- hem de va'&ife yaDT"Ü maaleeef ....... '""ua 111-- va bücumlanna ı..a.., alınacak lh- - kü 1 .. _.ta ft d lnnu tarafından tehri saran kuv- len buradaki kuvvetlerini, muta - • ·- mnm n o Amtvn!'. ıKı ra a ı:ı 
, "tlerimı- L ..... -"'ılan h:ı.-- rekeden 10nra azaltmak şöyle dur tiyat tedbirleri hakkındaki tavst.. ,,olr,._n is pö1"f\liıyor. Avni n-

~ ..... _ ..... wı;uuı M velerini tekrarlamı• ve her apar- ~ b - h d 1-t mP 
k11vvetlerlmh: tarafından 'PÜ&ldlr sun, kenat ~aranı ~car '\"e tıman katında su ;e kumla dolu mu,..a u musam• a. ev "' 
f' lrnü1ıtu··r Bu mmt ...... ada ı.- 9 .. 1 .. ar ukerlenyle tebdil edeme murun"lrun memleket hudut ve 

nl\ ....... '~ k ı kaplar. her sıX..nakta da el tulum. - ,.. - - - d tut:uı~,,!to.. ti ,.,_an ta.yyaresı' du"c:u"ru"lmu"ş.. "ilden yerlerde, yeni ıta ar gc- .K• c:l'mn u pn?'.c>nıın e u •w 
.~... ... \! _,_ b baları ile baltalar bulundurulma- t kdird b'' -k b' h ..__•lt .. • ıu- tirmek suretiyle arttırın- mec u ~ e. uyu ır 1tA .. •1 • it .. 

r. · d bil lk ı Iardır Bul smın bir zaruret oldu~unu ısrar- ~" mPvdan verctiitt eöriilmekte-Ha- ku"-tlerinln riyetm e e a mış . -
uu "'~ gar ve Macar kuvvetleri de ken- la söylemiştir. rUr. Ankftnt w t~nbuldf! olan 
mütlaluıkal. dilerine tevdi edilden "Asayişi mu hir memur 'l.;ıhc:il vap:thilivoT 

T .nndra. 21 (A.A.l _ "Reuter.. haf aza,, işinde büyük giıçlukler- Belediye Un Stoku 'li'nkat. ~f'lA F.mınımda olan 
1 -'ltz ka- hareketlerinin ehem le karşılaımıaktadır. bir memnT" bu haktan mahrum 

.. , • .. :r-· v· ii~ .... - l!.-~t-.ek 1 Son A L ad b"r :veti aıaltılmamak1a br,.abert .....-u.- .., ... ~ o uvor. ra. n~ar l'I 1 

l' ya YaZ.fftthıln fazla t~f• tf"'91et dal""1 tahıeUe mftıtaade 
tıı"'Yarelerinln tullanılmAkta ol- Türk Kadlnı J edivor. rlilter bir daire etmiyor 
nı"Rı sav~inde tyllesti~i intibaı Yalnız ı>amuk ve yapalı için .e bir dl~1'f de ~411t olAt'ak o 
'''ll'dır. Almımlar. nyıf dilsen le Bacında Ziraat Vekiliyle müşterek hare- kfm9evf kP.ndine l>P~lamak malt. 
"::\\7a kuvvetlerimizin kanısında , s -s ket edilecektir. s9~ivle m~Ade ediyor. 
• ._ -.11 • .2..1.·ı i 1 rdt İste, bütOn bu sebeplerden ""akkller Jdlvuıe'f'"'1 m c: e . "Iıte: Cncan kalbinin en de- Jn~ m••0~-llnrı .. L: .. -:...:ıe --..ı k 
lr"1tat $imdi Orta Şark İn«iliz -s- h d h -r- -K':r- r-'"' "JUU dolavı bu işin tasfl,,c•u «> ye -
hava JmvvetlPri kumandanı Lonıı rin ve sonsuz eyecanm an ıza- iaşe müsteşarı Şefik Soyer, rindPrlir.,. 
b\ore g,..,.\i Afrikadan tayyareler m, kuvvetini alan cemiyetin se • dün Ankaradan şehrimize gelmiı Vekil. bundan aonra m@bmıla
•~np Libya C"1hP"ine ı:tetirehfl. ~in içi!'~ dile ,eldi, dilete geç· ögleden evvel mıntaka ticaret rm sorduiu suallere cevaplar ver 
ditfnden vut.et deıt•ı.tlr. İn- ü; miijde-liyor. Sav• .baıurlak müdürlüjünde, fiyattan müra- di. Bu arada 11kşam kursu acıl. 
ın1z ve Avustralyl' tavyare kuv. ~~n ba tlOD günl~~nclede orllk kabe bürosunda öjleden sonra da masının simdilik imklnsız oldu
... tta'-- ,__ lf -- ... 1111111' censın · Ti ret Od d ht lif "-·nu. malivede istisna yanmanın 
lt
vetlerf Abn. an_ Ye _,,_,..n ıuıv• .a_ -LLt- l•lerinde ....:ııe- -rll- ca asın a mu e mev- "u 

__ ,_ uu-.. J"" ır uu • "" ı ·· ind ... _.Jı.·kı mecburivetini anlattı. Yardımcı uvevtlerıne ovle muesf r mUAa- ~ ....... _ .. , zu ar uzre e MıUAI er yapmış-
~tecle balmmun baalamıslar. - ..., _,..... tır. Müsteşar, dün fiyatları mü- öğretmenlPr meselesine de te -
dı,. ki mihveri~ bra kuvvetleri L11"!9e11~J uk~~~n nftvAdkf" rakabe komisyonuna da riyaset mas ~en Vekil, bunlımn ekserL 
lt\l':...I • kilmek mecburiye· aac __... • _._,...ıa, yavu - etmiştir. ı::..."ik Sova", kendisiyle <ıinin fstanbulclı:ı oldu~mu ve bu 
t -.ua.a.aava ee huıan, kocanın )'Ul't milclafaasın· ~ ,,- usulün muallim ihtiv~cından 
lndP kalmııdır. da --cak kamm durdarmaı.. ya- ~orüşen bir muharririmlze şu do"duıc..-u. bu itibarla buna de-- .., izahatı vemiş • .ı.r: ~ ıc:u11 

Dil 1 A..ı. ,.....,ti .._. uncak harp paketi ve ur- "- Memleketimizde iaşe sıkın ' 71,.... ""ilP.CPl'H"~ H~vP .. tm;~Hr. 
Nevyork. 21 <A. A.l-AssocfL ....,_, 1~" •mp~l~l h~ • tuı hiç bir zaman mevzuu ~is Hatay 1't! l1tkkeıt1le1'1l1iun 
~ Prell'in bildirdiiiııe J(Öre. mrlamak açuı. aflhbıldııua gun- değildir. Bu memleketin ah!m elektrik le11'3atı 
"11tt Afrfkadaki ftalvan umumt le~·=ek W,irlılinell.:l. elbiaeden lü "erek doinıdan dojrUya ve Meclisin bu~Tlkft toplantısın
"'alisi d6k d' Aoste ttalnn ve Ha- enen a:aaa kırın · 1 ,llerekae şekiller değiştirerek ~A Anukva Vf" f skendenın Plek. 
he; kunetlerlntn kaTtt.sız ve ıuırl ~ ~~,Y •. 11an • ızı •>,:b•~ been- memleketimiz ıhalkını besli.recek trlk mü-seselerinin m"halll be-
tı obn lan b-'-L-..ıı t mıı gouueııan ve amanın ıı ı . 'ktard dı Hük, t he yer .... .., 
ı teslim a ~l'l-•nv" !" u' temls ıimleiini ciyM"ek, 1111 a r. . u~e r • ledivelere devri hakkındaki ka
lialllta ~ Wdifi ıedd w- k:L r'hlP ,.... 1 eumap ı.;. et. halkın iqeaın~ aıt tP.dbirlerl nllnun mü7tıkereti esnasında Hn. 
~~. peaim atıntl ele bekleme. iıttiba:: etm4*~edır.,, tav mebuslan ana Vllltandan 20 

''.Pallalmın tlecnirine )'llpqan M~teşar. fiy.tlan mw:t: vıl avrı kalan bu vili~ bele-
Wta Yeni Bir ...._ lllll lfine 8l:ll .. •wsünl~r- bmıqoııwum toplan~ a rti~ine fatlsnat bir muamele 

ın .. 1iz l'ilosu ae unL Asker hastanelerine git, 80!'1'*• İstanbul . villyetl ıaee ko- vwılmasuıı ve tesisatın bedels~z 
--r latWa -'-alt . tedljlın.i 111,,. le. mısy~nunu da ıçtimaa davet et- beledfveıve devredilmNini te'klıf 

llaıdlt& 21 (A. A.) - t)ç llrlılı 8 "D91ıa ~ h :ıabllm• için :miştır: Bu toplantı~a Vali: ~ ntmislemir.Bütce encümeni reisi 
btrJmıvuörden mürekkep bir yaru i 1 GiJntil vinlerı, beledt)'8 iktısat müdilrü. tmı40t lP.'ker <Corum) bu tesisatı 

Cebelit.nk'a aelmlttir· Bu r~IP 11=t!h.::1 1k:d~nıd ticaret ~- umumi trltibi '!ti- l-ıükömetin oara ne satın a ldıtı-
~1111ıı .. bir be .unctenberl Cebe- ı.-ıutama cleldur. rak etmı"9rdtr. Toplant.ada m~- T\l, onun iciıı bedelsiz olarak be. 
.. cıı-.... •ta 1Malmıan Ark Royal tay. ...... teşara, _. umunp valyetı. lP.diveve devredilemiyecelini ve 
~ aantsl ne krnu<1rler .e "Yll'dun seven Ttb'k a-. stok ve .._.t dmuma etrafın. bu sekilde hareketin diler bele-
~lzallallar filol1ma iltihak etmil Ttlrk km. 

1 
da izahat ~. divelere dP bir misal teş'kn ede-

• Emek nrmek lmklmm ita a- • ,.Pifini söylemfstir. 
8gnden ,,.._ muhtelif mtlll- m•uan tua etme: iyi duyplan· Ankanıün verilen mal\ımata Bumm üzerine enC'ftmenln 
Jere ~ bir ook ticaret am, mma çarpacak kötii niyet • ıöre, MUlt Korunma Kanununa telfl'-' ...... - ,,..,ı..,; ,.,ın-'cth' 

Umanda demirlemistll'. leri olduiu p"bi kara ve acı gUn- ıöre aWrah vekileUer mlmesstL Merllttle Jr.nP,ııl ftlllm 
arumda Valence'dan ~e. leri ele 1ok edeceiiae inan! Ata- lerinden tttekldll edm laee iiblr-

Arjantine ~tmekte olan Far- lannm .. ,aı 1ardmı terbiyesi liğine, Mml Müdafaa VeUletin- fllier' ~ 
w Maria hı>,anyol vapurlan e.as ve beldkaffnl "kan stın dos· den kara milst8'aft TOm""neral 1'fectls. bundan 1011ra Devlet 
~- lılesktr ...Ueri ln,p. ta,, .U,. .............,_ unut- Hayrullah, İktisat Vekaletinden T>emtnoDan " Umanları fslet· 
memurlan kcmtrol etmı,ler- ma. Sevket SiirQya. Ziraat Vekile- 111e umum Manıet tebilt sandılı 
• "Aralnaa lir saDarmmı Slklat tinden Aydın 'Eie, 'M"°unakallt Ve. ı.111{kındald hnunlann bam mad 

tir. D~ yardana kOf. klletindeD Jtilçha Akıncı lleÇil· "elerinln deit!9tlrflmHf~ ait ka-
~upslavyadaki llariCİ)'e Tİrk topraklan üttinde düşkün mislerdir. 'lUn ~dlıll'l il~ Tnrldve - Irak 

llemarlarmus lüçbir inua IMrakmamak ıayre- .!aşe blrlill. ilk toplantısını, ""a11nda miipa'kft. ve~nnM mu. 
~ 11 (A.A.) _Hariciye tia ._ ki, yutseverlliiain de tnı:a~şar Şelık .Soyer, bundaki 1fAW-1PSinfn talldtkine ordu su • 
~ 'tarafından lan bir • -.lll'lak saferi w en delerll blr t.etkilderinl bitin!rek Ankaraya 'ıavlan hevettne mahsut. terfi 

~pıt B" irneii olacakta. d6.,,ttiiifü uma" vn.c.ktır. lcannmmun birinci 1'1addHlnht 
..:de~din ~ 'm: ı.-, ...- tarilale ~ ta • Tkaret OIW l..Ugette tadiline ait kanun 1Avihalann1 

_..., .. w 0*8p ._, lillle - ....- ""'*• 7tke Sfmdl!ıe kadar hmrhkla!'l!ll ""n-.ntflft ve kabul '"'lP.mfıııti1'. 
IOlOIU ile keza bütün Konso. mevklla, kutsal vuifelerin.,, vapan ticaret ofisi, dtmden ltiba- MecU11 ~ •1rf1rıt Tft1' 

'--•- -n-ı...-ı le d-Ln "t.e _ 1'u1'nt1"'f4f'.an. '"'"km ·•ua memurlanıml. ~ •'f Jl#ira«JtJtlar 6afl.adı ren mevzuu iRi indeki talerl~ "'i 1 nda T0""1-.e _ Hnl•'ftCIJı 
te, sDıhatte olduktan Al - Bu ~' bütün Ankara meuulivete ballamıttır. Ofis. ilk ..;r;tva ~ fsver. Tff,.ldye _ tm~ 

Ya hilkdmeU ~ bil- ka&nları arasında büyük bir a • ts o~ralc clqudan. ...,. cetlTe- .-e ticaret muahedeleri '" Wi..
ıata upndd'mlt ve yllldmı ee - f:!'iytır. ~ Oftsf~ ""lumelATI iM• f'ftt mld,.-tlerf 
wnl• cemi,eti merbdne der - acı-~ .. m a .,tn t.-.wtitttne '"'""" twtePr 
hal mor-atlar blıt)emııştır. Va - etmek sarettYle vtvuaya bir fe. .,. 'l'ffPldft .. J'btl•ndA tJ,...,._. 
ldfe almak tstlyen kdnlarmnz. .. ,hlıt temlD eclecettlr. "19 ted"- ınba~•l•'f'fvle !!' 'l'el"' 
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Hitler Mareıal 

Petain'e 
Mesaj Gönderdi 

J Yunanistancla 
Başı 1 incide 

Başı 1 incide 

1 
maK~on.ra ve Tsalyada, der

piş edilen plan mucibınce tadil 
edilen hatlarımızın hiç bir nokta
sını. hava kuvvetlerınin çok şid-

İspanya gazeteleri de mihvere 
ve Almanyaya karşı İspanyanın 
baglılığını tebarüz ettiren yazı. 
lar y.ızmıya koyulmustur. 

Maam fıh Madrıtin resmi va
z"yetiııde henüz sarih bir tahav
Vlil voktur. 

Amiral Dnrlan'ın kararı 
Vochy, 21 (A. A.) - Amiral 

Darlan, dahilive nazırı sıfatiyle 
22 belediye meclisini feshetmis
tir. Bunlardan bir kısmı vazife
lerini liyikiyJe ifa edememiş, di
~crleri ise devlet ve hükumete 
muhalif bir vaziyet almıştır. Bu 
b,,pta yeni bir karar alınıncıya 
kadar işlere bakmak üzere hususi 
komiteler teskil olunmuştur. 

I spanyol. gazetelerinde 

Madrit, 21 (A. A.) - Reuter: 
Phalange naşiri efkarı Arriba ga:
zetesi. son kabine içtimaını mü
teakin neşredilen resmi tebliğ 
hakkında mütalea yürütürken İs
panyanın siyasi mühim kararlar 
almak mecburiyetinde kaldığı di. 
(ter bazı zamanlarda neşredilmiş 
bulunan resmi tebliRleri de hattr
latmaktadır. Bu gazete. sendika
list ve milliyetperver İspanyanıll 
~rek harici gerek dahili sivase
te müteallik kararlar alaca~ za
man daima "ölülerinin sesini ve 
arzusunu" dinliyerek hareket et
mesi lAzım j?eldiiini kaydetmekte 
ve eunlan ilive eylemektedir: 
"Mukadderatımızın bizi balla.. 

mış bulundu~ haricf siyaset hak 
kında yabancılarm ileri süreceA'f 
mütalealar nazan dikkate alın
mamalıdır.,, 

lasrayalhraçEclilen 

Yeni lngilz K.+aa+. 
Bap ı ladde 

dilen resmi tebllie bakılırsa, iki 
memleket arasında yakında da
ha normal münasebetlerin teaJai. 
beklenebilir.,, 

Daily Teleıraph'm diploınattk 
muhabiri ise şu mütalealan ser
detmektedir: 

"Almanlar tayyarelerle asker 
naklini tasavvur etmis olabilirler. 
Fakat şimdi İraktalti hava "ney· 
danlan muhafaza altına alınmış 
bulunmlrıtadır. Bunu İngilizlerin 
süratll hareketi temin etm~. 1. 
rakın harbin bilhassa buıünkü 
safhasında sevkü.lcen bekmıın
dan büyük bir ehemmiyeti var
dır. Bu ehemmiyet Almanya, Tür 
kiyeye taarruz ettlıt takdirde 
büsbütün artacaktır. Bundan b8'
ka İrak petrol tstllıaalltmın şiın
diden senede dört milyon tonu 
buldu~u unutmamak lbım
dır.,. 

News Chronicle şöyle bir tah
lil yapıyor: 

"frak, bizim elimizde olduk~a. 
Türkiye mihverin bir tecavüzü
ne u~adtb takdirde bu memle
ketin mukavemetini takviye ede. 
cektlr. Türklere Basra körfezi ile 
lraktan yardım etmek mümkün
dür. Rooseveltin Baara körfezi
ni de, Kızıl deniz l(ibi harp hari
ci mıntaka ilin etmesi mümkün
dür. İraktaki hareketimiz orta 
şarktaki müstahkem mevkilerimi 
ze doğru uzatılmıt bulunan mazi 
kıskacmm bir UC'UDU hayli QID• 
dıracaktır. Libyaya uzanmıe olan 
ikinci ue da bir müddet evvel 
•österdW kuvveti kaybetmif JIİ 
bi 1ıorünüyor. Nazilerin Tobruka 
kareı yaptıkları ton hilcumlar püs 
kürtillmftftflr. Sollumdaki 411ib.. 
ver tunetlerl de durdurutımq 
olup Sikqtınlmaktadır. Ge~n 
hafta bir nazl kafilesinin tama
mlyle imha edilmiş olması düs
mam mühim bir asker ve malze 
vardımından mahrum etmiştir. 
Burada yapılan şey ı>ekllA tekrar 
edilebilir. Hatıl mihverin t.ehli
keli bir yola -1mıiş oldulunu an. 
lamı• olması da müsteb'ad ddil
dlr.,. 

Sovyet - Japon Paktı 
B•kkmda Matmoka'nm 

Beyanatı 

detli hareketine rağmen, duşman 
delememiştir. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 21 (Radyo Gazetesi)

Üstün Alman kuvvetleri karsı
sında mudafaaya devam eden ve 
fazla zayiat vermemiye çalışnn 
{lritanya kuvvetleri Olimpos dag. 
larını terkederek Larisa ve Tlr
hala şehırlerinin cenubunda evel· 
den hazırlanan sırtlara çekilmiş 
ve bu sırtlardaki mevzilere mu
vaffakıyetle yerleşmiye başla
mıştır. 

Hava karargalıuun tebliği 
Kahıre, 21 (A. A.) - Orta şark 

İngıJiz hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: Dün Yuna
nistanda asgari 16 duşman tayya
resi düşürülmüştür. Bu, Alman
yanın taarruza başlamasından. 
beri bir günde düşüriılen en yük. 
sek tayyare yekünudur. Bır keşü 
uçuşundan dönen İngiliz hava 
kuvvetleri, bir Dornier - 17 tay. 
yaresini alevler içinde düşur
müşlerdir. Atina üzerinde, çok 
büyük bir Alman tayyare teşek. 
külü ile avcılarımız arasında bü
yük bir hava muharebesi olmuş 
ve bu muhaberede 14 düşman tay 
varesi tahrip edilmiştir. Bunlar. 
dan yedisi Junkers - 88 tipinde 
pike bombardıman tayyaresi, 
beşi Messerschmitt _ 110 tipi 
tayyare ve ikisi tipi tesbit olun. 
mamış düşman tayyaresi idi. Bir 
Messerchmitt - 109 tayyaresi d~ 
hava dafi bataryalan tarafından 
düşürülmüştür. Pek çok diğer 
Alman tayyaresi ciddi hasara uğ. 
ratılmı~ ve pek muhtemel olarak 
bu tayyareler üslerine döneme. 
mi.$tlr. 

Tayyarelerlmb:den yedisi dön
memiştir. Fakat pilotlardan üçü
nün kurtulduğu öb'enilmlştir. 
İDRiliz hava kuvvetlerinin bazı 
tayyare meydanlarına pek az ba
sar vukua gelmiştir. 
19 .. 20 Nisan J(eceSi, bombardı
man tayyarelerimiz, düşman iş.. 
gali altında bulunan tayyare mey 
danlanna ve yürüyüş halindeki 
kollara munffalayetli Mlcumlar 
Yaı>J'Dlflardır. Katerin tayyare 
meydanına yapılan hilcuında a
~ bombardıman tayyareleri kuL 
lamlınış ve burada yüz kilomet
reden gözüken bir yanRiıı çıka· 
nlmıştır. 

Alman resmı tebliöi 
BerUıı, 21 (A.A.) - Resini tebllt: 

Ylniaft!atanda Alman kıtalan Yeni • 
fehr1n ilerlalnde dllımam takip ede
rek cenuba dolnı iler~orlar. Sair 
Alman kuvvetleri Plndos'uıı Derlsln
de taıi>a dotnı teveccQlı etml§ler ve 
Meçova clvarmda 1,500 metre irtffa
ında bulunan bir geçidi llPl etmı,
lerdir, 

Volos llmanmda bulunan )'edt bin 
tonJJAtoluk bir dfişman vapuru tahrip 
edilmittir. Halldı civannda l1d bQ
yük dilpnan vapunına da bfi7Qk çap
ta bombalar isabet etmiştir. Alman 
avcı tan-areiert kendiler! za:rtat ver
meksWn dilpnaıun bet bombardıman 
ve bir avcı tayyaresini d<lfilrmQşler
dlr. Akdenizde kafile arumda Derli
yen bilyQk bir dQsman vapunma bO
yQJc capta bombalar is8bet etmlftlr. 

ltall/Oll reaml tebliği 
Roina, 21 CA.A.) - !tatyan tebUlf: 

Dün krtalanmız, ~Arnavutluk hudu
dunun lllOstahkem mevzllerinde anu
dane bir mukavemet gösteren Yunan 
lı:ıtalarau rlcaie mecbur etmJilerdlr. 
CenJan eden llddetll muharebeler
dm bfr:I esnasında d6rd0ncll Ber
saıllerl alayı bDb... tıl'mQGz et -
mittir. Yunan debinin batan Alllll 
elkl budutı.ra bdar ,_kim lfla1 
edllmlltlr. 

Rna tefekkGDel'linls IDatnaıl dal
calar hallnde topçu menDmine, lata 
tabfldatma ve makineli ...ıte tur• 
nn etrnlf1erdlr. Bu 'ftlalUn mmatm 
bir Jmrrn ta~ edilm1f Ye h.-ra 111-
ratılmllttr. ttaka ve Kortu bnaU... 
nnda btrcok dQpnan ~ isa· 
betler ~. Liman tesllab 
l1e Mi9olonıl ostı n K•lnıı•ta limen
dfrer tasyonu bombardıman ed.Umff
tlT. 

Kralın mesajı 

Atfna, 21 (A. A.) - Kral, racL 
yo ile millete -..aiıdaki mesajJ 
@ndermietir. 

Aleksandr Korizia, mücadelecle 
hayabnı verdW için hük<unetJ 
bizzat ben teekil etmiye karar ver 
elim. Hükumet yemin etml$tir. 

Tokvo, 21 (A. A.) - "D. N. Cephede çarpışan, ~eride muka
B.,,: Mariçuri'den Domel ajansnıa vemet eden Yunanlılar, vatanın 
blldirildiiine ıöre, Jaf,)Oll haricl- ~ ve istildlll icln ınücadele
ve nazırı Matsuob Sov,et. Ja- ve devam ediniz. Ölülerimiz ve 
non ı>attı meeeleslnln ~ tieklen- Yunan tarihi size bakıyor. Nihal 
medik bir ~kilde ~ eıktılt- zafer bizimdir. Mnıt davalarlmız 
~ı 16ylemiştlr: Matsuota bu hu. tahakkuk edecektir. Sakin, azim. 
"'11taJd bey-.tınd~eflM~ kir, to"Plu ve disiplinli olarak et
tir: rafımda ~'lr.uıı~ Allah alzf mu-

-Maetov.dan .-ıten1'1ıdft- hAfaza etabı, allah. Yuna®lılJ 
itftm hararetli htlmO. kabulden nıuıı.fı.,,• etaln ... 
dolaJ'I Stalin ileM'olotov'a te.&k- Btlfrübl#M'a 
1dirlerhni blldirdillm mada b&V-
le bir 'D8kt akdi metma bahsol- .,..,..._, 
du. Seyahatim. ilelü 'P8kta ,.eni Atma. 21 (A. A.) - Atlna a. 
bir hant nefhdl verdi ve tam bir fansı bildl1'fyor. Atlna ba90lsko
muvaffakıyetle tetevvüc: etti .. , oosu, Paskalya müna.ı;ebetlyle or. 

Nazırın. bu 11ksam tayyare ile duya hitaben neşrettiltl bevanna. 
huraya muvasalati beklenmekte- mede· •cya$8mak. tekrar hayata 
dir. kavuşmak için allaha lnanımz,, 

Bulgarlar Garbi 

Trakyayı da 

lıgale Baıladalar 
Başı 1 incide 

Maliye Nezareti, eskiden Yu 
nan arazisi olup şimdi anavatam 
tekrar bağlanacak olan mıntaka 
Iarda bir drahminin 60 leva san 
timi, eskiden Yugoslav arazis 
olup şimdi Bulgaristana bagla . 
nan yerlerde hır dinarın bir lcvı 
ve 60 santim mukabılınde te 
davul edeceği hakkında kararlaı 
ittihaz etmiştir. 

" Sofya, 21 (A.A.) - '"D.N.B., 
Dahilıye Nazırı Gabrovski uvesı 
nik na Vestnitsite,, gazetesine be 
yanatta bulunarak Makedooyadı 
yeni işgal edilen nuntablarch 
kurulacak olan Bulgar idaresın 
den bahsetmiş ve hükumetin bu
ralara göndereceğı memurları bi 
yük bir itina ile seçeceğini söy . 
]emiştir. Nazır, yeni ihdas ediler 
milli propaganda şubesinin ida . 
resini bizzat deruhte edeceiini dt 
beyan etmiştir. 

Viyana kon/er,,,.. 
Budapeşte, 21 (A.A.) - "Ofi., 

Hususi menbalardan alına ha • 
berlerin Almanya ve ltalya Ha • 
riciye Nazırları arasında Viyana. 
da başladığını bildirdiği g6l'üşmt 
ler heniız resmen teyit edilmemi; 
ise de, siyasi mahfiller, Alman· 
yanın, Balkanlarda arazi mesele
sinin yeni hal sureti çerçevesJnı 
ltalyaya pazartesi ve yahut s:ılı 
günü bilclireceği fikrindedr. J. 
talyan taleplerinin neleri ihtiva 
ettiği hilen malum değildir. Fa
kat mihverin son askeri muvaffa· 
kıyetleri üzerine, Roma hükfune
tinin Dalmaçya sahilleri üstünde 
yirmi sene evvelki taleplerini ye 
niliyeceğinden şuphe edilmemek· 
tedir. 

Uj Neımet gazetesi, sallhiyet· 
tar ltalyan mahfillerinin noktaı 
nazannı bildirirken muhtelif d~ 
retler tarafından yapılan aıkerl b 
galler hududunun, kat'i hudutlar: 
te§kil etmemekle beraber mani • 
dar olabileceğini kaydeylemek • 
tedir. 

Macaristana gelince, Almanya 
ile SJkı işbirliği dolayısiyle yeni 
cenup Macar hudutlarının normal 
ve diplomatik yolla tesbif edil • 
mesi mümkiindür. Bazı hususi 
haberlere göre, önümüzdeki çar· 
pmba Viyanada toplanacak u • 
mumi kongre, bu yeni Macar hu
dutlarma yalnız resmen teyit et • 
melde iktüa eyliyecektir. 

Diler taraftan, Neue Zürclieı 
Zeitung'un Bükreş muhabirint 
göre, Rumen mahfilleri, Twıaıım 
.. Demir kapılan,, nın mi18takbel 
Sarbistandan alınmasının muhte • 
mel olduğünü sanmaktadır. Tu • 
nanın bu kısmı, yeni bir siyasi 
rejiıne tabi tutulacaktır. ,,. 

Berlin, 21 (A. A.) - Alman 
hariciye nezaretinin sö7.ciisil, Hit. 
ler ile Mussolini arasında bir JlÖ. 
rüşme vukua ~ldi~i hakkında 
yabancı ~telerde eorülen ba· 
beri yalanlamıştır. 

* Bem, 21 (A. A.) - Roma siya-
si mahfilleri, ı>ek yakmda bir 
Ribbentrop - Ciano Rörüşmesinin 
vukua «elecelini t.ahmin etmek. 
tedir. 

Ankara • lstanltu• 
Arasında Yeni 

Bir Tren SW"#lsi 
Ankara 11 (A.A.)- Yo1eu11ırm 

«>lalmuı m°" XbetlJle n Nl
saadan itibaren Ankara - latanbal 
arumda bir yolcu treni llhe .. 
dilmlftjr. Bu tren 14,21 tıe Hay
clarpaeadan kalbcllk ve 8,55 te 
Ankanya aelecektir. Bu tr9Dha 
"fOleulan isterlene ~ 
lzmire ve Anbraclan da ~ 
sarka ıidebileceJderdlr 

23 Nlaanclan itibaren de bel 
eün bir tren Anbradan saat 1 'l 
de blkacak ve 7,'5 te ı.tabuı. 
varacaktır. 

demektedir. • 
Başpiskopos millete hitaben de 

neırettill beyannamede f6yle dl· 
vor: 

"Hür nıhlaım mezan olan kor. 
kakbim ruhlannızı aamnum 
meydan vermeyiniz. fşte, bu hilt 
ruh içindir ki, kahraman çocuk. 
lanmız kanlannr d6kf1yor. Bi~e 
cephe ~rlslndekilere; "dolrulu· 
nuz, bize llyik oluıım, allaha vt 
bi7.e manmız. Cesaretinize VE 
mertlilfnlze .dveniniz!" diyor· 
lar." 

* 1'evyorl:, 21 (A. A.) - Nev· 
vork SUıı ıazetes1nin askert mu· 
harrfrf yazıyor: 

"İnıtllzleriıı kacmak leln Ta· 
Tl8Jl limanlanna vaı:m1'1ar vıtmn 
olduktan hakkında A.lmRnlar ta
ndmdan ileri lftriilen ld~a1anrı 
arkası kesl1ml$ obna11 dfklr t 
savan bir noktadır Jl'flhakika Yu 
nanlstanda cerevan eden mt h11. 
rebeler hakkında ~elen h bPrlPr 
karsrsında bu ıtfb "ron: ,.,~ 1 -
rın tutunamıyacalt hedlh dır • 



Yeni kırkım doıayııılyle mevsim için cnrl olm k Qzcre İktL'!:ıt ve Ticaret Ve!dlleUer'nce mOstereken tayin 
ve J0.4.1941 tarıhinde lltın edılen es!ls fiyatlara nnuıran tesbıt edilen mmtaka mubayaa fiyatlarımız 1 numa
cada gösterilmi~tlr. Bu flyatlac normal ynpnk :tlyntl:ın olduğu c!h<'Ue normalin fevkinde kece. çnkıldıık, pıt
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yin olun.•1mı:lardır. 

Bu esaslar dahilinde mübayoııyn b:ışl.,mış olduğumuzu, me" ·ın lnkisaf-na gôre eklplerfm!zin kırkım mm
takalnnna öndenleceğmi ve halen eki;JlcrlmiL n Mı-rsın 'e D yarbakır mıntakalarmda fıı llyC'te geçmiş ol
duklıırmı nl!'tk darların nazarı dıkkntine vazeder, d"ha ! zla malüm t alm k istlyenlerln İstanbul'da Katrrcı
o lu hanında Sfim rbıınk B rleJ!.k Yün İplgi \C Dokuma ve Sun~ıpck F, brlknlan mucsse~csl mcrkeı.lne mu
r:ıca:ıU .. n !Uzumu bild rılir 

fstanburda teslim fiyııtlan 
Mftbnyaa m ahallerinde teslim 11· 
yatları 

1) Edirne. Uzunkôpr!l, Lalebur
gaz, Kırklareli, Çorlu, Babaes· 
ki. Teklrdağ ve clvnn 

2) Bursa. Bandırma, .Balıkesir, 
Karncabey, Kemalpaşa. Yeni· 
şehir, Manyııa, Gönen, Biga. 
Bergama 

3) Manisa, lzmlr. Aydm Ye civan 
4) Mershı. Seyhan ve dvan 
5) Afyon. ~chlr, KQtahyıı. 

Bolvadin, Akıehir, I sparta. 
Burdur ve elvan 

6 ) Konya, Karaman_ ltadmhaıı. 
Ereğli ve elvan 

7) Kayseri, Aksaray ve elvan 
3) Urla. Mardin, Diyarbakır ve 

civan 
9) Kars, Btngm, Ermrum. !tara· 

köse ve elvan 
10) Van 

-E_> Karadenh _!'Bllm vIIAyetlerl 

-:2 
"' :> 

Kilo 

YAPAG CİNSLER) 
No. ı 

s ..... .. ..... 
::::ı :.:ı ~ &: .. !: g ....... E! ~ ~ 

ı::: ;::. s ~ .. .:.: • ~ "' c:: o 
6 

o cc .. -a .E ı::: ..... ~ =ı .. :;; 1: .ıc -a CI Q) ıı; o. ~ ~ ;:... - .. r:: "" ,.?; E-- - < 
Kr. Kr, Kr, Kr, Kr, Kr. Kr. 
- - - 81 75 73 73 

77 

170 l~O 130 - 71 
69 

67 

No. il 

...... s g ..... 
CI o: ~~2 .ıı: 
u .c 
ı:: C!I ..- ,... 

;.; a: fl CI - ....: <il C!I > ....... ...... .., .c t~ rı ~ 
.5 o: c:ı ::s ::s M E.ccı - e o o ...... 2 Q > N ~ 'C 'C ;!d .1( ~ - ı:: !'= f 't: r: "' .. .. 

ı:: 

~ C!I r: .. a: .... c:ı CI 

< Ch U) r::">li~ Q 

Kr. Kr. l\:r. Kr, Kr, Kr. Kr, -
72 68 73 68 75 73 60 -

CI 

~ 
'E 
"' v. 

~ 
c 
in 

t" 
.5 
vı 
ı:: 

Ü 

Erz .G 
C7 65 

.., 
'O 

Van ö 
58 ~ 

56 < 

~ edflecelc ol8n mallarda PM't'9. 4erl, keçe, koc. pıtrak. gQvell mallar De çnkıldak ve yabancı mad
de toleranslan Ye rutubet miktarı aşağıda tasrih edilmiştir: 

1) Parça: % 8 nisbeUne kadar esns mal ile birlikte kabul olunur. Bu ı:ı!sbettcn fazlası esas mail tiyatmm 
3 25 noksanlylc alınır. 

2) Deri: ~as mal ile birlikte gelen derfler bu mal f!yııtmın % 5 noksanlylc alın:ır. 
3) Keçe: % 3 e kadnr esas mal ile birlikte kobul edilir ve fazlası için kiloda 8 kuruş tcru:W.t ;rapıl:ır. 
4) ·{oç: % 3 e kadar esas mal ile birlikte almır. 
5) Prtırdaklı: 3 3 e kadar sıvama pıbraltlı mal kabul edilir. Bu ıtlsbctten fazla sıvama pıtıraklılar için 

kiloda 10 kuruş noksaniyle tedlye edilir. { 
6) Güveli mal: Alınmaz. 
7) Çakıldak: 3 3 e kadar mal ne birlikte kabul olunur. Bu nlsbcttcn fnzlllst tenzil edilir. 
8) Di(:cr yabanc1 maddeler: Auıml % 1 e kadar kabul edilir. Fazlası tcnul olunur. 
9) Rutubet: Normal olacnktır. 

10) Çuval: Çuvalı mübayaada danı % 2,5 ıiliıbetfnl nşmıyacakbr. (3041) 
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TAN 

KAGITÇILI 
ve 

AT AACILIK 
Tüı·k Anonim Şirketi 
Sa~·ın His'lednrlarına : 

1 (21 ve 24 numaralı hisse aenedatı) 
ı ve (24 numaralı mllessiıs h isse) ku -

1 
ponlıı.rı 1 Temmuz 1941 t.'lrihltıden 1-
tibıı.ren tevd"ata başlanacağından Sa
yın hisscdarlıınn o tarihten itibnrE'n 

1 
Şirketimizin Galata TOnel Caddesi 12 
numaralı Merkez Mağausı veznesine 
mürucaatları rka olunur. 

M eellal 1 da re 

~mr> ANAPİYOJEN ~ 1 
Dr. I H SAN SAMI 1 

İstreptokolt, İstafilokok, pnö-
mokok, koli, piyosiyaniklerin 1 
yaptığı çıban, yara, akıntı ve cilt 
hastalıklarına karıı çok tesirli 

'- ~ taze asıdır. .,.._I 
Ileyoğlu 3 cü Sulh Hukuk Ha. 

kimliğinden: Dosya No. 941 ı 
1432 - Burh an Tanerin, Büyük 
Parmak.kapı N o. 23 de mukim 
iığırd ıç Van.kaya ve Nurayır 

Garabetyan aleyh ine açtığı Bü
yükJ)armakkapı No. 23 dükkarun 
tahliye davası zımnında dava o. 
lunanlnrdan Nurayır Gar abetya
na gönderilen dava arzuhali ve 
muhakeme dayet iyesi b ilA tebli~ 
iade edilerek m um aileyhin m ez
kur mahalden 5 ay evvel çıktığı 
ve nereye ~ttiği belli olmadığı 
tebliğ mem urunun verd i~ şerh.. 

ten an1aşılm1ş ve k eyfiyeti') 15 
~ün müddetle ilanen tebli~ne 
mahkemece k arar verilmiş oldu
ğundan işbu dava için 8-5.941 
perşembe C!iinü saat 9.30 muha
keme günü tayin o1undu~ ve 
me7.klır günde mumaileyh bizzat 
veya v ekili marifetiyle hazır bu
lunması aksi takdirde basit usu
le tabi olan işbu tahliye davası 
hakkında nsulün 507 ve 509 cu 
maddeleri~ tevfikan karar verl-
1eceği tebli~ makamına kalın ol. 
mak üzere ilan olunur. 

Sahip n Nctrint müdürü Emin 

UZMAN, Guetecllilı: ...e Nqriyat 

T. L. Ş. TAN matbaan 

Anadolu Anonim T .. rk Sigorta Şirketinden: ,, 
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hissedarlar umumi Madde: 26. - .Müdür, Meclisi İdarenin celseleı1nde h:azir bu-

heyeti, aşağıdaki hususatın müzakeresi için 26 mayıs 1941 taıihi- lunur ise de reyi ancak ıstişaridir. 
ne müsadif pazartesi günü saat 10 da Ankarada Türkiye 1ş Ban- Madde: 27. - Müdür her ne vakit lüzum gerline Meclisi 
kasındaki İdare Merkezinde fevkallide olarak içtima edecektir. İdareyi içtimaa davet edebilir. 
Bu içtimaa iştirak etmek için hissedarlann sahip oldukları hisse Madde: 28. -Şirket namına tanzim edilecek bilOmmn evra
senetlerini içtima gününden asgari bir hafta ev\•el Şii-ketin Anka- km muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için şirketin isın!
rada Türldyc İş Bankasındaki idare merkezine ve lstanbulda Ye- nin ilA\)Csi suretile: 
ni Postahane karşısında Büyük Kınacaıyan hanında kain muame- 1. - İdare Meclisi tizas:ından biri ne ~ket müdib"il ~ 
lat merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası alma- fen müşaviri veyahut müdür muavini veya ikinci müdürlerden 
lan ve Ticaret Kanununun 385 inci maddC'si mucibince bir hisse biri veyahut salahiyettar vekil (Fonde d ö puvuar) lardan biri. 
senedini sahip olanların da bu içtimaa ~tiriık edebileceği ilfuı 2. - Şirket ;müdürü ile Fen müşaviri veyahut m üdür muavi 
olunur. ni veya ikinci müdürlerden biri veya salahiyettar vekil (Fonde 

! lüzakerat Ruznamesi ~ dö puvuar) lardan biri, 
1. - Dahill n izamnamenin 12 inci maddesi De 19 uncu rnnd- 3. - Fen müşaviri ile müdür m uavini ve,. Odnd müdiirler-

desinin 2, 10 ve 11 inci :fıkralarının ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, den biri veya salahiyetar vekil (Fond e d ö puvuar) lardan biri ta-
48, 49, 50 ve 51 inci m addelerinin tadili, rafından müştereken imza edilmiş olması meşruttur. 

2. - Dahili nizamnamenin m uhtelif maddelerinde kullanıl- Hayat sigortalarından maada her n evi sigorta poliçelerile 
mış olan "İktisad Vekrıleti,, tabirlerinin kaldınlarnk yerlerine her nevi sigorta ücret mnkbuzlan ve cari muamelelere ve muha
"Ticaret Vekaleti,, tabirlerinin ikamesi, bereye müteallik evrak şirket müdürü ile fen müşaviri veya mti
TADlLt TEKLİF EDİLEN l\1ADDELERlN YENt METİNLERİ: dür muavini veya ikinci müdürlerden biri tarafından münferiden 

Madde: 12. - İlk Meclisi Idare Azasının memuriyetleri hi- ,.e yahut salfıhiyetar vekil (Fonde dö puvuar) lardan ikisi tarafın
tammda intihabat krasile uza kumilen tecdid olunacaktır. lşbu dan müşterekn i.muı edilebilir. 
tarihten itibaren Meclisi ldare her sene 5.~sı adedine naznran ve Bu imzalar Sicilli Ticarette tescil ve alelusul ilhı edilecekttr. 
iıç sene üzerine tayin edilecek bir nisbet dairesinde tecdid edile- Müdürün veya fen müşavirinin veya m üdür muavinlerinden 
eektir. İlk değişecek aza kur'a ile ve ondnn sonra değişecekler veyn ikinci müdürlerden birinin veyahut iki salahiyettar vekilin 
kıdem itibarile çıkarılarak yerlerine ahıui intınnp ve tayin kılına- mahnkinı ve devairi resmiye huzurunda şirketi temsil etmeleri 
caktır. Şu kadar ki çıkan n.:ıının tekrar intihabı caiz olacaktır. makbul ve muteberdir. 
Meclisi idare aza51 kfımilen Türk olacaktır. Madde: 35. - Murakıplara verilecek aylıklar, Bankam ve 

:Mndde: 19. - Gerek huzuru mahakimde, gerek ~hası sali- Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak 
seye karşı Şirketi temsil etmek veya bu bapta kındaki 3659 numaralı kanunun üçüncü maddesinde yazılı hü-

Fı:kra : 2 Şirkete vekil irae etmek ve fıkaratı Miyede musar- kümler dairesinde tesbit olunur. 
rah şeraite tevfikan her türlü emvali memmle ve gayri menkule- M d 
11in iştira, bey'i, mübadele, icar ve isticarına ve şırkcte ait bilu- a de 4a. - Şirketin senelik muamelltından ileri gelen safi 
mum nukut ve eshamın ahzına ve havalesine ve elden çıkarılnı.a- temettü aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde Sll'a ile kısmen ihtiyat 
sına müsaade etmek, nukudu şirketi 'kanuni hükümler dairesinde akçesine tefrik ve kısmen de tevzi edilecektir: 

A. - % 5 kanuni ihtiyat akçesine, ~ 'rf:ı ~ 
şehir ve kasabalar dahilinde her türllı emvali gayri merık'"Ulenin 
§ırkete ipotek edilmesi mukabilinde ikrazat icrası suretile istimı:ıl B. - Bakiyenin % 5 şi 3659 numaralı k anunun 13 üncü HC,. 
ve tenmıye etmek, kredi küşadı tarikiyle yahut tahvıllıt ihracın- fıkrasındaki atfe istinaden 3460 numaralı kanunun 42 inci mad
dan gayri ahar bir sureUe şirketin emvali menkule \"e gnyri men- desi hiikmü mucibince bir aylık istihknklan yekununu geçmemek 
kulesi teminş.t irae edilmek ve yahut edilmemek üzere istikrazlar üzere şirket müdür, memur ve müstahdemlerine, 
nkdctmek, t icarethanelerin maddeten mevcut emvalini ve mille- C. - % 10 u adi ihtiyat akçesine, 
ferriatını rehin almak, tediyeden evvel veya sonra rehin ve haciz- D. - A, B, ve C fıkraları mucibince ayrılan m~~Iardan 
leri feldtet?Iıek ve itiraz v e sair hukukdan feragct etmek, maksa- sonra kalacak bakiyeden tediye edilmiş sermayenin % 7 sine te
dı şirketle alakadar olmak üzere alelumum sigorta kumpanyaları kabili edecek bir miktar birinci temettü hissesi olarak hissedar
ve sair şirketler ile işletme ve iştirak mukaveleleri akdetmek ve lara, 
bu mukaveleleri tecdid eylemek ve başka bir sigorta kumpanya- E. - D fıkrasındaki birinci temettü h issesinin tefrikinden 
sının muaıneiatını devren satın almak, sonra kalacak bakiye ikinci kfir hissesi olarak y ine h issedarlara, 

Madde: 19. - Miıdürü, F n Müşavirini, Müdür Muavinlerini, Madde: 49. - Kırk sekizinci maddenin A, B, C ve D fıkrala-
lkinci Müdürleri acenteleri ve alelumum nna göre yapılan tefrik ve tevziden sonra Umumt Hey'et diğer 

Fıkra: 10 Şirket memurinini nasp ve azletmek ve maaşl.an- mebaliğin tevzüne mubaşeret etmeden evvel tahakkuk eden te-
nı tayin eylemek ve memurin talimntnamesini yapmak, mettü üzerinden bir miktarının muhassasunlehi tayin edilerek 

Madde: 19. - Balada münderiç üçüncü, dördüncü, beşinci, ,·eya edilmiyerek veyahut sadece senei atiye hesabatına nakledıl-
nltıncı, yedinci ve onuncu fıkralarda mck surctile Meclisi İdarenin teklifi ile fevkalade ihtiyat akçt'si 

Fıkra: 11 A\'Iuharrcr salahiyetlerin umumu ve yahut bir olarak tefrik ve ifrazına knrar verebilir.-
kısmı hususunda Müduru, Meclisi ldarece her ne zaman istenirse az- Hey'cti mezkurc yine Meclisi İdarenin teklifi ile bu suretle 
ledilmek şartile, Hususi vc-kfıletnnmeler ve yahut alelade mukar- teşkil edilmiş olan fevknlfde ihtiyat akçelerinin m ahalli tahs ısini 
lcrat ile tevkil veya tavzıf eyler. tadile veya kısmen veya kamilen tevziine dahi karar verebilir. 

Madde: 23 - İdare Meclisi Reis ve flzalarınn verilecek ay1ık Madde: 50. - Senelik safi temettü 48 inci maddede yazılı 
Bankalar ve Devlet muesseseleri memurları aylıklarının tevh\t ve % 7 birinci temettü hissesini itaya kifayet etmediği takdirde 
tcadulti hakkındaki 3G59 sayılı kanunun 3 unçu maddesi huküm- noksanı f vkalüde ihtiyat akçesinden icap eden meblağ alınmak 
lcrine tevfıkan tayin olunur. suretıle itmam ve ıkmnl edılır. 

Madde: 24 - Meclısi idare, ittihaz ettiği mukarreratın icrası Mertlzzikır fevkalade ihtiyat akçelerinin d e ödenmiş serma-
vc şirket i:;lerınin idaresi için münasip görduğu salahıyctlPrl~ his yeye "O 7 birınci temettti hissesi itasına adem i 'kifayeti halinde 
sedarlardan veya hariçten bir müdür tayin eder. Miıdtire, mü a- müteakip senelerde nizamnamei dahili mucibince t emettüattan 
vere ve muavenette bulunmak ve gaybubeti veya mazer tı h,alin- ifrazı muktoıi ih,tiytıt akçesinin tefrikinden sonra diğer h ususat 
de ona vekalet etmek uzcrc bir Fen müşaviri ile bır veya birkaç mu- için mcbalığ ifraz cdılmcden noksan olarak ita edilmiş olan seneı 
dur muavıni, ikınci mudur ve salahihyetar vekiller tayin edebilir. sabıka birinci temettü hissesi % 7 ye iblağ edilir. 

M .. dde 25. - Mudur, bilcumle memurin ve mustnhdeıninı Madde: 51. - Kanuni ve fıdi ihtiyat akçeleri 48 inci madde 
r'rketın nasp ve az nı Mecl si Idar ye teklıf eder. 11utlur, sır- mucibince senelik temettülerden müfrez mebaliğin terakümiın
Y.et m murın ve muı::tJhdeminir.ın do rudan do::!ruya umırı olup den tc ekki.ıl "dece';: ve muhtemel zarar ve m asr aflara karşılık 
luzum goıduğu m ... ı ıur n 'c mustal d mıne ırten el çek irr.1ck tutulacak ve isbıı akGPlerın miktarı şirket esas sermayesinin bır 
ı kkını haız<lır. Ve bu hakkmı ıstimal ettıgı takdırde f\1 di.:.i Ida- mislıne m ·savi b•r raddeye baliğ oldukta artık bu ihtiyat akçeleri 
l crın ılk ıçtıınaında mesele) ı Mccli e arzeder ve ısten elccktınl- ifraz olunmıyacaktır. Şukadar ki kanuni ve ndi ihtiyat akçeleri 
: ış olan memurın ve mustahdcmıne tatbık edilecek muamtJc sPrmayenin bir misline baliğ olduktnn sonra ondan sarfiyat icra
}, 'ı:kında Meclisi Idarece kararı kat'i verılır. Mudur şubi.?lcrin lı::ile miktarı mezkiır nishC'tten aşağı diişersc tekrar tcmettüattan 
tesı~ , e ılgasını dahi Mcdısı Idnrc 'e tcklü eder. te\ kifat icrasuıa mübaşeret olunur, 

::ı- ' ZZ-(-1941 ===-

EN MOŞKOLPESENTLERI MEMNUN EDECEK LOKS BiR AHfZE.-. 
. ' Herkes bövle bir radyo sahibi of masın?J 

arzu edeı 

' • • ... h ..... 'ı· ' 

Perakende Sa~ Yeri: ODEON llapzası İstanbul. BeJ-ollu İstfklil Caddesi No. 48 - 1 

Toptan Satş Yeri: Sultanhamam, Hamdibey Geçidi No. 48-5' 

1 
TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
ltf'J. 

Bqlık maldıı olart~• 750 
1 inci aagfa aantimi 500 

2 • • • 300 

' s • 
• 

• • 
• • 

/Mn sa.1fftuında .. .. 

100 
'IS 

, ~ 
Doktor Hafız Cemal 
Dahi1iye Mütehassısı 

Pazardan başka her gün saat 
(2 - 6 ) ya kadar İ!'ltanbul 

Dinnyolu No. 10!. 
T t-1: 22398 

,Ba,;.Dif, Nezle, Grip, Romatizma.\ 
~evralji, Kınkhk •e BfitOo Ağnlannızı Derhal Keaer 
lcebıttda-a-Dnde ' kaşe ah'";,abnir. T AKLln.ERINOEN SAKINlNtı • 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA iSTEYiNiZ,. . .. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Satıhk Y all Arsası, Köşk ve Koru .. 
Boğazlçlnin en mu tena bfr yerinde, sahflde 82 metreye ynkın cephesi 

ve nhtunı olan yalı arsası ve arkasında müteaddit çam ağaçlan, bağ ve 
eşcan mwmlreyi havi k oru lçindeki köşk ve mllştemiltıtı satılıyor. 
EN• No. Yer i KıymetlClnıl M eıahaa Temlnıtı 

C. 35 Üsklldar Beylerbe
beyl Es. Beylerbe-
yl, Ye. Havuzbaşr., 
Beylerbeyi Yalı 
caddesi. Es. 12, 13, 
14, 15, Ye. 17 - Hl, 
17 - 19, 20 - 22, taj 
17 - 19, 20, 22 

29609 Köşk ve Tapusuna gö
mllşteml- re mcsahası 
lAtının 38899.92 M2 
21/24 His. 

--6921,8\ 

Mevkli yukarıda yazılı gayrl menkul peşin para De ve kapalı zarf 
nsullyle satılacakt:ır 

Müzayede 7.5.1941 çarşamba günQ saat 14 de Bankamız İstanbul 
Şubesinde satış komisyonu huzuriyle yapılacak ve en yüksek teklif ecU
lcn bedel idnre meclisimizin tasvibine arzedilecektlr. 

Jstekll olanların şubemizden bir lira mukabilinde blr ti:ırl.name ala
rak bu şartname ahkamı dairesinde tanzim cdecekJerl teklif mektubunu 
ihale tarihi olan 7.5.1941 c;arşmnba günü saat on dörde kadar şubemiı 
müdürlü,rünc tevdi etmeleri ve fazla izahat almak istlycnlcrin şubemi-
ıı.. m!i.racaatlan. (2315) 

................. ,~ ............................... l!ml ... . 

Demir ve Tahta Fabrikaları 

Türli Anonim Şirketinden : 
Fabrlkalanrnızda mevcut muh telif clruı ı:naldnelcrlc denılr ve saire 

b irçok malzeme bu kere satışa arzedilmlştir. 
Ayrı ayrı aleni mil:ıayedeleri 2 Mayıs 1941 Cuma günO Adapnza

nnda fabrikada yapılacak ve fiatlar haddi l~yıkmı bulduğu takdirde 
satılııc:ıktır. 

Talip olanlar bunların müfredatını anlamak nzere Ankarada Bcle
diye ittisalinde 'l'oygar apartımanmdn merkezimize, 1stıınbu1da Tür
kiye' Cümhuriyctı Zirut Bankası ~be müdlirlüğüne mürocn:ıtla liıı+c-

" lcrini tetkik etmeleri nan olunur. ' 


