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23 Nisan Bayramı 
Bugün, Yurdun Her Tarafında . 
Büyük Merasimle Kutlanıf or 1 

YUNANIST AN' da 

Almanlar 
Semendi re 
Ve Limni'yi 
işgal Etti 

Britanya Kuvvetleri 

Lamia'n in Cenubunda 

Yeni Mevzilerde 

Bu Kısımda Şiddetli 
Almanlar tarafından işgal edildi ti hildirilen Limni le Seınendin 

adalarını gösterir harita 

Muharebeler Oluyor j • 
Ankara, 22 (Radyo gazetesi) - 15 p an ya 

En son dakikada aldığımız bir • 
habere göre, Türk kara sulan Naz·ı Tazyıkı 
yakınında , .e Çanakkale boğazın-
danl60 kilometre uzakta bulunan 
, .e Yunanlılara ait olan Limni ve Altında 

• Semendire adaları Almanlar ta
rafından isgal edilmiştir. 

Vi,yana·da 
Toplanan 
Konferans --Bu işgalin ne suretle ' ·ukua 

geldiği hakkında henü7. kafi de
rttede malfımata malik bulnn
muynruz. 

I rıgiliz resmi tebliği 
Kahire 22 (A.A.) - "İngiliz 

tebli.~i.. Yunanistan'da: fmpa. 
ratorluk kuvvetleri şimdi La-
mia'nın cenubunda bulunan mü
dafaa mevzilerini tutmuşlardır. 

* Kahire 22 <A.A.) - Ö~rcnil-

lngiliz Gazetelerine 

Göre Hedef Süveyş 

Ve Cebelitarık'tır 

Tim es Diyor k•" 
1 : 

va ovasına çıkan mıntak.ııvı tut-
diğine J!Öre, Yunanistanda. im- "Af manya 
paratorluk kuvvetlerinin Tesal-

Ciano, Ribbentrop'la 

Görüştü, 

de 

Hjtler 

Viyana'ya Geldi 

ltalya, Karadağı 

da lstiyormuı ! r 

Milli Şdlml• ismet ln3ntl, ~ensene, eocuk bayramı doJayisfyle Çanlcayada kendilerini ziyarete .:-elen yavrulara ntifatta bulnnurkf'n 
(Bugünkü merasime ait tafsilatı 5 indi sayfamızda bulacaksınız.) 

makta oldukları Lamia'nın ce- Taarruzunu 
Diplomasi 

Türkiye ye 
\ 

nubunda şiddetli muharebeler 

(Sonu: Sa S; Sü 1 ) de Tevcih Etmiştir .. l 

Bı11kanlarda 

eni Nizam 

ilk Olarak 3 Kişilik 

AlmaJl7Ul81 Balkanlarda ~ nı
.... kurmakta istical etmesinin 
~eri Tardll". Balkanlar Alman
)'anm ambarıdır. Halbuki, harp, bu 
eeneki ıerVat ilzerlnde tahrip edici 
bit tesir 7apmıJtlr. Bu zaran tel.l-
11 ~ mibvercller, daha Yunan 
harbt bitmeden Balk.anlarm ai7as1 
orıanlzuyonunu tamamlaıruya te
tebbaa etmiştir. Bunun arkaamdan Ankara Yardım Sevenler Ce

ha;yatmı miyti tarafından neşredilen ve 
Türk kadınını vazifeye davet e-

da Balkanların fktişadl 

or~anlze edeceklerdir. 

il. Zekeri11a SERTEL 

Y ugoslavya ve Makedon
yanın işgalini müteakip 

Berlin ve Romanın derhal sıya-
si faaliyete geçtiğini, Balkan
larda yeni nizamı tesis için te -
şebbüslere giriştiğini göruyoruz. 

Alman ve Italyan Hariciye 
1'T azırlan Viyanada buluşarak Yu 
goslavyayı komşulan arasında 
taksim edecek ve Sırbistana tat
bık edilecek idare sistemini ks
bıt edeceklerdır. 

Yunanistanda harp daha bit
ll'lemiştir. Fakat netice görün -
ll'liış gibidir. Balkanlar tama -
nıen Alınan nüfuzu altına girmiş 
tır. Alınan, Macar, ltalyan ve 
Bulgar matbuatı Balkanlarda 
~eni nizamın nasıl kurulacağı 

l akkında günlerdenberi neşri -
yat yapmaktadır. 

Almanyanın Balkanlarda yeni 
nizamı kurmakta istical etmesi -
nın sebepleri vardır. Balkanlar 
Almanyanın anbarıdır. Ilkbahar 
buralarda nadas ve toprağı ha • 
z rlama devridir. Halbuki Yıı -
goslavya ve Yunanistanda yapı
lan harp, değil yalnız bu iki 
memlekette, bütün Balkan mem
leketlerinde ilkbahar hazırlığını 
sekteye uğratmış, ve bu seneki 
~r'ıyat üzerinde tahrip edici 
hır tesir yapmıştır. Şimdi bu za
:rarı telafi için Balkan memle -
ketlerini, efendilerine faydalı o -
lacak tarzda biran evvel orga -
nıze etmek zarureti vardır. O -
nun için Yunan harbi bitme -
den, mihverciler evveıa Balkan
ların siyasi organizasyonunu ta
lrıaınlamıya teşebbüs etmişler -
dir. Bunun aı"kasından da Bal -
kanıann iktısadi hayatını orga; 
lliı,e edeceklerdir. 1 

(Devamı: SL C, Sü.~) 

den beyanname üzerine şehrimiz. 
de de bu işin organize edilmesi 
için faaliyete geçilmiştir. İlk o
larak Ba>'an Lütfi Kırdar, Bayan 
Reşat Mımaroğlu ve Bayan Ha
sene Ilgazdan müteşekkil ihzari 
bir komite teşkil edilmistir. 

Bu komite, harp paketi, sargı 
ve ilaç haz\rlama servisleri ile 
hasta yatak takınılan ve çamaşır. 
lan dikiş atölyelerinrle vazife al
mak istiyen kadınlarıml7dan ne 

C·hurchill Yeni 

Beyanatta 

Bulundu --
Kendimizden Gayri 

Başkalarmnı Düşünmek 

Mevkiindeyiz, Diyor 
Londra 22 ı A.A.) - Başvekil 

Churchill. bu,giın Avnm kamara
sında işçi partisinden Lees Smith
in bir sualine cevaben beya
natta bulunmuş ,.e demiştir ki: 

Bugün, paskalyadan evvel 
söylediğimden ve .vahut o za
mandanberi ~azetelerde cıkan
dan gayri. müfit surette Yapı
labilecek hiç bir beyana~ım yok
tur. 

Bir çok harekat devam et -
mektedir- ve kendimizden ~avri 
baskalarını düşünmek me,·kiin
deyiz. Şimdi bir müzakere ya
pılmasını tasvip etmiyorum. 

Avam Kamarasına vereceğim 
yegane haber, Amiral Cunning
ham kumandasındaki Akdeniz 
muharebe filosunun dün şafak 
vakti Trablusgarp limanını 42 
d~kika bombardıman ederek ay
ni zamand1L hem limana hem 

(t:tonu:, Sa 5; Sü 1.J 

; . 

~~~~~~~~~~~:.. 

•• 
Uzere 

Bir Komite Kuruldu 
şekilde istifade edilmesi lazım
ge ldiğini tesbit edecektir. 

Halkevleyinde bu maksatla top 
lantılar yapılacak ve etraflı bir 
faaliyet pro2ramı hazırlanacak. 
tır. 

Komite azasından Hasene D
ı;tar.. dün valiyi ziyaret ederek bu 
mesele hakkında kendisiyle gö
rüsmüştür. 

z.vt#//e 
Bir cok kadınlarımız. dün HaL 

kcvlerine müracaat ederek ~ös
tetilecek herhım.gi bir hiT.meti i
faya hazır olduklarını bildirmiş. 
)erdir. Yunanistanda yeni mi.itterik mü dafaa hattını gösterir harita 

Amiral Darlan lrVATANDAŞ!' 
yakında Tekrar D üşman c:cpheye taarruz 

Parise Gidecek 

P. Laval'e Mütareke 

Komisyonunda Yeni 

Vazife Verilecekmiş ! 
Vichy, 22 (A.A.) - Ynrı resmi 

bir menbadan bıldirilıyor: 
Baş"·ekil ınuavinı Amiral Dar 

lan, pek yakında yenıdcn Paı·ıse 1 
gidecektir. Amıral Darlan'ın, bu 
ziyareti esnasında Alman ma
kamları ile bilhassa enteresan gö 
riışmeler yapması pek muhl<'m <'l 
dir. Fransız Nazırlarının son zi
yaretlerindenbcrı, Alman del•.! -
gcsi Abetz Bcrlin'c gitmiş ve ııa
len muallakta bulunan Fransız -
Alman meselelerini ilerlctmf'sini 
mümkün kılacak direktifler al -
mıştır. Halledilmek Ü7:ere olan 
meseleler arasında, Paris gaze -
telerine göre, ışgal altında bulu
nan ve gayri meşgul kalan iki 
mıntaka arasında münasebetlerin 
muhtemel kolaylaştırılması, i~ -
gal masraflarının azaltılması, bir 
miktar çiftçi esirlerin serbest bı
rakılması ve saire bulunmakia -
dır. (Sonu: Sa 5; Sü 4) 

etmeden evvel cephe ar-
kasında faali -
yete geçCJ". Bu 
faali~· et proı>a 
ganda veya si
nir harhi ·ek
linde tc1.ahür ('· 
der. Bir mille
ti cepheden c, .. 
,.el cephe ar-

kasında mnğl ıip 
etmeyi istihdaf 
eden hu faali

yete kar~ı uyanık olalım. 

* B ec;in<'İ kol aramızda fattli-
'~t halinC'cdir. Gah nik· 

binlik, gah hcdbinlik hnrn ı 
~·aratmak icin uydurulan ha· J 
berter, diişınanın ku\'\·et ve: 
hasmetind<'n halıscden hikih ·c- l 
ıer': kulaktan k\llağa fıslan:ın 
dedikodular be~inci kol faali
yetine ait tezahiirlcrdir. 

Bu faaliyeti aknmc~e ,11 ııh· 
kum etmek senin elindedir. 

* A ranızda bozguncular gii-
rürseniz susturunuz, bun

lar bilerek veya bilmiyerek et 
rafa telaş, heyecan ve korku 
ncşrederler. Onlann ağızlan· 
nı kapatmak en hüyiik milli 
vazifemizdir. .............. -......................... ..... 

AFRtKA CEPHESİ 

İngiliz Filosu 
--

Trablus'u 
Topa Tuttu 

isabetler 6 Gemiye 

Kaydedildi, Karada 

da Y angmlar Çıkarıldı 
Londra, 22 (A. A.) - 1nı?iliz 

bahriye nez:ıreti tarafından o~le
dcn sonra neşredilen teblı.?~: 

Dün sabah şafakla berab.:?r 
Trablusgarbın denizden bombar
dımanına dair şimdi daha mufas. 
sal malumat alınmıştır. Donanma 
tarafından yapılan bomllardıma
'na İngiliz hava kuvvetleri ve do
nanmaya mensup tayyareler de 
iştirak etmiştir. Akdeniz filosu. 
nun ağ'ır harp gemileri saat beş
te bombardımana baslamışlardır. 
375 milimetrelik obüslerle daha 
ufak capta obüslerin liman ve 
liman tesisatı üzerine yağdırıl-

f Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

Alman hariciye nezareti bir ta
raftan fspanvaya diğer tnraftan 
da Türkiyt ile Rusyaya karşı bir 
diplomasi taarruzuna ~(>Çmiştir 
İspanyol kabinesi son günlerde 
müteaddit defa toplanmıştır. Al. 
mah propa~andacıları fspanvanın 
ticlü pakta J?irmek üzere olduJ?u· 
nu isaa etmektedirler. Almanya
nın Sovvetler birliği ile Türkive 
nezdindeki büyük elcileri buJ?Ün. 
lerde yeni talimat almakla meş
guldürler. A iman nrooacrandacı-

( Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 

Yeni Tefrikamız 

BÜYÜK SATIŞ 
Y azan: Vicki Baum 

Çeviren : Ha • Ça 

* Yakında TAN Sütunlannda 

Kont Ciano 

Viyana, 22 (A. A.) - NJ). N'. 
B.": Hitler 20 Nisanda, yanında 
Almanya hariciye nal':ırı Von 
Ribbentrop bulunduğu halde, Vi
yanaya kısa bir ziyaret için gel
miş olan İtalyan hariciye nazırı 
Kont Ciano'yu kabul etmiştir. 

Von Ribbentrop ile yaotı~ı mil 
zakereleri bitiren Kont Ciano. bu 
gün öğleden sonra ltalyaya hare
ket etmiştir. 

J'ugoslavya toprakları 
yüzürıden ihtilaflar 

Zürih, 22 (A. A.) - "Reuter": 
Yu.'{oslav topraklar1nın üçlü pakt 
devletleri arasında taksimi mese 
lesi bu memleketler arasında jh 

( Sonu; Sa 5, Sü 5 ) 

, - G Ü N LE R G EC ER K EN ) 

ÇOCUK BAYRAMI ve BAHAi 
Yazan: Refi~ 

r ocu1c ''e ha~·ram! Birbirine tam yakışan iki kelime, iki 
~ mefhum! Bunlara bir de "Nisan" ve "Bahar" kadar iki 

lat if kelime daha ekleyin iz ıözümüzün önüne renk 
ışık, tazelik, neşe. <:i<:t'k, cayır, kuş cı ~·ıltısı, çocuk kahkahan sı; 
Sl'!Iİ, hat ta "" vnıltılariyle dolu çardaklar, ha:vraklarımızın dal
!t'alandığı balkonlar, kırlara doğru taşan insan kafileleri büt ün 
manasiy.le b ir ço~kunluk, bir körpe uyanı ıı, b ir nr oluş, 

1

bir açı
lı p serpılme, tabıatın da olanca kudr<'ti ,.e feyziyle iştirak etti. 
ği bir ı;enlik manzarası gelmiyor mu? 

Çocuk bayramını bu mevsime tesadüf ettiride bahar t~
bessü~ıi~·l~ çocuk ne esini bir araya ı?etirişte. ga~·et •hoş, mana· 
lı, zarıf hır isabet , hem şiir, hem fikir me,·cut. J aponya rihi 
b~:r:ı. mt'mlekctlerde milletler bayramlarını baharda yaparlar. 
~·~nı b~harı tesit ederlf"r ; kirazların ~i~ek a~hğı beyaz donanma 
gunlerıni ... Hiz, buna daha df"~erli bir mana ''erdik: İnsan eke. 
ğini de. tı.hiatın hütün çi<'eklerivle beraber kutlu\'nrn7.. Bah~r. 
zaten bir ha,·ramdır: <'O<'Uk da yeni acmı<ı \'&!"emin kaıfor körnr 
\'e narin ci ldi. bir e-iil tomnrcuğu olan a2'1:1. vonralardan daha 
~·umu<ıak <ı\'dan , üstüne H hah 2iineşinin ısıjh km1mııoı kırni!ı 
tanesine henzi~·en berrak tflhessiimfi. teriib'7e kok11<:İvlt', hil
hassa o !riİ7el yeoıerisi ve filizlenişiylc bir başka bahar, bir ayrı 
bayram deiil midir ? 

Her tarafta yavnılar, ana ve hahalanndan ayırtılarak bir· 
birlerinden uzak. boyunları yan bükfik, ~öderi van hicranlı 
hususi kamplarda :vasatıhrken, cok siikür ki bizimkiler Yanı. 
mızda, ellerimiz ellerinde ve gözlerimiz onların . gözbebekleri
min ii:rerindedir O itiharladır ki hu seneki Co~uk Bavraını
nın biishiitiin ayn bir ln~'lneti. galip ve~·a mağlUp, haşka hir 
c-ok memleketlerin ~pta edecekleri müstesna bir mahiyeti v:ır. 
f'nrni!a haharın "akı~tıl:'ı kadar sulh ve ~elimet de yaraşıyor. 

::: 

:ı:. 
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Yazan: ULUNAY 

(Kibar hayatı şuöesi) nin şefi 
bulunuyordu. Kız kardeşini,n 
ıstikbaline taallük eden bir me
selede inceden inceye tahkikat 
yaptı. Dosyaları karıştırarak 
Sadık'ın bütün hüviyetini öğren
dı . Meseleyi kız kardeşine anla
tınca kadın feryat etti: 

- Paralarım! ... 
Sadıktan tatlılıkla paraları 

kurtarmak mümkün olamıvacak
tı. Ziıten kadının soğuk mua
melesinden işi anladığı için bir
denbire ortadan kaybolmuştu. U
sulü dairesinde polise müracaat 
edildi. Memurlar Sen Mişel'de
ki apartımana gittikleri zaman 
kapıcı kiracısının bir hafta evvel 
eşyasını alıp gittiğini söyledi. 

Sadık, İsviçreye kaçmıştı. Me
sele doğrudan doğruya (kibar 
hayatı) şubesinin şefine taallük 
ttmeseydi Fransız kırtasiyeciliği 
Sadık'a Amerikaya kadar uzan
mak fırsatını verecekti. Fakat 
bu sefer dolandırıcıyı yakalamak 
istiyen yalnız Fransız polisi de
ğil, kız kardeşi soyulaP. bir yük
sek memurdu. 

Bir hafta sonra (Jenev) Po
Loi Sadık'ın Leman gölünün ıte
zınti yerinde alınmıi bir fotoğra
fını gönderdi. Böyle gezinti yer
lerinde, sokaklarda ufak bir pa
ra mukabilinde istiyenlerin re
simlerini alanların hepsi o mem
leketin zabıtasına merbut sivil 
memurlardır. Vazifeleri de şüp
helilerin resimlerini almaktır. 

İki l(Ün sonra iki İsviçre polisi 
dolandırıcıyı Fransız hududuna 
kadar te yi. ettiler. Hududu ge
rer geçmez Sadık Fransız polis
lerinin ellerine düştü. Tahkikat 
uzun sürdü. Bu müddet zarfın
d a dildadelerini soyup soğana 
cevirmeği kendine san'at edeı: 
bu mütereddi adam (Sante) ha
pishanesirde bir sene yattı. 

Vak'ayı gazeteler çift sütun ü
zerine: "Şarklı bir Don Juan" 
"Sadık Beyin muaşakaları" gibi 
a:aylı başlıklarla yazdılar; resim. 
!erini koydular. Herkes bu gö
nül avcıaının sergüzeştlerini hay
retle okuyordu. Yalnız Sadık'ın 
mücrim olduğuna Madam İve! 
inanmıyordu. Manifaturacının 
hasır üstünde kalan karısı: 

- Mutlaka ona bu iftirayı e
denler siyasi düşmanlarıdır. Da
vayı Iı:azanacaıtını anlar anlamaz 
hcpsı aleyhine yürlidüler! 

Diyordu. 
Kontes hakikati daha iyi görü

yordu. Bütün rezaletlerine, ya
lanlarına dolandırıcılığına rağ
men bu adama karşı derin bir aş
kı vardı. Bu zaafını kimseye 
hatta kendine bile itiraf edemi
yor; ve sık sık hapishaneye gi
di ;.ı aşıkım ziyaretten vazgeçe
m:yordu. 

Fransa ceza mahkemelerinde 
hüküm evvelden verilmiş gibi
dir. Muhakeme, resmi bir mua
meleden ibarettir. Gazeteler mu 
hakemenin bazı safhalarını nak
lettiler: 

Reis - İsminiz Sadik. ( ... ) se
nesinde Fransaya gelmişsiniz. 
Belli başlı bir iş tutmamışsınız. 
l\laişetiniz zayıf yürekli kadın
ları istismar etmeğe münhasır 
kalıyor. Zahmetsiz bir geçiniş!. 
Fakat maceralannızı dinleyen -
!er sizin parlak bir Don Juan ol
duğumuzu zannedenler. Yüziinüz 
den hiç te belli değil. Dif(er kur 
banlarıruz tarafından aleyhinize 
hır şikayet vuku bulmadığı için 
bu cihetleri mesküt geçiyorum. 
Bir seyahat esnasında Madam 
( v ... ) nin izdivaç vadiyle beş 
y.ı.z bin franJ{lnı dolandırdınız .. 

- Reis efendi! Ben kendisine 
kuru kuruya bir izdivaç vadet -
medim. Söylediğim sözü tutuyo
rum. Kendisini zevcelii(e alma
ğa hazırım!. 

- Olabilir. Fakat sizin hakiki 
hüviyetinizi öğrendikten sonra 
o sizi kabul etmiyor. Bu muhay
y~l vapur i$İ de izdivacın sart
larından birini mi teskil ediyor
du? 

Sadık cevap veremiyordu. Mu
hakeme kısa sürdü ve hemen o 
gun üç seneye mahküm oldu. 

:\fahkemeyi din!Jyenler arasın
da birbirlerinin dertlerine uzak
t n ortak olan iki kadın vardı. 
B:ri mütemadiyen ağlıyor. öteki 
de asabi parmaklariyle mendi
'ini didikliyordu. 

Sadık, jandarmaların arasında 
bu sefer Fresne hapishanesine 
,götüriildü. 

Madam İve! dostlarından biri
ni!' tavsiyesiyle Bulony ornıanı
rı ·ı methalinde umumi abdest
i nelerden birinin memureli~ini 
a mıştı. Halaları süpürüyor. te
mizliyor her istimalden sonra o
turak tahtalarını kuruluyor, bir 
frank mukabilinde müşterilere 
Jc :> vlu sabnn veriyor. 

Bir çokiariyle ahbap olmuştur. 
Fkserisi o J(Ün için tdbiatierinin 
aldıı(l şekil hakkında Madam 
fİ Dl\ p İ7Alı":lt hHP vj!)ri~•l')"1"'1...,,... 

T 1\ N 

~o: 44 

- Bonjur madam. 

Belediye Bazı 
Tenkitlere 
Cevap Veriyor 

"Yapılan T evsiler 

Münakalat lc;in 

A nad oluqa l lk 
Kafile Yarın 

Yola Çıka,-zı ıgor 

Belediye Un 
Stoku tçin 
Faaliyette 
Kapalı Fırınlar da 

Tamir Edilerek işler 

Hale Konulacak 
- Bonjur Mösyö Rober. Dün-

denberi nasılsınız? 
- Fena değil. Fakat bu kör o

lası inkıbaz nihayet beni kuru
tacak. .. 

- Dün biraz çabuk çıktınız .. 

Pek Lüzumludur11 

Son günlerde açılan meydan· 
lar, yapılan çocuk bahçeleri ve 
asfalt yol inşası bazı dedikodu
ıra sebep olmuştur. Bu münase 

betle salahiyettar bir zat şu iza
hatı vermiştir: 

İlk Sevkiyat Karadeniz Limanlarına 

Tren Seferleri de Yapılacak, Samsun 

Sevkiyata Göre 

Bu İstanbul belediyesi, un stoku 
vapmak üzerinde hazırlıklara 
başlamıştır. Dün iaşe müstesarı
nın riyasetinde yapılan bir top
lantıda bu iş üzerinde görüsüL 
müstür. 

- Evet. Yeni bir müshil al -
mıştım. Fakat bugün müthis bir 
reaksiyon yaptı! Yine taş kesil
dim! 

* * 
Sadık en büyük rahneyi dö 

Farizi'lerde açmıstı. Bu 
deliği kapatmak için bütün kıy
mettar esya satıldı. Viktor Hii
ı:ro caddesindeki apartıman ter· 
kedildi. Kontesin büvük valde
si tahvilat sirkatini Kontur 
annesine söyledi. İhtiyar Kon· 
tes bu rezaletten müteessir ola
rak oğlunu sıkstırdı. Arman 
annesine kansının ibramivle bu 
fedakarlığı Yal)tığmı itiraf etti 

Evveldenberi Armanın anansı 
. k.ayrn analık hasebiyle - geli

nını sevmezdi. İsi tamik etti 
Kontesin yazıhanesinden Sadık'
ın mektuplarını caldırdı. Reza
let bütün iğrenrliğiyle çorap sö· 
küğü ıtibi meydan~ cıktı. Anne
sinin nüfuzu altında bulunaP 
dö Farizi talak icin mahkemeye 
müracaat etti. Karı koca ayrıl
dılar. Çocuk, anasının "ahvali 
meşkük., olması dolayisiyle ba
'lasına verildi. 

Bu büyük rezalet Kontesin ai
lesine de sirayet etti. Dö Frotte'
ler ailelerinde ilk defa gördükleri 
bu rezaleti affedemiyorlardı. 
Kadın, parasız. kocasız, evlat

sız, yuvasız ve kimsesiz kalmıs
tı. Yalnız biraderi kendisini l!Ö~
memek şartivle avda beş yüz 
frank vermeği taahhüt etmişti. 
Sabık Kontes dö Farizi o mü

teazzim ve kibar kadın ' şimdı 
Goblen taraflarında kirli du -
varlı bir otelde ayda yüz franga 
kiraladığı kötü bir odada oturu
yor. 

Kapının yanında ufak bir ma
sanın üzerine kovduitu bir ispir
to lambasında yemek pisirivor; 
her ay aldığı beş yüz franktan 
biraz iktisat edebilmek ve Sa
dık'a para göndermek için her sa
bah cantasını eline alarak ta Muf 
tar sokal(ında kurulan pazara ya
ya gidivor. Satıcılarla çekişe çe
kise pazarlık ediyor. 
Oturduğu otelde şüpheli çift

ler, katil vüzlü Cezairliler var. 
Bazı geceler kapısına vuruyor -
!ar: 

- Yalnızlıktan sıkılmıyor mu
sun cicim? 

Diye sarkıntılıklar, kaba şa
kalar ediyorlar. Bunları işitme
mek için kulaklarını tıkıyor. Er
tesi gün bir tesf'!li bulmak ümi
diyle günah çıkarttığı papasa 
koşuyor: 

( Arkası var ) 

"- IstanouJ '\·o11arır't1n tanr rr. 
ve imar p~inının semtlere na
zaran tatbikatı müteaddit defa
lar izah edilmişt;r. Buna rağmen 
Şişhane - Azapkapı, Tepebaşı ve 
Lunapark önünün tevsi ve tanzi
mi dolayısile, beyhude masraf 
olunduğuna ve Beyoğlunun Istan 
bula tercih edildiğine dair yazı
lar yazılmakta devam edilmekte
dir. 

Istanbul semtinin imarına ve 
sokaklarının tanzimine sarf olu
nan ve bundan sonra sarfı takar
rür eden meblağ ile Beyoglun~ 
sarf olunan ve olunacak olan pa
ra arasında Istanbul tarafı lehine 
yüz binlerce lira fark vardır. Bu 
fark önümüzdeki senelerde de ay 
ni nisbetle devam edip gidecek
tir. Yaptığı tesir bakımından üç 
yüz bin liraya mal olduğu zan 
nedilen Şişhane - Azapkapı ve 
Tepebaşı güzegahının tevsi ve 
tanzimine 37 bin 561 liradan 
fazla sarfolunmamıştır. Meydan• 
çıkan o işlerin üç yüz bin liralık 
bir tesir yapması tabiatile beledi 
yenin lehinedir. Demek ki oralar 
da yaptığımız şeyler bize mal ol 
duğunun sekiz misli fazlasiyle 
gortınüyor. 
Beyoğlu tarafında yaptığımız 

bu tevsie mukabil 940 mali yılı 
içmde lstanbul tarafındaki Un-
apanı - Azapkapı güzergiıhının 

tanzimi için üç yüz bin, Koska 
istimlakleri için de 270 bin lira 
sarfettık. Bundan da anlaşılır ki 
lstanbul semtindeki tev.;ı işleri 
için merhale merhale tatbik edil 
mekte olan programda büyük 
hisse yine lstanbul tarafına düş 
müştür. 

Esaslı güzergahların ve yolla
rın bu sırada tevsi ve tanzimi 
işlerinin tehir edilip edilmemesi 
meselesini, bilhassa tevsi işleri
nin bu sırada ikmal edilmesı za

Arzuları ile Anadoluya gitmek 
isteyen vatandaşların. doldurup 
1<aymakamlıklara verdikleri be
yannamelerin tasnifinden alınan 
neticelere göre, sevk biletlerinin 
hazırlanmasına baslanmıştır. 

Hazırlanan ilk liste denizvolla
rı idaresine veri1mis ve bunların 
biletleri de emir verildiği saatten 
itibaren 24 saat zarfında sahip. 
!erine• tevzi edilmek üzere kay-
makamlara ı:önderilmistir. · 

Zonııuldaktan Hopaya kadar 
iskelelere cıkacak olan yolcular 
ellerindeki biletlere p;öre tavin e
dilen gün ve saatte kendilerine 
tahsis edilen vapura binmek mec 
buriyetindedirler. Bu <ekilde ha. 
reket etmiyenler 'evkivatın so
nuna kadar beklemek vaziyetin
de kalacaklar, ancak sevkivat bit. 
tikten sonra yeniden tanzim e
dilrcek seferlerle sevkedilebile
"eklerdir. 

Samsun ve Zonguldak iskele. 
)erine çıkarak oradan trenle iç 
Anadoluya ııitmek isteyenlere 
komple biletler verilmektedir. 
Bu vabndaslar ellerindeki bilet
lerle Samsun ve Zonguldaktan 
sonra trenle istedikleri ist..svona 
kadar gidebileceklerdir. Devlet 
demiryollan ilk kafileyi götüren 
vapurun muvasalatına göre tan· 
zim edeceği tren tarifesine ııöre 
Samsunda vapurdan cıkan yolcu. 
lann derhal binmeleri icin bir 
katar hazır bulunduracaktır. 

Bilet ve liste tanzimi isiyle 
meşgul olan vilayetteki tasnif 
komisyonu, Hakimiyeti Milliye 
bayramı dolayısiyle bu~ün çalış.. 
mıyacak, yann sabahtan itibaren 
yine biletlerin hazırlanmasına ve 
listelerin tanzimine devam ede
cektir. Cuma akşamına kadar bil. 
tün biletlerin doldurulacağı u
mulmaktadır. Bugünlerde kendi 
w.ralarivle sevahat edenlerin eok 

ruri olduğu şeklinde mütalaa kaplanması ve muntazam bir 
etmelidir. hale konması neden tenkit sebe-

Şişhane - Azapkapı ve Unkapa bi olsun? 
nı tevsileri şimdiye kadar yalnız Ara ve iç sokakların kaffesinin 
Galata köprüsüne yüklenmiş olan parkelenmesi ve tanzimi işi büt
münakale sikletinin bir kısmını çemizin bir iki senede iktiham 
Jnkapanına almak maksadiyle edemiyeceği kadar bir paraya ih
yapıimaktadır. vaç gösteriyor. Takriben kırk 

Bu tevsiler umumi münakalat milyon liraya mal olacak ara ve 
ta başlı başına yer tutması bakı- iç sokakların tanzimi meselesinde 
mından böyle zamanlarda lüzum zaman ve imkanlarınızı müsama
ludur. Genişletilen yerlerin as- ha nazarı ile görmek bir zaru
faltlanması ve tanzimine gelince rettir sanırız. Çünkü bu sene bir 
tevsiden dolayı açılan yerleri semti tamamlamış olsak gelecek 
elbette toprak olarak bırakamaz- sene tamamlanmıyan diğer bir 
dık. Iyi bir parkeden daha ucu- semtin şikayetçi kalması tabii
za mal olan asfalt ile oraların dir.,, 

TAN' ın 

Tanzim Edilecektir 
iuğu ııözönünde tutularak şim
dilik Haydarpasa _ İskenderun, 
Toprakkale - Fevzipasa. Havdar
oasa - Erzurum ve Havdarpasa 
l\nkara seferlerinde bevanname 
vermemis olan ve parasıı: gitmek 
hakkını kazanan volcular sevke
dilmiyeceklerdir Buna mukabil 
~enizyolları idaresinin tasıyaca
l!ı bu volcuların. inecekleri iske. 
lelerden )!idecekleri istasvonlara 
hususi katarlar tahrik edilecek
•ir. 

Kontrat meseleleri 
Ankara. 22 <TAN Muhabirin

den) - Örfi idare mıntakasın. 
dan baska şehirlere ııitmek ar
zusunda olan kiracılarla ev sahip
leri arasında do.!tan ihtililflann 
nasıl halledileceğini e"Österen bir 
kanun layihası hazırlanmaktadır. 
Hükumet bu isin Milli Korunma 
kanunu ile kendisine verilen sa. 
lahiyetlerle halledilmesine im
":an görememiştir. 

PİYASADA: 

Dünkü ihracat ve 

Yeni Anlaşmalar 
Dün muhtelif memleketlere 

818 bin liralık ihracat yapılmıır 
tır. En ziyade Almanyaya tütün, 
deri, pamuk çekirdeği, lsviçreye 
deri, pamuk çekirdeği, Slovakya
ya keten tohumu, Hindistana da 
toprak mahsulleri ofisi tarafın
dan afyon gönderilınlştlr. 

Ziraat Bankası tarafından Al
manyaya yarım milyon liraya ya 
kın zeytin yağ ihraç edilecektir. 
Alman firmaları Izmirden de 
350 bin liralık Prina yağı ala
caklardır. 
. Diğer taraftan Ingiliz Ticaret 
Birliği de zeytin yağ satın al
mak için Izmirdeki zeytinyağ 
ihracat birliği ile pazarlık yap
maktadır. 

Yunan harbi yüzünden, Yu
nanlıların Romanyaya zeytin ih
raç etmesine imkan olmadığı için 
Rumen firmaları piyasamızdan 
zeytin almaktadırlar. Evvelki 
gün Romanyaya 66 bin kilo zey
tin gönderilmişir. 

Kahve geliyor - Çay ve kah
ve birliği 10 bin çuval kahve si
pariş etmişti. Ingiliz kontrol ma
kamları bu kahvelerin Türkiye
ye sevkine müsaade etmişlerdir. 
Kahveler yakında gelecektir. 

Şehirde un depoları vücude ge
ıirilecej?i gibi kapatılmış bulu
nan fırınlar da açılacak ve tamir 
Ptt• ... necektir. 

Koordinasyon kararları 
Ankara. 22 (TAN Muhabirin. 

den) - Tonrak mahsulleri ofisi 
tarafından Edirne şehriyle bu se
hire mücavir kas~halara sevke
dilecek olan bu!(day ile unun 
nakillerini temin etmek icin ko. 
ordinasyon heveti tarafından ve
rilen karar neşrdilerek meriyete 
airmistir. 

Koordinasvon heyetinin bu ka
rarına göre. buğdav ve un nakli. 
ne salih bilumum nakil vasıtala
rı icin ücretli calışma mecburi
veti konulmuştur. Ça!ısmava 
mecbur tutulan nakil vasıtaları. 
nın mutat ücretleri Edime valili· 
~i tarafındon tovin nlnn•r.aktır. 

Meriyete Giren 
Diğer kararlar 

Un stoklan vücude getirmek 
üzere İstanbul belediyesi emrine 
bir milyon lira kredi açılması, 
Ticaret Vekaletine lüzum görece
ği ithal ve ihraç maddeleri icin 
fiyat tesbit etmek ve bu fiyattan 
eksik veya fazlasnıa yapılacak sa
tışlan yasak etmek üzere salahi
yet vermek, harici satış fiyatı ile 
dahili satış fiyatı arasında hasıl 
olan farktan fon tesis eyJemek 
salahiyetinin de Ticaret Vekiline 
ait olması hakkındaki koordinas
yon kararlan buııün resmi gaze
te ile ne/l'edilerek meriyete ~ir
mi~tir. -----<>----

Bugün Piyango Çekiliyor 
Ankara. 22 (TAN) - 23 Nisan 

bayramı mllnasebetiyle Milli pi
yango idaresi tarafından tertip 
edilen fevkalade piyango yarın 
(bugün) saat 17 de sergi evinde 
çekilecek ve avni saatte radyo 
ile söylenecektir. 

-~---

Milli Piyango 
Milll Piyangonun 23 Nisan 

bayramı icin tertip ettiği fevka
lade Piyango bugün Ankarada 
Serv.ievinde çekilecektir. 

Çekilise saat 17 de bMlana -
cak. Ankara radvosu Sergievin
den naklen çekilişin bütün saf
hatını neşredecektir. Çekilise sa
at 17,30 da nihayet verilecek
tir. 

Bu cekilişte 33.430 numaraya 
360.000 liralik ikramiye tevzi e
dilecektir. En büyük ikramiye 
50.000 liradır. 

Bir Hizmeti Okuyucularına 
\..~~~~~~~~--~~~--~-~~-~~~~~~~~~~ 

Rize 2548 1658 989 554 
HAREKET T ARiFESi 

1 - Karadeniz _Postalan 
PAZAR günleri saat 16 da harekPt 

eden vapur: Zonguldak, İnebolu, Ger
ze, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire· 
sun, Vakfikebir ve Trabzon iskelelerine 
uğrar. 

SALI günleri saat 12 de hareket eden 
vapur: İnebolu, Sinop, Samsun, Giresun 
Tirebolu, Trabzon ve Rize iskelelerine 
uğrar. 

Vapurların Dcref ve 
Hareket Tarifesini 
Neşrediyoruz 

Hopa 2828 1796 1095 591 
Ayancık 1753 1136 791 401 
Görele 2333 1493 909 507 
Akçaşehir 658 411 16~ 
Ereğli 713 531 215 
Bartın 1080 668 21S 
Amasra 1211 751 2.12 
Kuruca Şile 1228 861 29~ 
Cido 1328 86~ ~ 295 

2 - Ege ve Marmara Hattında 

İskeleler 

::s 
~ 
::ı .... 
;:ı 

23 - 4 - 1941 

Seni Duşunürken •• 
Yazan: Naci Sadullah 

- Türk kadınına 

istikJ:i] savaşı!'1aki mnn7 .. ara. 
nı hatırlıyor rnn~nt!? O gün 

kucağında, hr-ni.iz k11nrlaf1:ırlan 
c1kmam1ş hir yavru vnrıh. Sr!l 
hu nn1ik ve canlı haınulcne rağ· 
nıen, karanlık, ("amurlu, «arp 
,.e karlı :volf~rr yor11lu1' dinlen 
meden asarak sırtındaki mer· 
miyi c-epheye ta .. ırkcn. yalınaya1' 
tın. Fakat hic, bir krall(e kıh· 
~ının sasaasında. senin o ~inukii 
-.efaletinin unutulmaz ihtişam\ 
rnktu. Ve hiç bir kraliçe tacının 
1nücevherleri. senin o günkii 
he:>hetli hizmeti ııörmenin şe. 
refiyle parlıyan lekesiz alnın ka· 
dnr nurlu olamazdı. 

Sen o gün. sırtındaki mermi
nin iizt'rinde uvuttuğ'un vavruna 
ninni olarak , bir istik!Al marşı 
rlinlettiıı. Ve o giin, karlı bit 
rt'phede, bir mermi üzerinde is· 
tikliıl marşı dinliyerek uyuttu -
i:un yavru bugiin yine cephede
dir. O giin, kocanın müdafaa et
tiği dava uğrunda ynnn çocu
i:ıın döğü ecek. Fakat sen, ha· 
)·atın hu acı cilvesini bezginlik
le karşılamıyacak kadar isyan
karsın. Ve dün kocana yaptığın 
hizmeti, ~·ann çocuğundan esir
giyerek değilsin: Cünkil çok 
iyi biliyorsun ki. onlar senin na
musunu miidafaa ediyorlar, sen 
de onların şerefini ... Ve fıtretinin 
sende bu yül-sek idraki daima u
)'andıran o emsalsiz cevheri sa· 
yesindedir ki, sırtına boyundan 
hiiyük bir mermi vuTUlmu~ o
lan heykelini, Mustafa Kemalin 
yanı başına diktin. 

Sen, faziletin, ccfakiirlığın, ka
naatknrlığın, fedakfırbğın, cesa· 
retin ve veiakıirlıi:ın halis tim· 
salisin: Türk delikaolılan sana, 
yer yüziiniin bili.istisna hiç bir 
kadınına nasip olmıyan btı eşsiz 
ı:-üzelliklerin için taparlar. Seni, 
zaman zaman hirbirlerlndcn bile 
k.ıskanıslan bundandır. TiatıA on
ların zaman zaman. senin uğrun· 
da birbirlerine kıyı lan bile, asla 
~ehveni olmtynn bu tAJ'11'.'ttndan
dır: Sen onların gönlünde ade
ta, ui(runda arasıra kıırhnn \'e
rilmesi farz olan bir iH\hesin! 

BuKÜn, diin;va tarihine silin· 
mez bir kahramanlık destanı ya
zan Yunnn ef7onlarına harikıi· 
liıde fedakıirlıklorl:ı nıüwhir o
lan asil F.len dişileri, serıl ör
nek l'diniyorlar. 

Bııııiin hornha yağmuru altın
da '1hhi imdat arabası sttren İn
ı:iliz kadınlan bile, senin en bii
yük Türkün yanı hasına diktiğin 
o )·ıkılmaz fazilet, fernı::at, ve 
cesaret abidesine, saminıi bir 
ırıptayla hakıyorlnr. 

Tiirk kanının cevheri, senin 
siitünden geliyor. 

Daha diin: 
"- l\lüsavat istiyorıız!., diye 

~·iiksl'lttii:in feryadın o şalıane 
akisleri hfılıi Yüreklerimizdedir. 
Kendi milletine mensup erkeğin, 
vani kendi kardeşinin, kendi ev
ladının, kendi koca.ının tahnk
kiirnüne, taas!'tıbtına, ve istibda-
dına hile katlanamıyan sen, bir 
diişman çizmesi altına serilebilir 
miydin? 

Daha dün: 
"- !\'liisavat istiyoruz!,. diye 

yiikselttiğin feryadın o şahane a
kisleri hala yiireklerimizdedlr. 
Seneler var ki, hayatın maddi, 
manevi hiitün nitnetlerini, bil· 
Hin haklarını er1<eklerin!e mü
'avi olarak tadıyCJrsıın. Fakat 

"'11 '''itün n1rı7.h:.arivetrcrin!len 
tnm bir miisa,·atla kam aldıii;ın 
erkl'klerinin çetin vazifelerine 
ortak olmaktan çekinebilir mi
sin. Sen hu suallerin topuna bir
den, bngiin fiilen cevap ver· 
miş hulıınuyorsun: Pırlantalı 
:viiziiklerinden, nişan halkalarına 
\'arıncıya kadar. biitün maddi 
re\'herlerini eritip ~elik birer 
kartal kanadı haline •oktun. 
Ve huı:iin, balo elbisesh-le de· 
ti~tirdi,ğin be;raz ~ömle.ğin ko
hındaki kımıızı hilfıl, •enin ilu· 

PERŞEMBE günleri saat 12 de hare
ket eden vapur: Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Sinop, Sanısun, Ünye, Fatsa, 
Giresun, Görele, Trabzon ve Rize iske
lelerine uğrar. 

Anadoluya gitmek istiyenlere hükumetçe gösterilen kolaylıktan istifade 
eden bir kısım halkımız, devlete ait vasıtalarla istedikleri yerlere bedava nakle
dilmektedir. Bunun haricinde, bir kısım vatandaşlarımızın da mekteplerin yaz 
tatili dolayısiyle tercihan Anadoludaki Fkrabaları nezdine gitmek arzusunu iz
har ettikleri görülüyor. TAN, devlete bılr olmadan kendi paralan ile gitmı:k 
istiyenlere bir hizmet olmak üzere Devlet Deniz ve Demiryollarırun hareket ve 
ücret tarifelerini neşretmeyi faydalı bulmuştur. Bugün bu sütunlarda vapurla
rın hareket gün ve saatleri ile ücret tarifelerini veriyoruz. Müteakip günlerde 
tren tarifekrini neşı:ede~eğiz: 

-- - ---- hi fcrarratJPrle ~ Ü7i.ihnHs <"l"hre· 

S{\LI günleri saat 18 de hareket eden 
vapur: Erel:li, Zonguldak, Bartın, Amas
ra, Kurw:a Şile ve Cide iskelelerine 
uğrar. 

CUMARTESİ günleri saat 18 de harr
ket eden vapur: Akçakoca, Ereğli, Zon
guldak, Bartın, Amasra ve Kuruca Şii~ 
iskelelerine uğrar. 

Ege postaları 
PAZAR günleri saat 11 de hareket 

eden vapur: Hiçbir iskeleye uğraınadnn 
doğruca lzmire gider. 

SALI günleri saat 13 de hareket eden 
vapur: Çanakkale \'C İzmir postasını 
yapar. 
PERŞEMBE giinleri saat 13 de hare

. ket eden vapur: Geliholu ve Çanakka
leye uğradıktan sonra İzmire gider. 
ÇARŞAMBA günleri saat 15 de hare

ket eden vapur: Gelibolu, Çanakk~le, 
Bozcaada, Kliçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Bürhanire ve Ayvalık isk<'lcle
rine uğ'rar. 
CUMARTESİ günleri saat 15 de hare

ket eden vapur: Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Kü~ükkul u, Edr~nıit, .'\y\'a
hk ve Dikili iskelelerine uf:raı·. 

2 - Marmara Postalan 
SALI günleri saat 19 da hareket etlen 

vapur: Tekirdağ, Miirefte, Şarköy \'o 

Karabiga iskelelerine uğrar. 
CUMA günleri saat 19 da hareket 

eden vapur: Tekirdağ, Marmara, Erdek 
ve Karabiga iskelelerine uğrar. 

PAZAR günleri saat 9 da hareket 
eden vapur: Tekirtlağ, Mürefte, Şaı·k\;y, 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale ve İmroz 
iskelelerine uğrar. 

Bunlardan başka Pazar, Pazartesi, 
Salı günleri saat 9,50 de Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri saat 16 da, Cu
martesi giinkri saat 11 de kalkan va -
purlar doğru l\Jııdanyaya giderler. Bun
lardan Salı. Per~rmbe ve Cuıııarte,i 
günleri kalkan vapurlar Genılifıo! de 
uğrarlar. 

BANDIRMA SEFERLERİ: Pazartc,i, 
C'ar.;;anıha. f'unı:ı f!i1n1"'ri 4':"1:lf R 1:; rt,. 

Cumartesi, Çarşamba günleri de saat 
20 de birer vapur hareket etmektedir. 

ÜCRET T ARiFESi 
1 - Karadeniz Hattında 

lskeleler 
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Zonguldak 
İnebolu 
Samsun 
Ünye ve Fatsa 
Ordu ve Gireıçun 
Vakfıkebi• ve 
Trabzon 
Sinop 
Tirrholu 

965 751 
1703 1026 
2026 1356 
2133 1411 
2233 1493 

2491 1493 
1803 1218 
22R~ 1tQ1 

454 268 
644 37-1 
830 451 
856 480 
909 501 

90~ 507 
724 422 
qoq .o;n-

İzmir sürat 1917 1334 756 300 ne, parlak lıir mehtabın ml(ı ka-
İzmir adi 1515 su 247 dar :varasıyor. 
Çanakkale 698 531 2ı:; Sen buııiin ~fo•lak voltt1'da o-
Mudanya, Gemlik 176 77 43 tonıohil deı'!il. İniiııii k'mınnda 
Edremit 1116 558 2i2 !ay)·are neuruyor<un. Sen huııiin. 
Bozcaada 936 falırikaıla cıcara J~rine mermi 
Dikili 1403 723 2.ı2 ·!olduruyorsun .. 
Küçükkııyu 966 558 242 Srn huıriin, harnıan yrrinrlo 
Ayvalık 1261 668 212 kornndan kalan ho•'ııi':n ~oktan 
Altınoluk 1041 558 215 doldurdun. Ve Jı .. IJi ki ,,.,, bu 

(!'tin. :ı·rnidrn, y~r·rıı .. ,.n,.~t~r~:Zın 
Bürhaniye 1241 668 242 ınuci>.t:lerc harr'"nıvrr•nn. Oi\n 
Müreite ve Şarköy 436 333 80 •en bn•kn ırnr,·~hrı!o. kadınlar 
Karabiga 525 388 109 erkeklesirken ,·iizde ,·iiz kadın 
Marmara ve Erdek 436 333 80 1 alm!'tın. · · 
İmroz 785 613 215 VP h••f'iin. ha<1'a iliim•ahrtla . 
Ayvalık 1261 668 - 2~2 j erkekler k-ınıııla<ı•ı«~n . <Pn, ~·iiz· 

l - Bu fiyatlarda birinci mevkiler ı .Jp :vii> erkek kc,iliyorsıın . 
için yemek ücretleri dahildir ve birın- Seni diin, kadm blı1ı:Yın irin 
ci mevkilerde yemeksiz bilet vcrihue- ':"'""'h;tik ve ~<"ni hn"nn: ~rk{"k 
mektedir. oldu~un i<;in .. e\·ivor1t7.. Yal"ın 

rcplıede nırusarak olan erkek
lt'rin. :ra.rnlarını '."'l"nin !llnrnr ... ~1nı 
ıınutın11vorl~r. Bunun irinrlir ki. 
'ınlar~ alacal,;:Jnrı V"\ranın kı~ndi· 
lf'rini S('nİn yiiksC'k ,;:efkntine 
lfı)'ık kılarak de ecede tlrrin ol
rfuI:-nnn inanı cıva k:.ıd.a• i!ö~ü~· 

2 - Talebeler için bu fiyatlar üze -
rinden yüzde 35 tenzilat yapılmaktadır. 

3 - Çocuklar altı yaşına kadar beda
va götürülmekte ve 6 yaşından 12 ya~ı
na kadar olan çocuklar için de hu fi:;at
lar iizcrinıle yiizde 50 tenzilat yapıl
... ~-;ıtıt~,1,r , '' ,,. . ' 
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Ecnebi ı· TOrklye Ecnebi l Türkiye 
1400 Kr-: 1 ıene 2soo Kr. 400 K-;:. 3 Ay 

760 " 6 Ay 1500 " 160 " 1 Ay 
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E r Si 

Son gUnlcrde Madrıt maha!ilinın 
li nı dc.,ışmıs glbıdır. Haricıye 
n:.:ızırı da mıhver devletleri ile dana 
sıkı bır işbırlı{;i yapmak arzusunu 
ıı.har cLmışur. lspanyıının, mihver 
devletlerı yanında harbe gireceği 
Zilmanın yaklc1ştıgını gösteren ema
reler vardll'. 

İspanyada: 

I• spanyol Falônjistlerinin nfı· 
şiri efkarı ohın Arriba ı:a· 

z.ctesinde çıkan ~u ~atırlur ı;ok 
ıniinidnrdır. 

"l\lukadderatımıun bizi bağ· 
lanuş olduğu siyaset hakkında 
:Yabancıların ileri iirdiikleri mü 
tulenlar nazarı dikkate alınma· 
bıalıdır.,, 

Bu satırlarla ifade edilmek is
tenen mana gayet sarihtir. 

ispanyada kiliseyi, biiyiik a· 
raz.i ve sanayi sahiıılerini teın~il 
eden General Franko, işçiler• 
\·e küçHk burjn\'aziyi temsil e
den ve memlekette yeni te
t siis eden demokrasi ve <'tim· 

t huriyeti muhafaza ve müdafaa 
etmek istiyen unsurlara ,.e 
kiitlclcre karşı a~tıjh dahili 
harbi, Almanya ,.e italyanın 
fiili yardımı, ,.e ingiltere ile 
:Fransamn pek gafilane bir sn· 
:ı-ette tatbik ettikleri hir taraflı 
hitarnfhklnn sayesinde kaı.ım
lluştı. Gl'nernl Franko'nun A1-
lnan \'e İtalyan de,·letlerinin 
.teislcrine nıinnettarlığı \'C mih
verin tiıbiivP.ti altında bulun • 
ln:ısı bunu~ talıH bir neticesi
dir. • 

Bu vaziyete rağmen İspanya
tıın eHin mihver dc\'letlerl safın. 
da harbe i tirnk etmenıis ol • 
tnası gnyritııbii gibi göriilehi· 
lir. Fnknt, bu gayritahiiliğI i· 
:ı-ah eden nıJkul sebepler \'ar· 
dır. 

General Frımko, dahili harp· 
fen peri•mıı ,.c hnrnp bir halde 
tıkan 'e ~·arı nç bir \'ıızi~ ette 
hıılunan İspanyanın hiishiitiin 
iitttit iz bir hale diismmnesi için, 
l,eııdine ~·iyccck maddeleri te
ttıin eden İnJ?iltere ve Amerika· 
~·ı kollamak mecburiyetini his· 
Sctmi tir. 

Londra ve Vaşington da İs
l>anyayn • bii biitiin kaybetme· 
ttıek içi_n - iddetle nıuhtac ol· 
dıığu yardımı kısmen temin 
etınrkle beraber, hasınane ha· 
tekf'th•rle k:ır .. ıJn~tıklnrı tak· 
dirde hu nırn•nıl ırını tamnmi:r· 
le keseceklerini anlatmıslardır. 

Bundan dolayıdır ki, İnı::ilte
l'e hükumeti ile İspanya hiiku· 
tııcti arasında. epeyce siireıı bir 
~etcinlikkn r.onra, bir nnln'imn 
hasıl olmuş, İngiltere İ panya 
hı, Tnncn'yı tnhkim etmemesi 
ltıııkabilindc para vermiş. Ame
~ika hüktAımeti de ticaret ve krt-
tli anlnşmnlnrı ynpınağı' kabul 
f!tnıiş \'e bir kn~ uıpur buğday 
~tinrlcrı•1iştir. 
Pransanın askeri mağliılıiye 

lini tnkip eden aylarda harp· 
ruyane bir lisnn kullanan Ge
lleral Frnnko'ııun sözlerini git
tikr;e yumu atması ''e Hariciye 

Nuı.ırı l\tösyo Suncr'ın iki ay 
kadar evvel Amerika hiikfıme· 
tine göndermiş olduğu bır nota· 
d::ı: "İspnn;) anın harhtı girme 
siııirı ihtımal Jıarlcinde olduğu. 
nu,. söylemesi Uunkerk ricatin· 
den sonra İn~ilterenin heklt:n· 
ınedik bir şekilde kendini toıı 
laması ve hattiı Şimali Afrika· 
da ital;) aya bii~ iik darbeler in
dınni~ olması ile \'e a~ ni :ta· 
manda İngiltere ve Amcı·ikaııııı 
denizlere hakim olmaluriyle ko. 
lavlıkla izah edilebilir. 

·General Franko'ııun İngiltere 
'e Anıcnknya knrşı bugüne ka· 
dar miıt~dil ve uzlasl('t hiı 
siyaset takip etmesinin diğeı 
bir sebebi de ı~atanjistlerin La· 
tin Amerika<ıı hakkrndaki ge
niş pliın lnnnın tahakkuk ede -
memesidir. 

Diğer dhetten Fransız Fa
sııu ve Cezairi, bü~·ük İspan -
yol İmparatorluğurıun bir CÜ· 
zii olarak telakki eden Falfm· 
jistler, yediği biiyük darbe~·(' 
rağmen ispanynya karşı elar.. 
mukavemet efle<'ek kl.Jdrctte o
lan I•'ransı. ile kar~ılaşıiıaktadır
lar. 

General Franlrn"nun İspan· 
yol milletine karşı yaptıı; vad 
lerini yerine getireıueıne.:.i, ge· 
niş fütuhat programını tahak. 
kuk ettirememesi Faliınji:,t
ler arasında hoşnutsmr.lıık -
lnr ve gerginliklere sebep 
olmuştur. 

Yeni Vaziyet: 

Biitiin bu saydığımız sebep· 
lerden dolayıdır ki Ge· 

neral Franko, Alınanyanın son 
Libya ,.e Balkan mm·affakıy('t· 
terine kadar İngiltere \'C A· 
merikaya karşı ıniilayim bir 
siyaset takip etmiştir. 

Fakat bu si:rnset, General 
Frankonun hakiki niyet ve ar· 
zularını ifade etmektıcn <;-ok u· 
ı:aktı ,.e vaziyetin değişmesi i
le istikamet değiştirmeğc nam· 
zet bulunuyordu. Nitekim, u .. -
munıi \'azivctin' mihver devlet· 
lcri lehine. olarak inkişaf etmek 
te olduğu son giinlcrrle. 1\ladrit 
mahafilinin de lisnnlarının de
ğiştiği cöriilmektcdir. 

Hariciye Nazın l\tö ~·i) Su· 
ner'in, mihver de\'letleriylc da
ha sıkı hir i~ birliği yapmak te
mayliliinii iıhar ettiği bir diğer 
cihetten Almanyanın İspaı1ya· 
dan İngiltereye knrsı nçıl•("n 
cephe almasını ,.e Afriknya gön
rlerecc~i askerler için geçit 
vermesini istediği halıcr veril • 
mektedir. 

!.H\diselcre nazarnn İspanya -
nın, aç 1;-ılmak tehlikesini de 
göze alarak mihver devletleri 
yanında harbe girecefti :mmanın 
yaklaştığı hissedilmektedir. 

Fransaya gelince: Mösyö Hit 
ler'in Maresal Pctain'e, iş hir
lii,rine d8\·et eden bir mesaj 
gönderdiği haberi yalanlanmak· 
la b('raher. Amiral Darlan'ın 
Mösyö Ale.~tz ile Pariste mfüm· 
kerelerde bnlunduğu bildiri} • 
m<'ktcı1ir. 

Bu miiznkerelerin mPV7tıU -
nu, A imanların Cehelitarık'a 
knr ı ~·apmnğa hazırlandıklan 
:r.annedilen taarrn·e•ln Fran<ıanın 
fiili yardımını kat'i olarak te
min etmek meselesinin teskil 
ettiği kolaylıkla tahmin edile -
lıilir. 
Ynkında biitiin Akdeniı:dc 

miihim hllıiic:elerin nr) uupa in
tizar edilebilir. 

• 
~/.ANTEN 

Hekimi Görünceye Kadar ••• 
ınmayn knrc:ı · mütehas,,; he· 

llıi goründl e kadar • sıcak 
l"a batırılmı bezler koymak 
Ylice snkinlik "·erir. Bunlar 
~rine oturulan yerde ağırlık 
Sini de geçirirler ... Kan gelin
. aksine • ıııiiıııkiin olduğu 

dar oğuk suya hntınlmış bez
. Ruhnıctli hocamız, basur me. 
!erine knrşı oraya hir buz par· 
ı sokulma mı la\'siye e<ler

: Hem snncıyı geı:irir, lıeın 
~ı dinririr ... Ü t tarafını ınii-
assıs hekim sUyler.. Yerine 

it(! l nlnız il:1çlnrla, şiringalarla 
~ll\'İ·t•der, lnhut amcli3at Ja· 
1l1asnuı lüzum go tcrir. 
llekiıni göriineiye kndar ye
klere \C 3nsaına tarzına dik. 
~ lfızııııdır. Bnhnrlı \ c pek 

1 
lu ,·emekler. ct:er ,.e bilhassa 

~1kh~nlnn sakınmak hi olur. 
h\"eden ve çaydan d~. Hele 

~111, arap bile, bnsur mcınele·· 
: pek dokunur. 
(!klik basur memelerini hü:ur, sancılarını arttırır. Buna 

\?dan vermC'mck iizcrc her sa
• ihtivac dıı:\ ulıııasa bile • 

')n gitn;clidir ~·c matlup hfı. 
flln1azsa ),arın üzerin<' ııı~s :ıi 

fayda '"erir. Gene olmazsa ak 
şamlnrı biiyiicek bir c:orba kn ı· 
cı llintyağı, icınesi kolay olma· 
sa da, i i kolaylaştırır, :;ancıları 
geçirir. 

Çok ot ıırmak hnsıır memelcd· 
ne hiç i~·i gelmerlikten ha kn on· 
ların sebeıllcrinden biridir: Bil
hassa yemeklerden sonra yol yii· 
riimek açık hamlı bir ~·erde gez
mek i)·i gelir. Giinde hir defa 
· sahalı \'eya ak!?am - ilkin ılık 
sudan başlıvarak gittikcc daha 
soğuk su dökiiniilür. ark~tsından 
sertçe lıir hn"lu ile biitün Yiicu
de ınnsn.1 yapılır n bn~ur meme
lerinin asıl sebehi olnn artrttil; 
biin~ eyi <liizeltnıd~e ~ arnr. 

Bazılarında basur memelerine 
kar~ı bunlardan ba ka hiç bir 
c,y ~ npnıak lazım gelmez. Mcı.e· 

li'ı memeler kiirük olursa \'e kan 
arada sırada pek a1. gelirse ... Çiin
kii baı.ur memeleri onun sebebi 
olan biinyenin vereceği ba~ka 
ha talıklımn öniinü alır. 

Onun için, kendinizi göstere
ceğfoiz miitehassıs hekim basur 
memesine karsı hiç Jıiı· .;ey yap· 
mı.) a liizmn gönnczse, taardi •l 

etmemeli ,.e kendi kendinizi tcb· 
rik f'f.mrliıoinh.-

TAN :t ·=== 

Bir Günde Ud 
Bayram 

B ayramınız kutlu olsun ynv
rulanın! 

Kadirşinas memleket bu~ii.n 
hem sizin, heın de milletin haki
miyetini tcshit eden tarihi bir 
giinü tes'it cdi)ot:. Bu iki bayra· 
mm ayni giindc kutlulnnması ııck 
manalıdır. 

Milletin hakimiyeti ve sizler! 
J~vvclfı 'iize Millet Meclisinin 

ne demek olduğunu anlatayım: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun tesis eUiği çocuk bakım yur tlannda yanular büyük bir il1ti mamla yetiştiriliyor 

Ziimriit gibi J eşil çayarhklnrı 
eflflke ser çekmiş nefti ormanfarı 
ninniler söyliycn güınii~ derele -
riyle kenclini dalın şimdiden si
:ı:e sevdiren bu giizel vatan asır
larca şuursuz ndamlnnn çiftliği 
olmuştu. Bizler ve sizlcT de on -
ların körüköriine keyiflerine hiz.· 
met eden yanaşmnlanndnn başkn 
bir şey değildik. Yavrularımızı Nasıl 

Himaye Ediyoruz? 
Bu giizel memleketin bütiin 

saadeti, çiftliği beniınsiycnlcrin 
hissesine diişüyor. Bütün belU \'c 
feltıketini de yanaşma muamelesi 
edilen millet çekiyordu. Bii) ük 
l\lillet 1\lecli:ıinin ac'.llması mcm· 
lekctin bu hazır yii·icilerc: 

- Gnyrik yeter! 
Demesidir. 

B izde eskiden çocuk hima
yesi, çocuk ycti~tirm\?k 

meselesi nfüniyle bir şey yok -
tu. Yavruların sıhhati, sıhhi u· 
sulden ziyade sarmısak, Ayııel 
bakar, çitlembik dalı, kaplum • 
bağa kabugu gibi nazarlık ta· 
kıınlarının şüa vericı hassala • 
rına tevdi edil;r, narin butları
nın arasına kurşundan dökır.e 
süvari oyuncaklar gibi bacak
larını kavish .. "Ildirecek bez!er 
doldurulurdu. Kımscsiz çocuk
lara gelince, onlar sanki baya
tın bir kapısından girip heınen 
obür kapısından çıkmak i!jİD 
dünyaya gelirlerdi. 

Ilk defa çocukları koruma 
dcrneğı 1921 senesi haziranı -
nın otuzunda Ankarada bir oda
da tcşekki.ıl etmiştir. l\lcşıtür 
tcşebbiıslerin muvaffakıyetler 
hak etmesine bundan güzel bir 
misal olamaz . 

Butun eşyası bir masa ile on 
iskemleden ibaret olan bu bom 
boş oda cemiyetin idare mer -
kezi idi, bütün varidatı on a
znnın ayda verdiği ikişer lira· 
dan ibaretti. Cemiyetin varida· 
tını arttırmak için evin üst ka· 
tı arkadaki bahçesi bile kiraya 
veriliyor, bu sayede muhtaç 
çocuklar için ufak bir yuvanın 
temeli kurulmuş oluyordu. 

Çocukları Koruma Kurumu -
nun 1921 de dıkilen fidanı bu
glin muazzam bir çınar haline 
gclmiştır. 

Bu fidan kuvı:etini şefkat ve 
hamiyet suyundan emdi. Cemi
yetin günden güne inkişafına 
yalnız vatanda bulunan Türk -
lcr değil hariçtekiler de büyük 
mikyasta yardım etmişlerdir. 
Amerikada bulunan Türkler 
ilk hamlede yüz elli iki bin li
ra göndermişlt!rdir. Muhtelif 
yerlerden gönderilen p..ıranrn 
yekunu beş yüz bin liraya ba -
!iğ oluyordu. 

Bu suretle yeniden yaptın -
laıı cemiyet binası artık vatan 
yavrularını yetiştirmek vazife -
sine kfıfi gelmerniyc başladı. ih
timam, varidatla atbaşı beraber 
yürümiye başladı. 

* * C emiycte ait iradımrzın 

kıymetleri 753302 Türk 
lirasıdır ki, cemiyete senevi 

Tanca 'da İlk 
Gecem 

Barbara Young isminde A
merikalı bir kadın gaze· 

tcci Tanca ve Ce-

E 
belitarık'a yap -
tığı bir seyahati 
şöyle anlatıyor : 

"Tanca'nın en 
1 meşhur iki sahil 

oteli olan El Mirah veyahut ta 
Rif otelinin parke döşeli yemek 
salonlarına ,girip te pencere ke
narındaki masalardan birine o
turdunuz mu; az sonra elinde 
yemek listesiyle ,gelen garso
nun dı~er bir elinde bir dür -
bün ,getirdij!ini _görürsünüz . 

Onu takiben gelen metrdotel 
mütebessim bir çehreyle sizi 
selamlar. Sonra eliyle dışarı
ya durgun Tanca koyu ve 
denizin üzerine ,gölgesi akse -
den muazzam bır kaya parçası
ııa işaret le: 

- I:ıte der bu, meşhur Cebe· 
litarık'tır. Tam iki buçuk asır

danberi İn_gilizlerin arkasında 
gizlenerek A ~~nize hakim ol
dukları Cebelıtarık. 

Ilir Harp Seyrettim 

T anca'ya vardığının ilk 
,gecesiydi. Odamda isti-

rahat edivord um. 
Bir Arap hizmetçi 
kapıma bile vur
m.ıdan hevecanla 
içeriye daldı ve: 

.Madam ca-

Bı_ 

87644 lira 
mektedir. 

tocuk bakım e~·inde 

varidat temin et -

Bütün gayrtmenkul binala -
rın yekun kıymeti de bir mil -
yon altmış dört bin yüz SP.kiz 
liraya bal· ğ oluyor. 

1939 senesine kadar cemiy\!t 
beş bin dört yüz elli altı çocu -
ğa hakmış ve büyütmüştür. 

Bu rakamların belagati karşı
sında huşu' ile eğilmemek kabil 
olmuyor. Ayda yirmi lira vari
datlı bir müessesenin yirmi ~e
ne içinde bu derece terakki e
debilmesi akla hayret verecek 
şeydir. 

Şimdi cemiyetin elyevm iş -
gal eylediği binadaki mesaisine 
kısa bir nazar atfedelim: 

1 - Çocukları himaye idn 
ebeveynin karakterlerini, yara
tılışlarını, tabiatlerini fenni ve· 
saitle tetkike ve haftada iki de
fa müstakbel anaları tıbbi mu
ayeneye tabi kılmak. 

2 - Hamile kadınlara kun -
dakt:\ki çocuklara nasıl bakmok 
lazımge1diğini öğretmek. 

3 - Lohusaların her ihtiyaç 
larına yetişmek. Hatta sterilize 
süt tevzi etmek. 

4 - Her gün çocukları bir 
çocuk hekiminin hazakatmı! 
tevdi etmek. 1939 senesine ka -
dar 73446 çocuk muayene ve 
tedavi edilmiştir. 

Seyyar hastabakıcılığını tP. -

Yazan: Sevim 

buk yukarı tarasaya çıkınız, di
ye bağırdı ve kaçtı. 

Derhal yukarı tarasaya koş
tum. Bütün otel halkı oradaydı. 
Bazı kadınlar gecelilclerinin ü
zerine mantol:ırını ,geçirmişler
di. Beş dakika içinde bütün 
şehir ayağa kalkmıstı. Pence
relerden başlar çıkıyor. uzak -
tan uzai?a ba,ğrışmalar oluyor· 
du. Sokaklar boşalmıştı. 

Akdenizde bir muharebede 
bir İtalyan deniz altısı fena hal
di yaralaiimıstı. Artık dala
mıyordu . Fakat, su üzerinde 
olmak şartiylc yol alabilivordu. 
Simdi bu topal halivle bitaraf 
devlete ait olan Tanca lima-
nına kaçmağn uğraşıyordu. İn
gilizler de onu yakalamağa uğ
rasıyorlardı. 

Deniz son derece sakindi. Li
manın dısında olan iki gemiyi 
de gayet iyi görebiliyorduk. De. 
niz altı ay ısıi!ında pırıl pırıl 
parlıyordu. Zavallı yaraların -
dan dolavı mütemadiyen saRa 
sola zikzaklar yapıyordu. Bir 
destroyer onu takip edivordu. 
Bir ikincisi de süratini arttıra· 

uyuyan bir yavru 

sis etmek. Bu hastabakıcılar Ku 
ruma müracaat eden çocukların 
tedavisine müessesede olmasa -
lar dahi nezaret ederler. 

5 - Müesseseye merbut b·~k
lf'me salonlarında çocuk yetiş -
tirmiye dair ilanlar ve sıhhi mü
zeler tesis etmek. 

6 - Çocukların diş hastalık
larını tedavi için bir polikiinik 
açmak. 

7 - Banyo tesisatı vücude 
getirmek. 

8 - Çocuk bahçeleri YÜcune 
getirmek: Bu bahçelerde bir 
çocuğu uzun müddet güneşten 
havadan istifade ettirecek her 
türlü eğlenceler mevcuttur. Ay 
ni zamanda açık hava mektep • 
lcrini fazlasiy le telfıfi eder. Bu 
rada oyunlarla eğlenmek isti -
yenler yalnız sıhhi değil içti -
mai bir terbiyede almış olurlar. 
Çünkii sıralarını beklerler ve ar· 
kadaşlarının sıralarına hürmet 
ederler. 

Çocuklar için yaptırılan bü -
yük havuz yalnız yavruları de
ğil büyük adamları bile imrf'n
dirccek derecede mükemmel -
dir. 

Çocukların bilgilerini arttır -
mak için onlara sinema göste
rilmektedir. Bunun için 600 ki
şi istiap edecek bir salon yapıl
mıştır. 

rak deniz altının önüne geçe
rek yolunu kesmek istiyordu. 
Bunda muvaffak oldu. Yalnız 
aceleyle deniz altının lüzumun. 
dan daha ilerisinde önüne geç
mişti. Gerilemeğe mecbur ol
du. 
Dünyanın en şairane bir kö

şesinde ve fevkalade. parlak bir 
manzara içinde dünyanın en 
büyük facialarından biri ge-
çiyordu. Bir an iç.in hepimiz 
deniz altmdakilerin, kendimi -
zin milletlerini unutmuş; deniz
lerin dibine alı ;mış olan ye şim 
di sunın üzerinde canlarını kur
tarm'cık için cırpınan bu 24 
bahriyelive acıvorduk. halvan. 
lar vnşavabilmek icin ümitsiz
cesine bocalıyorlardı. 

Bu arada ~eriye manevra ya
pan İngiliz destroveri bu sefer 
de fazla ger iye g. lmiş, deniz 
altıyı önde bırakmıştı. Bundan 
istifade eden İtalyanlar birden. 
bire makineleri son vitese ka
dar açtılar ve son bir gayretle 
arkalarında kalan iki düşman 
destroyerinden kaçmağa başla
dılar. 

Artık hic birimiz :rcrimizde 

9 - Anneleri meşgul olan ~o 
cukların muhafazası için bir 
Kreş vücude getirilmiştır. 

t 

* * 
B unlardan maada (Çoc•lk 

Esirgeme Kurumu) ne§ri 
yat ile de meşgul olmuş ve ço
cuk bakımına ait yazdırılan e· 
serleri 80000 nüsha bastırarak 
meccanen dnğıtmıştır. 

Cemiyetin en mühim hizmet -
!erinden biri de çocuk hastalık 
larına karşı ettiği mücadeledir. 
Çocukların hastalı(:a müsteit YÜ 
cutleri buna mukavemet edın· 
ciye kadar cemiyetin bu mühim 
kısmında tedavi edilmektedir. 
Ancak bünyelerinde hastalığa 
mukavemet imkanı hasıl ol -
duktan sonra kendileri tabii ih
timama avdet edebiliyorlar. 

Bu şerait dairesinde yapılan 
mesai memleke:oı·n istikbalini 
perçinliyen, sağlamlaştıran en 
kuvvetli bir harekettir. 

Türk çocuğu haddi zatında 
gürbüz, sağlam bir çamurdan 
yoğurulmuştur. Halbuki şimdi -
ye kadar "'l'ürk gibi kuvvetli,, 
darbı meselini ancak tabiatin 
feyzine borçlu idi. Bir vakıtler 
taşı sıksa suyunu çıkaran va -
tan evladı, kendisiyle meşgul o
lunmamak yüzünden yavaş ya -
vaş bu hususiyetini kaybediyor 
du . 

Memleket vazifesini idrak e· 
den bir rejime kavuşunca bu 
yokluğu telafi ıçin her şeyi y:ıp 
tırıyor. Artık vatanımızda bo -
yunları armut sapına dönmüş, 
kaburga kemikleri sayılan şiş 
karın çocukları görmüyoruz ve 
görmiyeceğiz. 

Bu büyük intibah dinç, ka\•i, 
gürbüz bir unsurun müjdecisi -
dir. Memleket, çocuk bahsini ıh 
mal ederse o zaman hatta ana
sı babası olan yavrular da ök· 
süz addedilebilirler. 

Halbuki bugün öyle değil. 
Yukarıdanberi Cüınhuriyetten 
sonra memleketin istikbali <l • 

lan yavrulara karşı gösterilen 
alaka isbat ediyor ki, vaktiyle 
ebeveyni olduğu halde öksüz sa 
yılan Türk çocuğu bundan son
ra ana babası olmasa da yetim 
sayılmaz. 

Bu mübnr<•k günii stzin bn)Ta· 
nunızla birleştirmek suretiyle 
memleket, millet hakimiyetini si 
ze emanet ediyor. Onu siz mn -
hafaza edeceksiniz, siz müdafaa 
edeceksiniz. 

Anladım: Benim hu ~özlenme 
karşı gözleriniz hayretle nçıltl1. 
Hal diliyle hana miniminiliğinizi 
nnlntmnk i.;tiyorı:;umız. Fakat öy. 
le değil. Siz o dünyaları sar:.aıı 
ordulardan daha kuvvetli, dnh:ı 
azıımetli ,·e dahn kıymetlisiniz. 

Siı. istikbalsiniz! 
Vatan ııınnnndan !'üziilen bir 

su damlası kadar berrak ''e saf 
olan naznrlannn:m her iliştiği şey 
ınnzidir, ge-çıni~tir. istikbalin ya
nında mazinin ne ehemmiyeti o
hır ki? ... 

Siz istikbalsiniz! Umitsiniz. .• 
Biz sizlerin ara ından Sokullu· 

lar, Sınanlar, Oluç Ali'ler, Ba~ 
bnroslar, Köpriilüler, FuzuHJcr, 
Fikretler bekliyoruz. Sizlerden 
"deha,, lar umuyoruz. 

Ey milletimin hftkiıniyet tacını 
slisliycn istikbal incileri! Bu vn· 
tan nadide bir snclcf ihtimamiy
le sizi :-inesinde saklıyor. Ona 
kıymet veren. onu biiyiilten yine 
sizlerin büyiil.liiğü olacnktır! 

Takvimci 

Türk Vatanclaşlığından 
Tukat 

Ankara, 22 (Tan) - Yabancı 
bir devlette vazife alan ve teb
liğlere rağmen bu vazifeyi terk 
etmiyen Necati Akçan, Türk va
tandaşlığından çıkarılmıştır. 

Askerlik işleri 

Kısa IlizmctJilcri Davet 
Eminönü yabancı askerlik ŞUbcsin

den: 1 - Yüksek ehlıyetnıımeyl haız 
okul mczunlc!rı ile hazırlık kıtnsına 
giderek bu dereceyi kazanmış olanlar 
Yd. Subay okuluna ve hiç ehliyetna
mesi olmıyanlar hazırlık kıtnsma l. 
5.941 de mektepte ve kıtnda bulun
mak üzere scvkedılcccklerindcn mu
nmelelerıni bıtırmck uzere şııbemıı.o 
hemen mıirucaniliırı ilan olunur, 

.... 
Beyoğlu Yerli Askerlik ŞUbeslnden· 

Emekli Deniz mnklnc Önyüzbaşı Sıit
duramıyor, bu çıl~ın yarışı ne. !Uceli 306 dotumlu Hasan oğ. Mclunct 
!essiz seyrediyorduk. Birden- Kavaklıoğlu (Dz. 1767); Yedek mıi· 

bire yanımda "'ene: bir kadının keller tabıp Yuzbaşı Minns ot. Ar
. ,.. mennk 300 İLmıt (35755); Deniz 8. 

bağırdıth duyuldu. Elindeki dür suuf muamele memuru Ahmet or:-
bünü gözlerinden ındirmiş se • Mehmet Emin 304 (Dz. 231-17); E· 
vinçle bağırıyordu. .. mekll 8. sınıf ttl!ckçl ustası Hasan 

- Geçtiler, Allahım çok şu- oğ. Şevket 310 İslanbul (331-17); 8. 
kür kurtuldular. sınıf tilfckçi ustası İbrahim oğ. Ha-

Hayret ettim. Zira bu kadın san 301 Görele (3!!4-12). 
mihver düşmanı olmakla maruf Yu,,karda adları yazılı su~ay v~ ıa .. 
b . İ ·1· k d dı :Fakat şim· natkarların kayıUarmın tetkık cdılmck 
ır. ngı ız 8 ın : uzerc çok acele şubemize müracaat 

di Ingiliz ve Amenkalılarla do- ıl etmeleri utın olunur. 
lu olan balkonda herkes kurtu-
lan 1talvanlar için deJ!il fakat'--------------
24 can ic:in seviniyorlardı. Ni- günü için Cebelitank garnizo -
hayet onlnr da insandılar. nundan Yarbay \Vilson tarafın. 

Yaralı deniz altı, dili dışarıva dan angaje edilmiştir. 
sarkmış, soluyan topal bir kö- - Cebelitarık garnizonun -
pek gibi seke seke limana giri- dan mı? 
yordu.. İngiliz destroyerleri de - Evet matmazel. Zira Ce
İimandan çıktığı vakit onu ya- belitnrıkta hayat ,gayet dur,gun
kalamak üzere şimdiden yerle- dur. Bazı Cebelitarıklılar haf
rini alıyorlardı. ta sonlarında buraya gelmek 

117 Numaralı Oda 

Geniş bir balkonu olan ve 
otel binasının cephe k1s-

m 
mına tesadüf eden 
odamm numarası 
117 idi. Perşem
be günü ikindi ü
zeri odamın kapı
sı vuruldu ve o

tel müdürü ic;eriye ~irdi ve 
kibar bir seliım verdikten son
ra: 

- Matmazel. dedi çok müte
essirim. fak.at odanızı dcJH~tir
mek mecburiyetindeyim. Zira 
l 17 numaralı oda. 7 sene müd
detle her cumartesi ve paz:ır 

suretiyle hayatlarındaki yekna
saklığı biraz ııidermiş olurlar. 

- Evet. fakat, harp zamanın
da buraya geliyorlar mı? 

- Tabii. tabii bu,güne kadar 
Yarbay Wilson bir harta gel 
memezlik etmedi. 

İster istemez odamı iki gün 
için Yarbay Wilsona devrettim. 
Evvelii buna canım sıkılmıştı. 
Fakat Yarbay ile tanışıp ahbap 
olduktan sonra hiddetım ,geçti 
Zira o benim bir Arr.erikr.h ga
zeteci olduP,umu ö~renin"c be
ni Cebelitarığa davet etı i. Tnbii 
f;rsatı kaçırmadım. c('ı. ... n~rık
b ı:;:rdülderimi de r.clccck ya
zımda anlatncaf{ım., 
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B U GÜN 23 NiSA N BAYRAM 1 1 Cümhuriyet Çocu1<l1rı: 

Ulus eğemenl!ğlnin kunıluş tarihi Sizin Bayramınız btitlln sevine: gün~ 
olan bu mes'ut gilnil Çocuk Esirgeme !erinin en neşeli ve ftl feyi?Jisldlr. Hi~ 

bir Bayram günü sizin bu haftanız 
Kurumu Genel Merkezi batün vatan- kadar vntan için ümitlerle dolu de-
da~lara kutlar. ... • ı•-!lt'"' ğildlr. R. c. İSMET İNÖNÜ 

~.1 - ıt Lı4 i 

HUGUNKU ı•JtOGRA!\1 alkanların sıyasi organi -
zasyonu Vıyanada Von 

Rıbbentropla ltalya Harıciye 
Nazın Kont Ciano arasında tan
zım edilmektedir. Sızan haber -
Jprc göre, Macaristana evvelce 
Yugoslavyaya terkcdilen Ma -
car toprakları inde edilecektir 
Hırvatistan küçük bir müs1akiİ 
devlet olacaktır. Eskiden Maca
ristana ait olıın Banat vilayt.ti 
Romanya ile Macaristan arasın
da bir ihtil:ıf mevzuu olmustur. 
Yugoslavya ve Yunanıstandan 
alınan Makedonyaya, Bulgar hi
mayesinde muhtar bir idare ve
rıleccktir. Makedonya ve t7arbi 
Trakynnın bir kısmı da Buığ~ırjs
tana terkedilecektir. Dnlmaçya 
sahillerinde de Zara'dan Arna -
vutluk hududuna kadar olan 
kısımla bir takım adalar Italya
ya bırakılacaktır. Ortada kalan 
küçüciık Sırbistan Alman him:ı. -
yesi altında ayrı bir idare sis~e

Lamia'nın lş9alinden 
Futbol Maçları 

Oftra Bayram münasebetiyle. Gala· ............................ ~ ..................... ~. 8,00 Program 
8,03 Haberler 

8,18 Muzık (Pl.) 
9,00 Yemek listesi 

18,45 Çocuk saati 
l9,30 Haberler 

mine tabi tutulacaktır. 

Yunanistandaki 
Yunan Ordularının 

(ASKERİ MUHARRİRİMİZ 

.. t~ef·k ve 
aziy tleri 

YAZIYOR) 
Muhtelif kaynaklardan selen ha

berler, Yunan•,tandal,ı Almıın tn~yı
ıcinln durm den ve bu tun E ddetıylc 
dcvum ctm<'kte olduğunu blldlrmckte
dır. Bu vaziyet kor5ısındn Yunnn ve 
muttefık kuvvetler g rl çekilme .te
dır. Londrn, bu çe .ıı.sın hnngı nokta
ya kad r yapıldığı ~c bundan sorı
ra dah:ı nereye kadar çekılmck icap 
edecegi hakkında bır ~ey soylemcmek
tedır. Yalnız Alınan kayn~klurı Ete 
sahilinde muhim bir Yunnn lıman~ o
lan ve Golos ıle sevkükeyş bakJJlun
dan <'hcmmlyetl haız olup Tsalsn kı
tasının oldukça cenubunda hulıın'ln 
Lnmıa şchrınln işg. l ecl.1ldllh11ı. b!ldlr
mektedır. 

Arnavutluktan çekilme ,te olan Yu
ruın kuv\ctlerlyle muıtef k ordul r 
DrDt:ında ırtıbat kesilrnış olur kı bu, 
mLittc!ık ve Elen ıtuvvetlerı için hiç 
te iyi bir netice vermez. Bıl~k1s biz
ce, muttefik kuvvetlerin Ama~utluk
ton a :ığı doğru inmekte bulunan Yu
nan kuvvetleri Ue daimi surette tt."ma
sı muhafaza etmesi lazundır. Bu irti
batın muh.ıfazası ancak Arta kör!c
zlnln elde tutulmaslylc olur ve aksi 
halde Yun:ın ordusunun muhlm bir 
kısmınrn mukavemet kudı ctı kırıl
mış olur. 

Brıtanya kuvveUerinin bu fki şık

tan hangısinı tcrcıh etmek mecburi
yetinde kalclıklarmı ve Yunan ordusu

Bu haberler doğru ise, Jngillz kuv- nun bundan sonraki mukavemet ım
vetlenn..n daha dar bır cephede h rbı knnl:ırını mutaka etmek ıçln vnzıye
kabul etmıye k r r wxdı derı anıao:-ı- Itır. bır knç gun daha tnkı.ş f etme -
br. Bu yeni cephe ıç,.n hıç bır ınc>m- ne intız r etmek lfızımdır. 
badan en ufnk bır malumat gelme- l\1aamahh Almanya, butiln Yuna
mıljtır. Fakat bızc kalırsa bu cep!1e mstanı ışgal etse dahi, bu hareket 
lkl yerde olabilir: Alnıaııyanın tamamen Akdenıze h~-

1 - Meşhur "!'t.>rmopil geçidi ile Ko- kim olması ve harbi lehine netıcelen
rent kanalı nmsındakı Arıısa hattımı dirmcsı demek dcğıldır. 
çekilmek, şJMAL.i AFRIKADA - Sollum ve 
2 - Termopili sağ cen h olnrak alıp Tobruktaki İngiliz ku .. ·vetlcrl muka
Arta körf~inı sol cenah yapmak s-.ı- bil uıamıtlıırda bulunmuştur, Fakat 
retlylc dnha d tlıh. bı.r nrozıye çekıl• şımaU Afrıka hı:ıreklıtmda, ne Alman
mek. 1 ya, ne de İngiltere lehine kaydcdl-

Bırlocl şık tercih cdildı{!i takdirde lccek C$:1Slı bir tahavvül vardır. 

tasaray, Fenerbahce. Taksim 
gençlik ve Beyoğlu ~enclik klüp
leri arasında tertip ediln futbol 
macları buı?Ün Fencrbahçe sta· 
dında yapılacnktı'r. 

Galatasarayla Bevoğlu genelik. 
Fcnerbahce ile de Taksim cenclik 
klüpleri karşılaşacaktır. Havanın 
ı:rfızp] nlrnqsı netic-esi FPnı>rbahcc 
stadında bu maçlıırın alaka top-
lıyacrıf!ı anlnı;ılmaktadır. flk mac 
<>aat l5 te Fenerbahçe - Tak:;im ı 
l;!enclik arasındadır. 

Atletizm müMbakaları 

İlkbahar atletizm müsabakala. 
rı Pazar ı?iinü Fenerbahce stadın
da v<ıoılncaktır. Birinci formları
na ~irmek üzere bulunan atletle
rimi7.in. nralarında bu müs;ıb~kA
l;ır vpsilesiyle sıkı bir rekismc 
vaoacakları anlasılmaktadır. 

Son J!Ünlerde üc adım ve trk 
dım atlamada Türkiye rekorla

nna davannn Omerin. siirat ko· 
c;ularında Muzafferin, varım mu
l{avemrt1P Rızn M:ıksudıın ivi nP. 
ticeler elde edecekleri ümit edil
mektı>dir. 

• Dört şehir birinciliği 

23 Ni"an 
Bir biiyük 

BUGÜN 

Bayrnınını bir çocuk ~ihi ne eli ... 
gibi heyet'anh gccirmek iste) enler ... 

LAL E YE ·KOŞSUN 
Çiinkü enenin en giİ7.c) 2 filminden hazırlnnan havrnmlık 
prc.gramı lwriki hir 7,.,.1,.., F.ssi,; hir hareket kayn~ğıdır. 

l İNCİ FİLM _. 2 NCİ FİLM: 

HERKÜL 1 ürkçe : Casuslar Diyarında 
Franslzca 

Amerikanın m~hur 11'ıstlk ağıziı JOllN HOWARD _ HEATHUR 
komiği JOE BAOWN'un bu !ılml ANGEL'in kum cöllerinde aslan-

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Turkuler 
14,00 Orkestra 

.,. 
18.00 Saat lıyan 
18,03 .Mutik (Pl.) 
18,30 Polıtika ha• 

diseleri 

19,45 KonUfIIUl 
19.50 Okuyuculııt' 
20,15 Radyo 

Gazetesi 
20,4~ Fasıl 

21,10 Konur;m:ı (1 

rif Vektll> 
21.25 Şarkılar (f' 
21,45 Bando 
22,30 liabczler 
22,45 Caz U'L) 
23,30 Kapanıs. 

dünyada kahkaha rekorunu kıran lar arnsmda yaşcıttıklr:rı bu film 
e.ssız bir eserıdır. 5ınmıe karşılaşan kahrarnnnıarm ö L u· · M 

Zafer abidesidir. 
Seanslar: 3.30-6.30 ve 9.45 • Seanslar: 2.15 - ~ ve 8.15 te Tüccardan Zuhtli Bilimer'İ! 

.._•• •••••••••••••••••• 1 refıkası. Doktor F1ik Bilimer ı' .. -··--- tüccardan Vehbı Bilimer'in St 
,•••••••••••••••••••• •••••, kcr Şırkctı Miidürlerinden ,B.'11' 

Bilimcr'in. Saıahaddin Bilimer'•' 
ve Abdlilrabim Bilimer'in ye wrrıı 
Ieri Atik Biümer'in Anne 

Bi.ıtün tehlik"Jere rağmen, aşkın kendisini scvkettiği talı ve> 
k.:ıderc doğru giden bir genç kız ... Rolü, büyiık yıldız 

HERT HA FEILER 
HANS SÖHNKER İle Beraber Yarattıkları 

i G F A 
Şaheserinde fcvkalfıde bir tarzda oynamaktadır 

Bu;Cuma Akşamından İtibaren 

L 

• hatı nisvandan 
Zehra Bilimer 

vefat etmiştir. Cenaze n 
bugünkü Carşamba günü o 

1 vakti Aksarayda Valde Camiir 

j 
kılınnrak Merkez efendiye del 
nedilecektir. Çelenk kabul t 

1 dilmiyecektir. Cenabı Hak Rıı~ 
met eyliye, 

~~~ ........ ı>--~~~ 

nan tertip edilen dört şehir ntle- 1 Atletizm federasyt1nu tarafın- ş A R K s·NEMASINDA 
tizm birinciliği 4 mayıs pa7.ar gii f R T 1 H A L 

1918 sulhünün haksızlıklarını 
ve adaletsizliklerini tamir için 
harp ettiklerini iddia eden mih
ver devletlerinin Balkanlarda 
vücude getirdikleri bu haksızlık
lanı bakarak Avrupada kunnak 
istedikleri yeni nizamın nasıl 
daha büyük haksızlıklara sebe -
biyet vereceğini anlamakta giiç
luk çekmezsiniz. Fakat mihverci
lcrın hakiki maksatları haksız -
lıkları tamir değil, sadece Av
rupa ve Balkanlardaki devletle
ri küçük küçük parçalara ayır -
mak ve bu suretle onlarda müda
faa kabiliyeti bll'akmamaktadır. 14 KİŞiLİK BiR 

nü Fenerbahçe stadında yapıla- ~--••••••••••••••••••••••• 1 Hiikkiımı sabıkadan Behrıı.:l 
S••tt Z h• 1 caktır. '""'"'"' ' " ""' '...,..'" '~ '"''",.. ~'ı Vehbi karısı ve Temviz MahJtF 

u en e er enme İzmir. Ankara. BahkPSir ve t~- ..-..ıııııı•-· ~ALEMDAR~ .... ,.~ MiLLi ~ •• - .. ,. mnesi Birinci Ceza dairesi Rei 

D oktor :~b:s bir ay kadar Kaçakçı Şebekesi 
tanhul atletb:m takımlannın is- ~ ~ ~ Halil Özyörük'ün kayın valdf' 

Yakalarına Karcı tiraki ile vapıl:ırak bu miisnba- VI' ,,.., ı,. ...... 1.1...... , _....., ,,, -....ı .... - Fatma Leyla irtihal eylemistır· 
S kanın, o f!Ün f ctanbu1da futbol n in ZAFERİ - Bu Hafta ŞARKIN HarikalaT filmi Cenazesi 23/Nisan/941 tarihırıe 

evvel irat ettiği bir nutuk- Zabıta, şehrin muhtelif semt 
ta yeni nizama dahil olacak lerınde ero!n ve esrar kaçakçı
devletlerin dört noktada Berli - lığı yapan 14 kişilik bir şebeke 
ne tubi olacaklarını söylemistir. yakalar.ııştır. !simleri lsmail Çi
l - Siyasi; 2 - lktisadi; 3 - ~(ali· çek, Mevlud, Vangel, Vahıd, Ce.-
4 - Askeri. ' mil, Aziz, Hayati, Ahmet Hamdi 

Helcdıye mayıs ayı ıçınde ner macı bulunmaması dolRvısivle B ı N B • R ı N C 1. G E C E müsadif Carsamba günü saat 1~ 
sene st:.tten zehirlenme vakaları büviik bir sevin:'i kütJPsi önünne 1 de AkSllrayda İsmailab mahıı'• 
olduğunu göz bminde tutarak "rreyan edeceği anlaşılmakta- lesin<le Cın~ıraklıbostnn soka~rı· 
şı.ındiden tedbirler ittihaz etmiş- dır. Musiki Şarkılar da 15 numaralı hanesinden kııl· 
tir. Alôkndarlara gonderilen bır Federasyon nvrıc:t hölıtel<'ri SADETTiN MÜNiR O MÜZEYYEN dırılarak Fatih camiinde öli' 
tamimde, :temiz satılmıyan, te- bes .eruna taksim ederPk. ~rup 11\ namazını müteakio namazı )( 
miz kaplara konmiyan, sagıldık- l)irhıciliklr.ri fı>rtio etmistir. KAYNAK ~ NUREDDiN SENAR lındıktnn sonra Edirnekap1dııl: Alman propaganda Nazırı bu Mustafa, Remzi, Necati, Ahmet, 

dört noktayı şu suretle izah et - Andirya ve Mehmet olan suçlu
miştir: lar asliye beşinci ceza mahkeme 

tan sonra soğutulmiyan \'C serin G~o hirin.ci.ler} .:ı:'rıca Türki- Bngiin matinelerden itiharcn baslAd ı. aile mnkberine defnedilecektir 
yerlerde muhafaza edilmiyen ve ve bölP'Pler hı~ıncı~ıl!ı nıırn1 altın- ' • İlaveten JURNAL ve l\1İKE l\IA VUS "••' AJlah rahmet eyliye. 

Yeni nizama dahil küçük dev- sine verilmişlerdir. 
Jetler müstakil harici siyaset sa- Ilir at, :;ürüciisünü ;rnraladı 
hibi olmıyacaklıırdır. Onların - Kızıltoprakta oturan araba 
harici siyasetini Berlin iuarc e- sürücüsü Mehmet 'l'an evvelki 
decektir · akşam hayvnlara yem vermek 

6 - 7 saat içinde satılmıyan süt- ·fa vapıl::ı~::ık hı.!' ";'u!'::ıl-~~::ı~a kR~- ~--•-
lerin zararları anlatılmkta ve 1 c;ıhıcacak :ır hfi,, ""e Turkıv" hı- ı•••••••••••••••ı•n•••••••• 
alınacak tedbirler ve tatbik edi- rirırisi olacak bö1gc tayin edile- TEŞEKKÜR 
lecek muamele bildirilmektcQ.ir. r.ektir. BU AKŞAM Yüksek dchfün, hudutsuz kabiliyeti ile 2 

Avrır:ı hir r!f' m,.,.,,lPkı>t.iTı mııh MELEK ı te sene it:inde dünynnıu en hiiyük artistleri 
Kıymetli valdemiz Bayan fit 

nat Orbay'ın aramızdan ebedi a~ 
-rılmaSl dolavısi.vle bizzat cenaı 
ve gelmek ve yazı ile tazivr 
bulunmak ı:uretiyle gösterdiklr 
lfıtuf ve nezaketten dolavı sa"' 
Vali. muvazzaf ve f'meldi r.eıı 
ral ve subaylarla akraba ve doS 
'arımıza sonsuz şüknınlanrnı 

Keza bu küçük devletler Ber- üzere ahıra girdiği zaman atlar- İaşe l\lüstesarının 
linin bütün Avrupa milletleri dan birisi Mchmcdi altına almış • 
için çizeceği iktısacli plan içinde ve muhtelif yerlerinden agır Diinkü Tetkikleri 
kendilerine düşen vazifeyi yapa- surette yaralanmıştır. İfade ve Dün Ticaret Ofisinde de, iaşe 
caklardır. Bu memleketlerin mus remiyecek bir hnlde Nümune has musteşan Şefik Soycrin riyase-
takil bir iktısat siyasetleri ohnı- tnhnnesine kaldınlmıştır. tinde bir toplantı yapılmıştır. 
yacaktır. Müsteşar, 'bu toplantıda Ofisin 
Avru~~nın hariç taarruzlarına tcsbit edilecektir. Bütnn Bal ~ meşgul olduğu mevzular hakkın 

karşı mudafa~sını .Almanya d~~ kan milletleri efcndılerine lıiz _ da izahat almıştır. 
r~hte ~ecek~ır. Bı!_lnen~leyh. ku met için ellerinden geleni yap- Bundan sonra da mıntaka ti
çük mılletlerın mu~takıl. ~ırer mıya mecbur edileceklerdir. BJ.- carct müdürlüğünde bir toplantı 
ordu bu1undurmalaı ına ihtıyaç tün istihsalfıt Almanyanın emri- yapılmıstır. Bu 1oplantıya Hha
kal~yacakt~~· - . . . ne verilecektir. Bu suretle idi - lfıt ve ihracat birlikleri umumi 

Nihayet butun. Avrul?a ıçın hır çük bir parça toprak için mihver- katibi, Ticaret odası umumi Uı
para kabul edılecckt~ ve bu le beraber hareket eden Balkan ttbi, petrol ofisi umum mudürü 
parn ~ark olacaktır. Dığer ~!l - devletleri Almanyanın birer va- iştirak etmişlerdir. 
letlerı:ı para~arı ya~nız dahııde sal devleti haline düşeceklerdir. 
tedavul edebılecektır. B··ı- b · ı 

Bunların haricinde her millet u un u organızasyon. ar tıı- ciler Balkanlarda sulhu tesis et-
kiıltiir ve sanat sahasında, da _ mamlandıktan sonra da mıhver - tiklerini ilan edeceklerdir. 
hili siyasetinde müstakil ola
caktır 

* * B alkanların siyasi orgmıizas 
yonu tamamlandıktan son 

ra Goebels'in yukarıda hüL'1sa 
edilen prensipleri dahilinde iktı
sadi organizasyonu yapılacaktır. 
Ordular terhis edilerek erler tar
lalarına iade edilecektir. Her Bal 
kan memleketinin hangi istihsal 
sahalarında faaliyet göstereceği 

A S i K A Z A K T iirkt:e 

Sözlü 

Binlerce askerin müthiş çarpışmaları - Fevkalade meraklı ve 
heyecanlı mevzu • İkinci Katerincyc karşı yapılan 

PUGAÇEF isyanı 

Bu Cuma l\fatine1erdcn İtibaren 

T A K S i M SİNEMASINDA 

~------------' 

telif b''Jcre)Prinde bulUJlari V"' mu- ara~ına ~iren 
'IVVCn derPCelo.r vaomıs ::ıtlPtlPr 
~racmda bir Tih·kive hirin,.Hii'Yi M 1 C K E Y R O 

CECILLA 
O N EY 

PARKER vapılaC':ık•ır. A1leti71""1 ff'rdi hir LEWl'SSTQNE 
<ıoor oldııqu iC'in P!':ll 'T'iirkivP hi
,.incillği bu mjjcahakııdı-r ki. Ti;,._ 
l{ivp ~mpiyonlan böylece anla
sılacakt.ır. 

~! aralfln birinciliği • 

Türkive maraton birincili_ği 25 
Mayıs Pazar !!Ünü Bursada yapı
lacaktır. Müsabakaya istirak ede-

tnrafından nefis hir .~mrette yaratılan 

i L K GEN ÇLİK 
Ncş'e - -Ze\'k - Eğlence - Dans • :Musiki ... ve ... 

Sizi Kahkahalarla Giildürccck Bir Mevzu 

arzederiz. ~ 

Kerimesi· Naciye Orb 
Akrabası: Yaşar 0'' 

ı- YARIN AKŞAM ,_ 

KAD I KÖY 
ceklerin ııdc<li virmi beşi bulacağı' OfKKAT: Numaralı koltuklar erkenden aldırılması. Tel: 40868 

iimit edilmektedir. 
1 ~------•J•••••••••••--mıtl 1 , .. m------•• Sayın lstanbul Halkına: ________ _., 

SÜREYY A 
Sinemasında 

A L E M D A R ve M 1 L L 
Sinemalannda gösterildiği bir hafta zarfında halkımızın tekrar tekrar görmeye koşmalan ha
sebiyle vaki olmamış harikulade bir tehacüm görülmesi üz~rine Asrın ilahi güzelliğiyle göz 

kamaştıran HEDY LAMARR 

BU K AD 1 N BENİMDİR 
filmi bilmecburiye İstanbulun,en büyük sineması ve geniş salonları, soğuk hava teçhizatiyle 

•••••• .. ••• .. •--•••-•••••••••••••••••••••H•••--.. •••••••••••= 

daimi temizleten ~M A R M A R A ~ . . Sinemasında ··-··....-·----·--.......... -.... ....-............ . 
BUGÜNDEN İTİBAREN BİR HAFTA M1)0DETLE GÖSTERİLECEKTiR. --- - -'roı?rama aynca: Wallas Berry n in TAŞ YÜREKLİ ADAM Filmi ilave edilmiştir. 

............................ _ .............................. _, 

SAFİY E 
ve arkada lan 

I • KONSERİ ı _______ ,,,_, 
\ HALKEVLERİNDE: 

Üskildıır HalkevindP..Il: 28 Nisan (e'I 
eesi saat 21 de Evimiz !Sn(lndeo b 
lamak üzere 3000 metrelik meşaıit 
blr sokak kosusu yapılacaktır. K 
her atlete açıktır. Birden beştnclJ 
kadar derece alanlara müktlfat verile' 
cektlr. 

Arabacı: "Uç ikişi :!.ıkara karının ocağını sön<lii· 
receğiz, gördün mü işi sen?" diye düşündü. Du-
varda asılı beş numara lambanın yeşil camdan 
haznesinde ancnk bir parmak gaz kalmıştı. 80L iN$ANlA Rll 

Arabacı, uyuklayarak ikisini de baştan savma 
ka$ağıladı. Kaşağıdan sonra süpürge ile tozlarını 
aldı. Küçük kıl kese ile tüylerini sıvazladı. Torb.ı· 
!arını tekrar doldurarak başlarına astı. 

Odaya cıktığı wman yatağı serilmişti. Süratle 
sayundu. Para çantasiyle tabancasını yastığın al
tına koyup lllmbayı iifliyerek yattı. Yorganı ba~ın,ı 

1 
çekerken oda kapısının aralık kaldığını faretti. Dı· 

şarıda pıtır pıtır birisi geziyordu. Kapıyı kapattır
mak için sesleneceği sırada, "belki kızı yanıma gön 

BULMAC>\ 
ı ı a • ~ 6 1 ~ 9 

~=·--.~ Dışarıda fısıltılar işiterek kulak kabarttı. lçine 
yoldaki öldürülme vesvesesi diiştü. Fısıldaşanlar 
arasında erkek sesi olup olmadığını anlamak üze
re, az !kalsın, yavaş yavaş kapıya kadar gidecekti. 
Kendi kendine: "Kekeme kan giriverirse ama ayıp 
olur ha!,, dedi. 

Soğuk su, uykusunu dağıtmiştı. Tabancasini yok
lıyarak pencereden dışarıya baktı. Avlunun bir 
kö!lesinde kağnı duruyor, kapının sol kanadına ya
kın yerde, hat boyu makasçılarının kulübelerine 
benziyen aptesane bulunuyordu. Arabası orta yer-
de kalmıştı. Avlunun taş duvarının ötesi hep ağaç
lıktı. 

Ay ışığınin altında her şey, sakin ve zararsız gö
rumiyordu. - -Kekeme karı, Kastamoni işi kara ~alem sofrA 
örtüsünü sedirin üstune serince, eve girdi, ~ircii 
tekrar etmekten usanmağa başladığı bir sesle: 

- Zahmet oluyor teyze! dedi. 

Kadın cevap bile vermedi. Tekrar evlenmiyc.n 
ve erkek evladı olmıyan bütün dul kadınlnr gibi 
evine girer girmez değişmiş, yoldaki sıkılgnnlığını 
bırakmıştı. 

Arabacı, yolda hiç durmadan konuşup, başına ol 
madık işler açan kalın sesli kadının ortadan kay-
bolmasını yadırğıyor, ona alıştığını, o ~else 
daha serbesliycceğıni umuyoı·du. 

Öni.ıne tahta bir sofrn i.ızerinde, kalayı bozulma· 
mış b kır sahanlar içinde peynirli yumurta ve bir 
çınko kAse ile pestil hoşafı koydular. 

Yazan: Cemalettın 
=- Biz yedik, keyfine bak! dediler. 
"Bir evin bir erkeği olmak iyi şey,. 

şündü. 

Mahır 

diye diı-

Kız, kapının yanında ayakta duruyordu. Sofra
yı önüne koyarken yüzünü öyle bir görmüştü. Du
dakları kalın kalın, etli etliydi. 

Yemek yerken o kadar istediği haide kafasını 
kaldırıp bakamadı. Bunca yıl gurbet gezmiş, !'!ovar 
daltk etmişti. Cesaretsizliğini ayıpladı. Gözlerini 
mutlaka görmek için su istedi. Fakat, mnşrapayı 
alırken de, bol şalvarın altında, çiçekli yün çorap
lar giymi~ bir çift küçük ayaktan ve kuşağın üs-
tünde terbiyeli terbıyeli duran orta parmağı gü
müş yüzükli.i bir elden başkn bir şey farkcdemedi. 
Ancak, üç peşli entarinin arka e:eği savrulup !-•· 
zın döndıiğünü anlayınca başını kaldırdı. Arkadan 
görünüşü pek fena değildi. Saçları iyice siyahmıı:ı, 
saçları iyice siyah olan karının !\:endisi mutlaka 
ayna gibi beyaz olur. 

Yemekten sonra kahve içerken kalın sesli kııdın 
birden bire sordu: 

- Nasıl evladım, kızımızı beğendin mi? 
Kız süratlc dışarı çiktı. 

Arabacı, böyle bir sual knrşısında kalacağına hiç 
ihtimal vermemiş gibi ktp kırmızı olmuştu. Oniıru.> 
bakıyor, eUndeki kahve fincanı titrivordu. Bir 
türlü cevap veremedi. 

Kalın s"sli kadınla keke>mc karı içeri girip kıır- Kadın bir daha sordu: 
t:ısındaki 5cdire oturunca: ı G" 1.. k ..:ı· d r ı k l ı ıt! - on un çc me\ltysc a ı mn o maz. s am 

- Siz ycmiyccek misıniz? diye sordu. dini ıışıkfıre. Açıktan açığa söyle .. 

No; 43 
Arabacı kahve fincanını ya\•aşça yere bıraktı: 
- Olur teyze! 
- Kızı beğendin demek': 
- Beğendim, Allah bağışlasın! 

Bu kısa cevabın kafi olma dığını, pek 
olduğunu sezdi: 

mantısız 

- O da beni beğendiyse, ben de onu beğendim. 

- Neden beğenmiyecekmiş? Arslan gibi koç yi
ğit adamsın. Elin ekmek tutmuş. Rcnçperlikteu de 
anlıyorsun, değil mi kardeş. 

Kızın anası uzun kekemelerdcn sonra tasdik 
etti: 

- Neden beğenmiyceekmis. Erkek kısmında gii
zellik sorulmaz. Namuslu herif olsun, tenbel olma
sın elverir. 

Kalın sesli :kadın cidd iyetle teklif etti: 

- Bir şartımız var evladım. Kız kardeşim tarafı 
erkeksiz. Kızı gurbet ellere götürmek olmaz. Bak, 
senin de dünyada kimin kimsen yokmuş. Bu da 
senin bir anan. Tarlaları ortaçı elinde kaldı . 1<1.:n
di malın gibi çahşırsın 

- Elbette, tabii ... 

derirler,, diye düşünerek vaz geçti. 

Yorgunluğuna rağmen uykusu yine dağılmıştı. 
"Böyle bir niyetleri yoksa lambanın söndüğıinü 

görüp mutlaka kapıyı çek ı ·Jer . ., diyord u. "Kız 
bunca zaman dul oturmuş. Koca karıları uyutur, 
bir bahane ile içeri girer belki ... ,. 

Bir müddet boş duvarları seyretti. Şuradaki 
dolapların birisi yüklük, birisi hamamlık ... 

Penc;ereden içeriye ay ışığı ve sessizlik vuru
yordu. Kendi kendine öfkelendi. Kızın yüziinü, 
gözünü, kolunu, budunu bir tlirlt.i gözünün 5niinc 
getiremiyordu. Küçük ayaklar, bır el... Siyah f-aç 
örguleri ... Akşamdan beri hiç konuşmadığını hatır 
Jadı. Sesi acaba nasıldı köpoğlunun? 

'=-.----l==-•===-
----~.---- --Soldan sai{a: 1 - İçilir - yel 

2 - Bir uzvumuz - nahiyerııtl 
büyü~ü 3 - İnce - ok atılır 4 --: 
Bir yarım ada - ters okunurs' 
bir renk 5 - Bir uzvumuz 6 / 
HaY\·an barına{!ı - zarafeti oJs.ll 
7 - Mülk - bir sure 8 - Kafi' 
oenizdcdir - ceriha 9 - Geri çe' 
kiJiş • atın avai'{ında bulunur . 

Eve, yapıldı yapılalı yavas yavaş sinmiş 
kuru zahire kokusunu cierin derin kokladı. 

Yukarıdan aşa{!ı: 1 - Kmsed~ 
bulunur • ev vapar 2 - Bir oı 
vumuz - Almanvada bulunur 3 / 

olan Yarılmış yer - bir harf de~sirSe 
laf olur 4 - Bir meyve - ters 0' 
kunursa: bir renk 5 - Ters; 
kunursa: gün bildirir 6 - E 
bir silah _ ters okunursa: rıı';r 

Yorganın altında sıcak büsbütiin 7Jvade.lesmisti. 
Bir müddet soı 'a uyudu. 

7 - Kusmak - bir ay 8 - ll 
ViirııdHnün ıorgunluğuna, başının kazan gH'i I~ deniz ~ bakkalların cok kullBf) 

0 .nıyarak, ortalık aydınlanırken kalk dığı bir söz 9 - Kavmolta " 
Arabacı böyle söyliyerek yerinden kalktı: 
Hayı/anları tımar edeyim. Vakit geç oldu. S iz tı. J tmemeğe çalışarak ahıra indi. Hay- rar - Atın aya~nda bulunur. 

de rahatınıza bakın. vanları 11 .ır ettikten sonra eline geçirdiği bir kır Evvelki bulmaca: soldan sa~' 

Kekeme karın ın yaktığı idare kandilini alarak 
ahıra indi. !Iayvanlnrın teri kurumuştu. Çullal'ı ve 
koşumları alınca, yelelerini titreterek gübreye .Ya· 
tıp iki tarafa yuvarlandılar 

va ile ..., ısdı. Torbalarını doldurdu. Akşam cıra 1 - Demin - sam 2 _ ErrıiO 
ışığıı• ~ sıska gibi görünen öküzler oldukça semiz. \'asa 3 - mil - yahud 4 _ :f;t' 
ve .<uvvetliydilcr. Lfıkin ahır pek harap, yemlik- varama 5 - Yarala 6 - Yaf ~ 
!cır pek perişandı ı lin 7 - Sararan 8 - Amıc - • 

' Arkası Yar ) 9 - Faş - kaval 



23 - 4 - 1941 

Yunanistanda 
Başı 1 incide 

olmaktadır. Lamia'nın cenubu 
sarkisınde meşhur Termopil _ge
cıdı bulunmaktadır. Leonidas 
v_e yanındakı 300 İspartalılar. Mi. 
Jattan 480 sene evvel Serhas'ın 
oı·dulnrıru burada durdurmağa 
calı«mışlardı. 

l'unan ı·esmi tebliğleri 
Atina 22 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Mtıtemadiyen yapılan bombar
dımana ra~men, kuvvetlerimizin 
tcsbit edilen veni mevzie geçii 
m lerı hareketi tamamlanmak 
uzeredir D"işman yollann fena 
o ması vüzünden ve rıskerleri -
ıniıı:le her tcmnsında maruz kal
dıi1ı muvaffakıyetsizlikler dolavi 
sıvle ihtiyatla ilerlemektedir. za: 
yıatımız hafiftir. 

* Atina 22 (A.A.) - "Resmi 
tebliğ., Kuvvetlerimizin yeni 
mu~avemet mevzilerine Recil -
mcsı hareketleri tam bir muvaf~ 
fakivP•le hac;arılmıstır. 

Cephede son vaziyet 

Milli Şefin 
imzalı 

Resimleri 
Muhtelif Vilayetlerde 

Parti Binalarma 

Merasimle Asılıyor 
Ankara, 22 (A.A) - Aldığı

mız telgraflar Milli Şef Ismet 
Inönü'nün imzalariyle Part.i Vıla 
yet kaza idare heyetlerile Halk
evlerinc hediye etmiş oldukları 
fotografların merasimle yerleri
ne konuJmaJnrma başlandığını 
bild;rmektedir. Bu vesile ile, 
Burdur, Kays<'ri ve Izmirde ya
pılmış olan törenlerde basta si
vil ve askeri erktin olduğu hal
de her sımf hıılk istirak evl<'mis 
ler ve Milli Şef'e karşı sev"'i 
ve saygılarını bir defa daha teyit 
etmişlerdir. 

K~hire 22 !A.A.) - Bu akşam 
Kahıre askerı mahfillerinde ve-
rilen mahimata ~öre, şiddetli ka- man kuvvetleri tarafından Atina 
r~ ve hava muharebeleri, Yuna- şehrine ne bomba, ne de gülle 
nıstanda bütün cephe boyunca atılmamış olduğunu mu.şahcdc 
d i etmektedir. 
ev.a~ etmektedir. nRiliz cep. v~ ge•nı· forpı.fleııdı" 

hesının her hangi bir noktasına ~ ' 
he: hangi bir hususi tazyik icra Londra, 22 (A. A.l - Amiral_ 
edılmekte değildir. Almanlar. lik dairesinin tebliği: Akdeniz 
!ngi~iz bö11{esinin bütün noktaları başkumandanı, bahriye tayyare
uzerınde müsavi bir tazyik ida- lerinin Balkanlarda -dlişman ordu 
me etmektedir. larmın levazım ve iaşe mıkliyn-

}\f iittefiklerin itina iJc seçil _ tına son günlerde bir seri muvaf. 
n;ıs mevziler üzerine çekilmele. ı fakıyetler elde etmiş <>lduğunu 
rı neticesinde. hat pek mühim bildirmektedir. Bu muvaffakı
miktnrda kısalmıştır. Yeni hat- yetler arasıncia, takriben 10 bin 
tın hakiki vaziyeti ifşa edilme- toniliıto hacminde bir petrol sar_ 
mektedir. Hararetli c::arpışma- nıç gemisini. takriben 6 tonilato 
lar arasında yapılan ,geri çeki1- hacminde bir iaşe gemisini ve 
menin _ıtüçlüklcrine raj:!men, f m- takriben 7 bin tonilato hac
paratorluk kıtalan, Yunan kuv- minde bir mühimmat Re.misi
vetJeri ile sıkı bir temas muha- nin torpillenmesi \•ardır. Mühim
faza etmişlerdir. İnı?iliz ve Yu- mat vapuru, müthiş bir infil5k
nan kıtaları arasndaki münase- la berhava olmuş ve ateş sütunla_ 
bat f""hı lade ividir. rı bin metreye kadar yükselmiş-

Ç eküme11in sebepleri tir. 
Londra, 22 (A.A.) _ Salahiyet Bu ~are~attan ~i~ bahriye tay-

t~: bir kaynaktan bildirildiğıne varemız donmemıştır. 
gore, Londraya gelen haberler - iki hasta11c gemisi 
den, Yunanistandaki imparator -
hık kuvvetlerinin halen cenup _ bombala11dr 
ta yeni mevzilerine varmış bu - Atina. 22 <A. A.) - Alman 
lun~ukları ögrcnilmiştir. Son ha- tayyareleri MissolonJ?i limanında 
rckut esnasında düşmanın kayıp- Hesperos s:tcmisini batırmıslar ve 
Jarının fe, kalfidc ağır olduğu te- Patras limanında da Hcllenis 
barıiz etirılınektcdir. hastahane gemisini bombalam1s. 

Yunan ve imparatorluk kuv - }ardır. Bu gemide yaneın çık
VC'tlerini yeni mevziler üzerine mıştır. Ölen ve varalanapfor ara
{ Pri çekılmiye mecbur eden ha- sında, doktor, hasta bakıcı ve 
ı kat hakkında şu cihet kaydo- yaralılar vardır. 
l ınmaki::dır ki, Almanlar, Yıı - Almall tebliğine göre 
r.'lslııv ordusunu aşarak Manru."tır 
<.ı..ı açılan gedikten geçtikleri 1.a
ınan, Yunan ve imparatorluk 
J.uvvetlerının arkalarını tehdit 
< yorlardı. Bunun üzerine in -
gılızlerın sol cenahlarını ve' Yu -
ı ınlıların da sag cenahlarını ge
ı. \ckmelen icap etmiştir. 

ımparatorluk kuvvetleri, sağ 
CPnahlarını Olimpos dağına davı
yarak, dönmuşler, Yunanlılaı· (la 
Arnavutluk hududuna doğru ge
l'ı çekılmıye başlamışlardır. im
paratorluk kıtalarının geri çekıl -
mesı intızam daiı'esınde cereyan 
etmış, şınıalı garbide Yunanlılar 
gerilemenın yapıldığı araziııın 
<lağlık . olması yuzund n çok bu
yuk guçlukler çekmiştir. Buna 
rağmen Yunanlılar, parlak bır 
mukavemet göstermişlerdir. 

Londradaki tefsfrler 
Londra, 22 (A.A.) - Yunanis

tandaki vaziyetin vahameti Lon
drada gizlenmemektedir. Impa -
ratorluk kuvvetleri Alman kuv
vetlerinin şiddetli tazyiki k!lrşı -
sında çckilmiye ve Tsnlya QVA -

sında daha dnr bir hat üzerımle 
muharebeye devam etmek içm 
efsanevi Olimpos dağını terket -
rniye mecbur olmu~lardır. Askeri 
bakımdan ehemmiyeti haiz olan 
nokta cephenin hiçbir kısmını 
duşmanın yaramamış olmasıdır. 
Bu da, dümdar kıtaatı tarafından 
kahramanca muharebeler veril -
mek suretıyle setredilen ve bü -
yük bir intizam içinde cereycın 
eden çekilme hareketi esnasıııda 
düşmana esir verilmediğini gos -
termektedir. 

lngiliz haı•a hücumları 
Kahire, 22 (A.A.) - '"l'ebliğ,, 

20/21 nisan gecesi, Iııgiliz bom · 
bardıman tayyareleri, ş.imali Yu
nanistnn'da düşman işgali aH•n
da bulunan tayyare meydan!.ırı
na şiddetli ve devamlı hticumlar 
yapmıslardır. Scdes tayyare mey 
danında birçok yangın çıkmış ve 
yerde hır miktar tayyare tahrip 
cdılmıstır. Diger bir düşman tay
yare meydanında, bombardıman 
netıccsınde iıç biıyi.ik infilak ol -
muş ve mütcakıben yerde bulu -
nan tayyareler mitralyöz ate:?ıne 
tutulmuştur. 

• Londrn, 22 (A.A.) - Dün A -
tina mmtakası üzexinde cerevan 
eden hava muharebelcıi hakkın
a şıındı nlınnn daha geniş ma:u
mattan anlaşıldığına göre, en a
şağı 22 düşman tayyaresi di1şürül 
müştür. Bunlardan yirmisi lngi
liz avcı tayarelerı ikisi de dafi 
topları tarafından imha edilmiş
tır. 

Berlin. 22 (A. A.) - "D. N. 
B.' : Salahıyettar mahfiller, Al-

DerlJn, 22 (A. A.) - Resmi tebliğ: 
Alman ha\•a kuvvcUeri dUn Yun.-ın 
karasuları fü:erinde cevelan ederek 
Yunan topraklarından kaçmakta olan 
İngiliz ht'ycti scfcrlyc .. lnl naklctmiye 
mahsus duşmnn vapurlarına hususi 
bir muvaUakıyeUe hül'um etmişler
dir. Evvelce de hillnsatcn haber vc
rlldiği vcçhilc muharebe tayyareleri
miz ceınan 81.000 ton111ıtoluk ve in
sanla dolu 6 dusmıın nakliye vapuru 
batırmışlardır. Diğer bazı vapurlar r\a 
o derece hasara uğratılmıştır ki, bun
lara da zııyi olmuş n.ız:ırıylc bakıla
bilir. 

Yunanlstanda Almnn kıtal;ın Pin
dıs dağ sllstlesiııi &an> istikametinde 
gcçmiyc devam etmışlcr \'c Yanyaya 
\'e bu suretle de Yunan - İtalynn cep
hesinde harbeden ve ricat etmekte o
lan düşman kuvvetlcrlnın geçeceği 
başlıca yola varm~lardır. 

Yollarda tesadut edılcn bir çok 
maninlara rağmen Yenlşehirden ce
nuba doğru ilcrllyen Alman kıtaları 
düşman mukavemetini kn·dıktan sonra 
Yenlıichlrin cenubu şarklsinrle kOın 

Lamia 6Chrini znpt ve Volos limanını 
işgal etmişlerdir. 

Cenup cephesinde cereyan .eden 
havn muharebeleri esnasında dUşm::ın, 
hurricanc modelinde 11 tayyare kay
betmiştir. Agrinyon tnyyare meyda
nına alçaktan uçmak ı;urctıyle yapı
lan hücum esnıısındn dıı ayni model
den beş İngiliz tayyaresi tahrip edil
m~tir. 

lialyan tebliği11e göre 
Roma, 22 (A. A.) - "İtalyan tebli

:i": Yunan cephesinde krtalarımız 
durmadan muzafferane ileri hareket
lerine devam etmekte ve her tarafta 
ArnavuUuk hududunu geçerek düş
man topraklarına girmekledir. 

Nakliyat giiçlükleri 
Bern, 22 (A. A.) - "Ofi": Şim. 

di Tsalya ovasında hcırbedcn Al
man kıtalarının cephane ve iaşe 
nakliyatı meselesi bu kıtaat cenu
ba doğru ilerledikce daha ziyade 
güçleşmektedir. Gazette de Zü. 
rich'in Berlinden öğrendi{!ine gö
re, bu11un S<'bebi c<'nubi Yugos
lavyada yol olmaması ve Yuna. 
nistanın da arızalı bulunmasıdır. 
Şimdi ordunun iaşesi mahalli tay
yare mevdanlnnna kadar hava 
voilariyle yapılmakta ve cepha
r.cler hu meydanlardan kamyon_ 
tarla ve motosikletlerle ilk hat
lardnki zırhlı kıtalara götürül
mektedir. 

* Nevvork. 22 (A. A.) - Nev. 
,•ork Herald Tribune diyor ki: 

Yun;ınistnnd<> hulıınan üc İn
giliz tümeni. Almnn encriisinin 
muhtelif sahalara taksimi. Alman 
harp menabiinin cereyan eden 
mücadeleye tahsisi ve Alman 
harp makinesinin gerilmesini in. 
taç etmesi b::ıkımlarından muaz
zam bir askeri gayret sarfetmiş. 
tir. 

Kanadada Harp 
Sanayiinin 

Yerimi Artıyor 
Roosevelt, 

Kan adaya 

Yakmda 

Gidecek 
Ottawa, 22 (A.A.) - Kanada 

Başvekili Mac'kenzie Kin,g Ame
rikada Reisicümhur Roosevelt'le 
yaptığı mülakattan sonra Kana
daya dönmüş ve Roosevelt'in 
10 iJii 15 mayıs arasında Ottawa
vı ziyaret etmesinin muhtemel 
olduğunu bildirmiştir. Bu zivaret 
bir kaç ,;in sürecektir. · 

!Jlüşterek lıarp gayreti 
Ottawa, 22 (A. A.) - Birleşik 

Amerikava yaptıgı ziyaretten 
avdet eden Mackenzie King dün 
gazeteciler toplanUsında demiş
tir ki: 

"Hyde Park'ta, Roosevelt'le 
beraber neşretti.l{imiz deklaras
yonun başlıca hedefi, harbi ka
zanmak için daha esaslı, daha se
ri bir yardım temin etmek üze
re Birleşik Amerika ve Kanada
nın seferber edilmesidir. Müt
tefiklerin harp gavretine A
merikanın nasıl bir istekle var 
dım etmeh'te olduğunu sı:ören bir 
kimse \'aziyeti nikbinlikle gör
mekten kendini alamaz ... 

llarp Sanayiinüı verimi 
Ottawa, 22 (A. A.) - Kanada

nm harp endüstri.ııi İstihsalinin, 
bu s~ne, umumi harp esnasın
daki istihsalde knydedilen reko
ru yüzde 70 nisbetinde geçece
ği tahmin olunmaktodır. Tay
yareci antrcnemam proı?ramına 
fC\ kalade yardımdan başka Ka· 
nada da, 8 obüs fabrikası, 19 obüs 
doldurma fabrikası çalışmakta -
dır. İnfilak maddeleri imaHitı, 
bu sene. umumi harpteki imaliıt
tın hemen hemen umumi yeku
mına varacaktır. Kanada, şim
diye kadar 90 bin harp otomobili 
vermiştir ve bu sahadaki istihsal. 
yakında günde 900 e cıkacaktır. 
T:ıvvare mevdanları vücude ge
tirilmesi için şimdiye kadar 3,5 
milyon İngiliz lirası sarfedilmiş
tir. f\ 

YUGOSLAV KRALI 

Millete Hitaben Bir 

Beyanname Neşretti 
Londra 22 (A.A.) - "Reuter,. 

Haber alındıf{ına göre Yugoslav. 
va Kralı İkinci Piyer Yugos
lavyadan ayrıldığı gün, milJete 
hitaben bir beyanname neşrede
rek memlekete muzafferane dö
neceği ı?Üne kadar mücadeleye 
devam edeceğini temin eylemiş
tir. Kral divor ki: 

"Üstün düşman kuvvetleri 
karşısında milli topraklarımızı 
vakıa terketrne(te mecbur olu
vorum. Fakat mücadeleyi bı
rakmak niyetinde değilim . Bay
raj!ımızın şerefi kurtarılmıştır. 
Büyük ecdadımı kendime ör
nek alarak Yugoslav bayrağını 
en son nefesime kadar v=.ıksek 
tutacağım.,, 

Kral, vahim anlarda Kralla
rını müdafaa etmiş olan Sırp, 
Hırvat ve Slovenlere teşekkür 
etmekte ve milletin meşru mü
messillerinin teslim olduğu si)y_ 
lenilmemesi için Kralın ve hü
kumetin Yugo~nvyadan ayrılmış 
olduğunu beyan eylemektedir. 

* Moskova 22 (A.A.) - Yugos-
lavyanın Budapeşte elçisiyle el
çilik memurları dün Lemberg'e 
muvasalat etmislerdir. Yuıros
lavyanın Moskovadaki elçisi Gav_ 
riloviç'in bildirdi~lne göre elçi 
ve maiyeti Odesa yolu ile ls
tanbula gideceklerdir. Halen 0-
desada bulunan Yu~oslavyanın 
Sofyadaki elcisi de İstanbula ha
rek~t etmek üzeredir. 

Sovyet - Amerika 

Ticaret Müzakeresi 

Kesilmek Üzere 
Ankara, 22 (Radyo gazetesi)

Aylardanberi devam etmekte o
lan Sovyet - Amerikan ticaret 
göri.işmelerinin inkitaa uğramak 
uzere olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun sebebi son Sovyct _Japon 
prıktıdır. 

Matsuoka Tokyo'da 
Tokyo, 22 (A. A.) - "Reuter": 

Hariciye nazırı 'Matsuoka Tokyo
ya avdetini mütea]sip yaptı~ı be
yanatta demiştir ki: 

"Sovyetler Birliği ile yaptığı
mız pakt. siyasetim):ı:in ddişmez 
esasını teşkil eden üçlü paktı hiç 
bir suretle ihlal etmemektedir.,. 

Uzak şarktaki Sovyet kıtalan
nın geri alınacağı hakkında soru
Jan bir suale Japon hariciye na. 
zırı şu cevabı vermiştir: 

"Bunu Stalin ile Molotof'n 
sormak Jiizımdır.,. 

TAN 

Yunanistan' da 
Yeni Hükumet 

ispanya Nazi 

Tazyiki Altında 
,,. • • Başı 1 incide 

Başvekalete Harıcıye ı 1~r~ ~lma~yanın Türkiyeye, ken
dısı ılc bır ademı tecavüz paktı 

Nazır1 T suderos imza1a.masını teklif edece.ı<ini ih
sas edıyorlar. Almanlar, Iraktaki 

T · Ed"ıldı· hükumet darbesinin Türkleri en-aym dişeye düşüreceğini ümit etmek-

Atina. 22 (A.A.) - Kral, Bnş
vekaleti Hariciye Nazırı Emma
nuel Tsuderos'a tevdi etmiştir. 
Tsuderos, dün öğle Ü7.eri yemin 
etmiştir. Hükumetin diğer erka
nı arasında bir değisiklik yoki ur. 
Yeni Başvekil, saat -13,30 da /;ti
na radyosu vasıtasıylc millete hi 
taben bir nutuk söylemiştir. 

Başvekilin nutku 
Atina, 22 (A.A.) - Başvekil 

orduya ve millete hitaben rad -
yoda bir nutuk irat ederek e"?; -
cümle demiştir ki: 

"Yunanlılar cesur olunuz. Ccsa 
reti kırılan ve mücadeleyi yarıda 
bırakan milletlerin ıstırabını dü -
şününüz. Yunanistanda hiç kim
se ce..c;areti elden bırakmıyacak -
tır. Böyle bir hareketi sağ oJan 
ve ölen kahramanlarımız affetmi 
yeceklerdir . ., 

Bundan sonra milli birlikten 
ve memleket dahilinde sükunet -
ten bahseden Tsuderos, sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

"Memleketi, milli bünyemizde 
düşmanlarımızın beslemek istt'? -
dikleri muzir mikroplara karşı 
muhafaza etmek için lazım geltm 
her şeyi yapacağız. Herkese, hnt
ta en çok kıymet verdiğimiz kim 
sclere karşı bile sıkı bir adalet 
zihniyetiyle tereddüt etmeden 
ve korkmadan yürüyeceğiz. 

Yunanlı vatandaşlar, sarsılmaz 
bir cesaretle zafere inanınız, her 
türlü maddi tehlike ve felaket ö
nünde sükunetinizi muhafaza e
diniz, istical ile bo.Yun eğdiğimiz 
takdırde bizi beklıven felfıketler 
karşısında bu darbeler pek ktiçük 
ve zararsız kalır. Düşmanın ok
şamalarından sakınınız. Bunlar 
birer "yuda,. busesidir.,. 

Divanıharpler kuruldu 
Atina. 22 (A.A.) - Estia gaze

tesi yazıyor: 
Yeni hükıimet enerjik hareket 

]erle işe başlamış ve bu meyan
da hemen faaliyete geçen divanı 
harpler teşkil etmiştir. Bu, ge -
rek c~phe gerisinin ve gerek or
dunun maneviyatını bozmıya ça
lışan diişman ajanlarının faaliyet 
lerini önlemiye matuf bir tedbir
dir. 

Londra, 22 (A.A.) - Atina rad 
yosunun bildirdiğine göre, At\na 
askeri valisi bir emirname neş
rederek Attika ve Boesya vili\ -
yetleri dahilinde saat 21 den §a
fağa kadar ruhsatiyesi olmıyan
ların dışarlarda dolaşmalarını ya 
sak etmiştir. Bu emir hem sivil
lere hem de askerlere şamildir. 

Saat 20 den sonra hiçbir dük
kan açık kalmıyacaktır. 

-----<> 
Amiral Darlan 

Yakında Tekrar 

Parise Gidecek 
Başı l incide 

Alma11 hariciyesine göre 
Berlin, 22 (A.A.) - Alm~ın Ha 

riciye Nezareti, Hitlerin Mareşal 
Pctain'e bir mesaj göndermi!' ol 
duğu hakkında yabancı matbuat
ta çıkan haberleri kat'i surette 
yalanlamıştır. Hariciye Nezareti 
sözcüsü, Berlin ile Vichy arasın
da muallakta bulunan meselele
rin şifahen amiral Darlan ile bü
yük elçi Abetz arasında müzake
re edildiğinin herkesçe malum 
bir keyfiyet olduğunu iltıvc et -
miştir. 

Sıkı işbirliğine doğru 
Londra, 22 (A.A.) - Müsta!dl 

Fransız Ajansının Fransız hudu
dundaki muhabiri bildiriyor: Es 
ki Fransız muharipleri cemiyet
lerinin feshi sendikaların feshin -
den daha süratle ilerlemektedir. 
Şark muharipleri cemiyeti ile ci 
ğerden yaralılar cemiyeti ve a
detçe daha az azası olan diğer 
cemiyetler tamamen feshedilmiş 
bulunmaktadır. 

Vichy'de, kabinede ttıdilut ya
pılması ihtimalleri bahis mevzuu 
olmaktadır. Afrikada ve Balkan 
lardaki Alman muvafakıyetr.eri 
üzerine Almanya ile işbirHği ya
pılması taraftarlarının mevkii 
kuvetlenmiştir. Fakat Laval'in 
tekrar kabineye alınması ihtimali 
pek azdır. Çünkü Laval halk ta
rafından sevilmemektedir. Maa
mafih Lavalin Pariste de Brinon 
un yerine ve daha geniş saiahi -
yetlerle tayin edilmesi imkfınla
rından bahsedilmektedir. Ayni 
zamanda mütareke komisyonu -
nun da Wiesbaden'den Parıs'e 
nakledileceği de söyleniyor. La -
val mütareke komisyonundaki 
Fransız heyeti rcisligine tayjn e
dilecek ve bu suretle işbirliği tes 
ri edilmiş olacaktır. 

Vichy, 22 (A.A.) - '-Stefani,, 
Bir mayıstan itibaren Fransanın 
işgal altında hulunmıv~rt kıs -
mında mensucat için vcsıka usu
lü tatbik edilecektir 

tedirler. Onlara göre Tlirkiyenin 
cenubu şarki hududunda bulunan 
İrak Türkiyenin emniyetini teh
dit edebilecek vaziyettedir. İn
giliz kıtalarının İrak·a gönderil_ 
m<.>si ile Rasit Elceylani'nin fn
giltcreve sadakat teminatı V<'r. 
mesi Türklerin duyabilecc>klc>ri 
endişeleri hic siıphesiz tahfif et
miştir. Alman2arın Türkiveve 
karşı çevirmekte oldukları ma
nevraları ve savurdukları tehdit. 
leri daha ziyade teksif etmeleri 
ihtimali ''ardır. 

* Londra , 22 (A. A.) - "Times'' 
gazetesi şunları yazmaktadır: 

Almanlar askeri bakımdan ol
duğu kadar diplomasi bakımın
dan da faaliyet gösteriyor. Fil
hakika Akdcnizin iki kapısına 
doğru bir diplomasi taarruzu ya
pılmaktadır. Bu siyasi taarruzun 
daha cüretkarane ve harp tari_ 
hinde görülınemis vüsatte bir as
keri taarruza başlangıç teskil et
mesi mümkündür. Yakın istikbal 
tehlikelerle doludur ve çetin o_ 
lacaktır. Simdi bize düsen vazife 
bu müşkiil devre göğiis ı?erebil
mektir. Bu devreyi atlatırsak bi
ze kat'i zafer vnRdedcn daha uzak 
bir de•·~0·•n v<>lrl.,c:""ıc; oı.,,.ağ1z. 

Daily ll!ail'e göre 
Londra, 22 ( A. A.) - Daily 

Mail ,l!azetesi. daha Yunan harbi 
bitmeden Hitlerin İspanyava ve 
Türkiyeyr karşı çifte bir dinlo
matik taarruza gecti~i·ıi müsa
hede ediyor ve hedefinin de Ce
hPlitank ve Süvevs olduğunu, İn
e:•i.izleri Avrupa kıtasından at
mak ve vakın şarkı ele gecirerek 
oradan Hindistanın simali garbi 
hududuna doğru ilerlemek iste
dii!brıi sövlüvor ve diyor ki: 

"Bu cılgınca bir havai del?il
dir. Hitler icin tahakkÜku miim
kün bir şeydir. Fakat İngiliz 
milletinin, bu muazzam ve ci
hanı?irane proienin akim kala. 
caifına imanı v::ırdır. 

fsı;ıanvollar. İn~iltere aJevhin
deki siddetıi neşrivata :ıı:ı_l?men, 
kendilerini ablokaya kovac"k bir 
harbi istemi'Vorlar. Fakat isnan. 
vada genis bir Afrika impar:ıtor
luğunu elde etmek hevesindı.> o
lan l:'uvvetli bir nazi partisi var
dır. Bu takdirde, Cebe1itarıkın 
vaziveti. taarruza uğramasa bile 
cidnilec:ir. 

Tiirkiveve gelince, İrakta 1n
gi1iz1erin bulıı!'IUSU ona cesaret 
vermektPdir. Ve bu istikamcttC' 
,·apJlacak bir Alm;:1n ilerleyişi 
n:.ıc;vayı endiseve düşürür. 

İste, yeni hir kıt:ıvı. veni mem
leketleri hnrbe süriikliy<'Cek olan 
veni tesebbüslerin rr'ımzarası bu_ 
dur. 7.:ıman, jyi kul1anılacak o
lursa Hitleri mağlup edecek kay-
11akhırı bize temin C'<lc>cektir ... 

Viyana da Toplanan 

Konferans 
Başı 1 incide 

tilaflar doğurmuştur. Bu husus
taki haberler yine bu memleket
lerden çıkmaktadır. Basler 
Nachrichten gazetesinin Buda
neşteden aldı~ı bir haber<' göre 
Kont Ciano DaJmaçyanın italya
va verilmesini temin maksadivle 
ve Ribbentropla görüsmek üze
re Viyanaya gitmiştir. Kukla 
dc>vlet Hırvatistanın da Bosnayı 
ıstiyeceği zannolunmaktadır. 
Bulgaristan ise Makedonya mm
takasını ilhak etmek niyetinde
dir. Baslıca ihtilat Romanva ile 
Macaristan arasında zuhur etmiş
tir. Her iki memleket de Yugos.. 
lavyanın Banat mıntakasını iste
mektedir. 

Journal de Geneve gazetesinin 
Budapeşte muhabiri, Macar gaz<>
telerinin Romanyaya knrşı ızit.. 
tikçe artan infialini kaydetmek-
tedir. •· _. 

Bir de Karadağ 
meselesi rı ktı 

Londra, 22 (A. A.) - "Reu
ter": Roma radyosunda yapılan 
beyanata bakılırsa İtalya Kara
dağ topraklarına da göz dikmis
tir. Bu beyanatta Karada(!lıların 
Mussoliniye bir mesaj yollıyarak 
Karndağın Faşist imparatorlıı
C?undaki tarihi ve mesru mevki
ini almayı talep ettiği hDdiril
mic:tir. 

Bulgar Kı·almuı telgrafı 
Sofya. 22 (A. A.) - Bulgar n

jansı biJdirivor: "Hırvat devleti 
reisi Ante Pavı>litch. B11lrrnr kra
lına bir telgraf cekerek 'FiihrPT 
ile Ducenin telgrafla müstakil 
Hırvat devletini tanıd1klarını bil. 
dirmis ve Bııl<!ar hükumetinin 
de Hırvat devletini tammnsını 
kr;ıl Boristen rica etmiştir. 

BulE?aristan kr:ı lı. tekrafla 
vC'rdiJH cevaota Rııll!"r hiiküme
tinin müstakil Hırvat d<'vlC'tini 
lammıva karar ''erdif!ini bildir
mistir 

5--

Churchill Yeni 23 Nisan 
8 r 

Beyanatta Bulundu 
aı, a m 1 Başı 1 incide 

23 Nisan bayramı, bugün, mem limandaki gemilere, genişligi bu 
leketin her tarafında olduğu gi- dakikada tamamiyle malum ol
bi şehrimizde de merasimle kut- mıyan çok ağır hasarlar ika ey· 
!anacaktır. 23 Nisan, milli hfı- lediğidir. Filonun tayyarelerı, 
kinııyetın kurulduğu ve Türkiye Trablusgarbe giderken beş Al . 
Büyük Millet Meclisinin Anka- man asker nakliye tayyaresinı 
rada tolandığı günün yıl dbnü- vaknlnmı.ş ve bunlardan dördünu 
mudür. 23 Nisan, ayni zamanda alevler içinde düşürmüştür. Tay
çocuk bayramı ve çocuk hafta- yarelerin dolu mu yahut boş mu 
sının ilk günüdür. olduğunu daha öğrenmedim. Fı· 

Bayram munasebetiyle bütün lo, ciddi tacize ukrnmamış ve 
resmı mıiesseseler bayraklarla hiç bir gemi kaybı kaydedilme· 
donatılmış, mektep binaları çi- miştir. 
çek ve resimlerle süslenmiştir. Hore • Belisha'nın talebi 
Resmi daırclerle mali müessese
l~r dun oğleden sonra tatil e
dilmiştir. Bugiin şehrin 4 muh
telıf yerinde yeniden tsis edılcn 
cocuk bahçeleri açılacaktır. Ay
rıca Alemdarda bir çocuk yuvası 
ile çocuk dispanseri faaliyete ge. 
çecektir. 

Çocuk bayramının açılına me
rasimi bu sabah saat 10 da Be
yazıt Cümhuriyet meydanında 
yapılacak, oradan Taksıme gidi
lerek abideye çelenkler bırakı
lacaktır. Bu merasimi müteakip, 
şehrin her tarafında çocuk esir
geme kurumunun hazırladığı 
programa göre haftanın tes'jcli· 
ne devam edilecektir. 

Milli hakimiyet bayramı do· 
Jayisiyle bütün Halkevlerinde 
toplantılar yapılacak. konferans. 
lar verilecek, çocuk kültürünün 
yükselmesine, inkılabın umde
lerini izaha yarıyacak piyesler 
temsil edilecektir. Bir cok si
nema ve tiyatrolar da bu maksat 
in programlar hazırlamıslardır. 

Eminönü Halkevinde bugün 
saat 15 te ilkokullardaki kjm
sesiz ve yoksul çocuklnra verile
cek müsamerede çocuk filmleri 
~österilecek, 'konser verilecek 
ve hediyeler dağıtılacaktır. Ya
rın da çocuklara karagöz oynatı.. 
lacak, pazar günü de kukla gös
terilecektir. 

Fatih Halkevinde de saat 14 
ten itibaren gece yarışına kadar 
muhtelif fasılalarla konser, tem
sil ve sair eğlenceler verilecek
tir 

Gece saat 21 de Üsküdar Hal
kevinde 3000 metrelik bir meşa
leli sokak koşusu vapılacaktır. 
Derece alanlara mükafat verile -
cektir. 

Esirgeme Kurumunun 
tebriki 

Ankara 22 (A.A.) - ''Türkiye 
çocuk esirgeme kurumu umumi 
merkezi yurt yavrularına milli 
ve öz bayramlarını kutlar, ken
dilerine şanlı ve yüce Türk 
milletine layık büyük ülkülü, 
faziletli ve şerelli bir hayat te
ın~nni eder .. 

lngiliz Filosu 
Başı 1 incide 

ması 40 dakika sürmüştür. Deniz 
ve hava bombardımanının hedefi 
toz dumana boğması dolayısiy-
1~. elde edilen neticenin tayini 
ı:!UÇ olmuşsa da 6 nakliye veya 
iaşe _gemisiyle bir torpito muhri
bine isabetler vaki olduğu görül
müştür. Karada, petrol deposu 
etrafında bir infilak vukubulmuş 
ve büyük bir yan_gın çıkmıştır. 
Demiryolu gan yıkılmıştır. İS
panvol nhtımı ile deniz umumi 
karargahına, elektrik santraline 
ve askeri bir depoya da isabc>tler 
vaki olduğu s:törülmüştür. Di.iş
man sahil bataryalarının az cok 
mukavemetiyle karş;ılaşılmışs3 
da bu mukavemet müessir ola
mam":tır 

lngiliz resmi tebliği 
Kahire. 22 (A. A.) - "İngiliz 

tebliği": Libyada: Keşif müfreze_ 
lerimizin faaliyeti kaydedilmiş
tir. 
Hnbeşistanda: Düşmanın ağır 

zayiat vermesiyle neticelenen bir 
harekc>t üzerine cenup kolumuz 
dün Dessie'yi setretmekte olan 
mühim mevzileri işgal etmiş. 
tir. Şimal kolumuzun ileri hare
keti yolların büyük mikyasta tah 
rip edilmiş olması yüzünden dur 
mustnr. 

Alman tebliğine göre 
B 0 rlin. 22 CA. A.) - "Resmi 

teblii'!": Şimali Afrikada Solluma 
karsı va01lı:ın bir düsman hiicu. 
mu nüskiirtfılmiiş ve Bardivaya 
vapı)an ihrac tesebbüsüne mani 
olunnıustur Düşman aE!ır zaviat 
""nnistir Bir knç esir a1ınm1stır. 
niic;mnn 7.ırhlı teşekkü1leri tara
fından Tobruktn vamlan huruc 
hnrPketi mnvaffokıvetsizlikle ne
~ir"l"nmistir. 

Pikl" vanan Alman ve ttnh•arı 
tayyareleri dün üç büvük düs. 
man tiraret vapuruna h

0

iicum et
mislı>rn ir. Bu vaourl:ırd:m biri 

llnhcşi.'ffanda vaziyet 
T .onnrı:ı. 22 <A. A.) - "Reıı

•.,T"· H:ıhes nrenc:lPrinnPn biri 
tnl'ili., kııvv<'t.l,..riv1P ic; hirH~i v~ 
..,an H11hes vat.:ınnerverlerine 'il
Hhnk c>tmic:t.ir Habes imnıırato
.-ıınun i}tinci oi'!lu olan Harrar 
..:ımdi hu evaletin id<ırec;ini edts 
lm;ık ii7PTC' umumi v::ıli sıf:ıtivlP 

'T rrı'"" "İ'Mic:tir Arldic:; _ A ht"b., 

Liberal mebuslardan s:ıbık 
Harbiye Nazırı Hore - Bclisha 
mümkün oldu,ğu kadar çabuk hır 
müzakere yapılmasını ve eğer 
böyle bir rnükazere çılmazsa Ha
riciye Nazırı Eden'in orta Şar· 
ka yaptığı son ziyaret hakkın· 
da beyanatta bulunmasını iste . 
miştir. 

Churchill sözlerine şöyle de· 
vam etmiştir: 

Vaziyet muvakkat bir tevak· 
kuf safhasına gelince, olup bi
tenler hakkında Avam kama· 
rasına tam beyanat yapılacaktır 
Ehemmiyı.:ıtsiz ve az malumat 
vermeğe gelince, sarih mrctte 
şunu söylemek isterim ki Yu
nanistandaki kuvvetlerimizin mu 
dil hareketleri hakkında tam 
ve yahut sahih malumat almakta 
en büyük güçlüklerle karsılaştık. 
Bu harekat çok mudil mahiyette 
idi ve fevkalade bir maharetle 
yapılmış bulunmaktadır. Fakat 
bizzat hükumet, harekette bu
lunan kumandanlardan günü 
gününe tam malumat almamış
tır. Fakat bu, hiç bir suretle ha
rekiitın seyrini işkal etme
miştir. İstikbalde. mahallin -
deki menfatlere halel gelmemek 
şartiyle, kabil olduğu takdirde da 
ha tam raporlar almamızı ıste -
dim. 

Eden'i11 seyalıati 
Hariciye Nazırının seyahati hak 

kında ya aleni ve yahut gizli bir 
celsede beyanatta bulunmasına 
gelince, bugiin için bundan sar
fınazar olunmasını tavsiye ede
ceğim. Çünkü, hükumetin dava -
sının Avam Kamarasına bildiıil
mesi için lüzumlu hususatın söy
Jenilmiye hazır olduğunu zannet
miyorum. 

Muhafazakar mebuslardan 
Lord Winteı1on, gizli ve yahut 
aleni bir celsede, Eden'in "Irak
taki vaziyetten Ispanya ile ınün:-. 
scbetlere kadar bütün noktalara 
şamil bulunan,, son seyahatinin 
neticeleri hakkında mümkün ol
duğu kadar çabuk bir beyanatta 
bulunması arzusunu izhar etmiş
tir. 

Churchill, şu cevabı vermiştir: 
Dış siyaset üzerinde bir beya

nat başka bir meseledir, fakat 
Eden'in son seyahati hakkındn 
bir beyanat. fikrimce, h~len ne 
Avam Kamarası için ne de umu
mi menfaat için iyi olmayacak -
tır. 

Muhtelif harp sahnelerinin 
nisbi ehemmiyeti hakkında so -
rulan bir sualle Başvekilin sözü 
kesilmiş ve Churchill şu cevabı 
vermiştir: 

Britanya kuvvetlerinin yapmak 
ta olduğu tehlik~ vazüelcrin 
başka başka muhtelli aksamı ara
sında mukayeseler yapmıya ba~
lıyacağımızı zannetmiyorum. 

Libya hakkında herhangi bir 
beyanatın bugün zamanı olduğu 
ve hakikatta daha bir müddet za
manı olacağı düşüncesinde deJi
lim. 

Uzak Şarktaki 

Sovyet Kıtaları 

Garba Ahnıyor 
Şanghay, 22 (A. A.) - 17 Ni· 

sandan 3 Mayısa kadar Sibirya
şimendiferiyle seyahat yapılması 
için pasaportlar vize edilmiye. 
cektir. Bazı mahfillerde bevan o
lunduğuna göre, bu kararİn se
bebi Sovyet kıtalannın şarktan 
garp hududuna nakledilmekte ol-
masıdır. Maamafih, Şanghaydaki 
Sovyet makamatı bu haberi şÜP
he ile karşılamakta ve eğer Sov
yet kıtaları arasında miinakalc-. 
ler yapılıyorsa bunun uzak şark
taki muhtelif Sovyet postalarına 
taalluku olabileceğini söylemek
tedir. 

ve Harrar'da Habeş polisi İtal
yan polisinin yerini almaktadır. 
Haile Selasenin subayları tekrar 
hizmete girmişler ve •erli bir 
kuvvet teşkili icin yapılan dave
te icabet eden binlerce kişiyi ta. 
lim ve terbiyeye başlamışlard1r. 

On beş J.!finliik İngiliz iş:?alin 
den sonra Addis - Abeba normal 
vaziyetini almıştır. Mal?aza ve 
kahveler açılm"'. sokaklarda her 
ırktan seyyar satıcılar islerine 
koyulmuşlardır. Sigara paketlerı 
en revac gören ı:?;eçer akcedir. 
Cünkü f n,giliz ablokası dolavı-
iyle altı aydnnberi Addı5 - Abe. 

bn'da cıf.[!Rra yoktu. 



le 

'" ıe 

... 
e 

Müflis 
Sıra No. 

1 

• , 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

t 

NATTA Milli 
Alacaklmın ismi 

Adrıatika 
Şirketı 
Kemal Sait 

Seyrisefain 

Doyçe Oryentbank 
Dı·esdner BK. Şub.,si 

Bennet 
Hanri Vanstayn 
Ticaret ve Sanayi 
odası 
T. C. Ziraat Bankası 
Mıgırdıç Bardı1 
veresesi 

Devlet Havayollari 
Devlet Demiryollan 
Talat Karpat terekesi 
tasfiye memuru 
Muhtar Enata 
Vehbi Sait V" 
kardeşler • 

TAN 

Türk Seyehat Kollektif Şirketi Alacakhları Sıra Cetveli 
Jstcdiği 
Para 

Kabul olunan 
Para 

TL. 

TL. 

5604.09 

166.42 

TL. 

TL. 

5604 09 

166.42 

TL. 9354.30 TL. 93!)4 30 
Is Fr. 13606.10 Is Fr. 13606.10 

RM. 53.75 RM. 33.75 
FFr. 30000.- FFr. 30000.-

'.l'L. 1228.42 TL. 122.3. 42 
TL. 1961.- TL. 1961.-
TL. 53.71 TL 53.71 

TL. 
TL. 

TL. 
TL. 
TL. 

TL. 
TL. 

238.95 
350.-

TL. 

851.75 TL. 
3981.20 TL. 
2200.- kfu- ve 

625.-
821.29 

saire 
TL. 
TL. 

238.95 
o. 

85t.75 
3981.20 

0.-

625.-
491.29 

Kabul olundu,rıı sıra 

6 -ncı 

Masarif tenzil edildikten 
sonra satılan eşya bedeli üze
rinden dığcr imtiyaz sahiplc-

rıvle bırlikte mümtazcr 
6-ncı 
6-ncı 

6-ncı 
Teminat verıldiği not edildi 

6-ncı 

6-ncı 

6-ncı 

6-ncı 

6-ncı 
6-ncı 

6-nci 
Masarifin tenzilinden sonra 
sanlan eşya bedeli üzerinden 
diğer imtiyaz sahipleriyle 

Reddedilen miktar 

5.-. 

350.- !braz olur an vesika
daki imzanın Şirketi ilzam 
etmediği ve defterlerde d .. 

kayıt bulunmadığı icin 

2200.- Kar vesaire müna
zaalı olduğundan 

130.-

Tasfiye halinde bulunan 

M A J 1 K 
Sinema ve Film 

Türk Anoninı Şirketinden: 
İKİNCİ tı.AN 

26 Mart ı 941 tarihinde topla
nan hissedarlar umumi heyeti 
karariyle şirketimiz tasfiyeye 
girmiş bulunduğundan alacaklı.. 
!arla hissedarların matluplannı 
kaydettirmek üzere üçüncü ilan
dan itibaren nihayet bir sene zar
fında ve haftanın Çarşamba gün
leri saat 3 ten 4 e kadar Galatada 
Küçük balıklı hanında 25 numa. 
marada tasfiye memurlanndan 
Hrant Çopura müracaatları ilan 
olunur. Tasfiye Heyeti 

ti; O/Jll 
SAC SABUNU 

S:'!ıçlarınızı muhafaza için h:1rlkOlad@ 
!es.i rini ilk kulla,,ı~hrı gOrecek"lnlz., 

30 Kurt1$fur 

23 • 4 - 1941 

... . J '·\-~ < ..... ·•'... • •• '.. .. ~r.~. ,~'*,e, - . 
1.;. - • ' :~ ..... ' • • ·.·'" • 'I • • -. - ... ·•ı:if"'· - .. f .... 

Ba.,, Dft, Kezle, Grip, 
NeTftlji. Kınklık nı Bütiln Ağnlannızı Derlıal Eeag) 

bııı.- .. - 1 ..... ıh•blllr. TU.Ltn.tRINDEM SAit!~ -
HU VEllD! PUU.U KUTUt.Alll ISRı\111.A ISTEYl~IZ . '-

·v'·:.~• ~, .~, ·~ ' ..... ~;"·.".~ ... ._.!<,;'_;· .. ti ··-~·;.':' .. ,\~.,~~ ! 
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Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden: . 

1 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Hissedarlar umum! hey
eti, aşağıdaki husıısatın müzakeresi için 26 mayıs 1941 tarUlıinel 
müsadif pazartesi günü saat 11 de Ankarada Türkiye lş Bankasın· 
daki idare Merkezinde fevkalade olarak içtima edecektir. Bu içti-
maa iştirak etmek için hissedarların sahip oldu.klan hisse senet. 
!erini içtima gününden asgari bir hafta evvel Şirketin Ankarada 
Türkiye İ~ Bankasındaki İdare Merkezine ve İstanbulda Yeni 
Postahane Karşısında Erzurum hanında kMn Muamelat Merkezine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası almalan ve Ticaret 

~ -

14 

15 

Mahçur Osman Salt 
vasisi Av. Fuat 
Hazine vekili Av. 
Nimetullah 
Palastine Egyptian 
Lloyd 

TL. 338.06 TL. 338.06 
birlikte mümtazcn 

6-ncı 
kanununun 385 inci maddesi mucibince bir hisse senedine sahin 

Kadıköy nüfus memurlujtun - olanların da bu içtıimaa işti.rilk edebileceği ilan olv- -

TL. 3561.'ll 0.- 3561.74 evrakı müsbitesi 
ılınadııi:ından 

dan: Müzakerat Ruznamesi : 

16 

17 
18 
19 

!sak Şalom 
Aram Sahakyan 
Amerikan Ekspres 
Bankası vekili Av. 
Ali Haydar Ozkent 

TL. 

TL. 
TL. 
Dol. 

750.62 

800.-
353.-

1504.14 

TL. 

TL. 
TL. 
Dol. 

75062 

800-
191 50 

1501.14 

1-nci 

1-ncı 
6-ncı 

Mevcut para üzerinden hakkı 
irntivm7ı nlmak üz.ere 

161.50 

iFLAS IDARE AZALARI: Avukat Izak Sagcs, Avukat Nnfiz 
Ekemen 

Kadı.köy Osmana~a mahallesi 
Mandra soka~ 46 hane 30/24 ka
yıtlı Yako oğlu Yuda Amram İs. 
minin Leon olarak tashihi hak
kında İstanbul Asliye Beşinci 
Hukuk dairesinin 31 mart 941 ta 
rih ve 941/161.166 No: lu ilA
mını ibraz etmiştir. Keyfiyetin 
medeni kanunun 26 mcı madde
sine tevfikan ilaru rica olunur. 

İkinci İO.as Memurluğundan : 
ıl{üflis Şirketin alacaklılarına ait sıra cetveli iflas idaresince tanzim edilerek Daireye bırakılmıştır. Afocaklan kısmen veya ta

mamen reddedilenlerin tarihi ilandan itibaren 7 gün zarfında iflasa karar veren Istanbul Birınci Ticaret Mahkemesinde daYa 
ikame edebilecekleri gibi alacak lan kabul olunan alacaklıların dahi ikinci toplanma için 17 /5/!)41 tarihinrl<> c=t t ı n.. ;ır;~; ma, 
dairesinde hazır bulunmalarına iflas idaresince karar verilmiş olduğ:ıı ilan olunur. 

KAYIP - Bahriye Dikimevln
den almış olduğum askerlik ter. 
his tezkeremi kaybettim. Yeni· 
sini çıkaraca~dan eskisinin 
hükmü yoktur. Bohor oğlu Av
ram Deleon 312 doıtumJ.u. 

• 

~lYA~A 
\ BAY.LT,Y.t.RıŞıNI~ 

DiREKSİYONUDUR 

,..._~--~- - -
IDARtslNI BiLEN IS BANKASINDA 
1KRAMİYELL .HESAP- ACAP 

rr. iş Bankası l 
~:~:,a::sa,~;; 1

1m' il :f§ ttmm ı tm m r. 
Passif korunma sıhhi teşekkülleri için yaptırtlncn.k 390 adet Gaı. iKRAMiYE PLANI i elbisesi açık eksiltmeye konulmuştur. Niecmuunun tahnı in bedcll 43,871 

ı lira 50 kuruş ve ilk teminatı 329 liTa 6 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu
• Ketideler 4 Subat. 2 Ma7T1, 1 Atas-ı amelAt ~lüdürh.iğ:ü kaleminde görülebilir. 
: tos, S İkincitc~riıı tarihlerinde 1a- İhale 8,5,941 Perşembe günü saat 14 te Daiml Encümende YBP'lacak-
pılu. ta. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ti-

1941 ikramiyeleri ı ~~~~:1":;;~~'.Y
1

~3;~;;e ~~:=:.::~~c:m:d: . . ....................... 
1 adet 2000 Llralılı: =2000.-Llra • 
s .. 1000 • =3000.- .. 
2 • 750 • =1500.- .. 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • == 2000. • 

3S • 100 11 = 3!>00.- • i 80 • 50 • ::4000.- • 
: 300 • 20 • :::6000.- • 

' .. - .. --·-··-············-·-··. Alanya Belediyesinden 
<40 ~r lruvvetlnde komple isler 

't'az.iyette Dizel markalı bir adet mo
tör. 

Tevzi tablosu ve amplrmPtre ve 
~olturnetre ile birlikte 220 volt ve ı 7 ıJ 
ar.-ıperLik mütemad.l cereyan d inama
ou. 

654 kflo bakır tel. 
105 ampul ve buna ait malzeme 

l2 P.fayıs 941 Pa7.artesi günü saat 14 
te Alanya belediye dairesinde açık 

arttırmaya konulmuştur. Umumunun 
twdeli muhammıeni 2306 lira 10 ku
ruştur. Taliplerin %7,5 he!"abiyle 173 
lira teminat akçesi vermesi ~arttır. 

Daha fazla taLiilAt almak, motör ve 
malzcmC'yi görmek isteyenlerin Alan
ya b~lediye dairesine müracaat etme
leri illin llunur. , ~----~ 

TAN Gazetesi 

İlan Fivatları 
Krş 

Ba.~lık maktu oları:". 750 
I ıncı sayfa santimi 500 
2 tJ ., ,, 300 
t .. " " 100 
.j " " ,, 75 
Jliin srıyfasında.. 50 

lhm::=sııaı--• .1 

Cijlumu Arıyorum 

Eir senedenberi haber alama
C:.~m oğlum 1338 doğumlu Sey
L ttin Öz.ılp;n nerede bulundu
~·mu bilenlerin insaniyet namına 
arlrol\~me blldirmesini dilerim. 

Burhaniyede Koca cami 
;\l~h"llesincle tstanbu"" 

llaf11 Ahnırt 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Liras• 
Şube ve Ajans ad'cdl : 265 

Zirai ve ticari he' nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Liro 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Ba11kaıında kurrbarah ve ihbarın: tııııarruf heaaplııırında en ız 50 
hrası bulunanlara ıf'ncde 4 defa çekilecek kur'a ile aıaQıdakl pl.ina QÖ• 

W , ....,. rcı ikramiye daQıtılacaktır. • • ., \. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

ı\dd 
• 
• 
• 
• 
• 

1.000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Lira it 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 
2.0()11 
1.000 
..000 
5.000 
4 800 
S.200 

T ... lra 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

olKKAT: ReeRpl<ıTmtialcf p:tTalar bir sen~ fçindP !50 llrar1;-ın asa!ı dOsml
y~nlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlas lyle verılrccktır. Kur'alar 
senede 4. defa, 11 Eylôl, 11 BirincikAnun, 11 Mart ve 11 Hailian 

tarihlerinde çekilecektir. ~J• 
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HOLANTSE BANK -=- ÜNİ N . v 
IST ANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

ı\JANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN t ..... 
BÜTÜN BANKA MUAME°LEL E-Rf 

KA S A 1 CARl -MERK EZ i ı K 0 RASAO 

UBElERI • AMSTER DAM - ROTTER DAM - BUINOS AıllES 
CARACAS, • MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO • OR.t.H.IE $ T.LI) 

RIO DE ~.t.NEIRO • Ş.ANTOS • SAD l'A ULO 

Gayri Menkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Mlidürlüğünden 

Emine Hacer Omaz Hatice Piraye Onpayaz ..,. Huatafa Nllıadın 
442 /13840 hesap No. •lyle Sandılımızdan aldığı (800) llrll7& kaJ'll birinci 
derecede ipotek edip vad6inde borcunu vermediğinden bakkmda 7a
pılan taklp üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ına maddesinin matutu 40 
ıncı maddesine gö<e satılması lcabeden Beyot}lund. Kalyoncukulluğu ma
hallesinin Dllğiln ve Kalyoncukulluğu ıoobığında ~ 1,181 7enl 1,167 
No. taj 167, ı kapı, 450 ada, 19 parsel No. lı bir dükldru olan kAgir apar
tunanm tamamı bir buçuk ay müddeUe açık arttrmıaya konmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya Ormek isteyen 
(525) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmil bütün vergilerle beledf7e reslmelrl 
ve tellAliye rüsumu borçlu71 aittir, Arttırma şartnamesi 24.4.941 tarihin 
den itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri serviainde açtk 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lürumlu ma!Omat ta şartname
de ve takip dosyasmda vardtr. Arttırmaya &irm!ş olanlar, bunları tetkik 
ederek sablığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her ee7i Oğrenmlı ıd ve 
telakki olunur. Birinci arttırma ı6.6.94ı tarihine müsadlf Pazartesi Cağa
loğlunda kAin Sandığımrz.de saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak
kat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan almmaşı lca
beden gayri menkul mUkellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol· 
ması şarttır. Aksi takdirde 80n art.tıranın taahhüdü baki kalmak prtiy .. 
le 1.7.941 tarihine müsadlf Salı giloil 117ni mahalde ve ayni saatte son art
tırması. yapılacaktır. Bu arttırmada layri menkul en çok arttırarun üstün
de bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alAkadarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle .falı ve masari.fe dair 
jddialaruu iliin tarihinden itibaren Yirmi gün içinde evrakı müsblteleriyle 
beraber dairemize bildirmeleri 15znndı.r Bu sureUe haldarnu bJldirmemlş 
olilnlarla hakları tapu sicilleriyle sabit· olmıyanlar sa tıs bedelinin payla~
masından hariç kahrlar. Daha fazla malUmat almak isteyenlerin 40/1638 
dosya No. siyle Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lU
ıwnu nan olunur, 

D ı 
.... 
K K A T 

Emnl7ct S•nd•ll• Sandıktan alınan gayri menlru!Q ipotek ıest.nn~lc !11· 
tcyenlcre muhammınlerlmlzln koymuş olduğu kıymetin %40 mı. tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suret1.7le ko .. 

!aylık göstermektedir. 

Başvekalet Beden Terbiyesi lstanbul 

Bölgesi Direktörlüğünden 
Beş!ktaşta Şere! stadında :raptırılacak olan ~3U lira keşif bedeDI ko

:ıu pisti ve atlama yerleri tanzimi ıartnameslne göre kapalı zarf ııauJiYle 
münakasaya konmuştur. 

İhalesi 7.5.1941 Çarşamba günQ saat 14,30 da Beyollunda Takıılm Sı
raı::erviler cnddesinde 57 No. 1ı bölge binasmda yapılacaktır. Talipler tek
liflerini ihale günU saat 1-1 e kadJr Oiilvr merkP7.İne teslim c.-bnl<i bulun
malıdırlar. 

Teminah iptfdiltycsi 390 liradrr. _ 
Talip1<'rin şartn:ımryi almak ve projelerini görmek Oıere her ıun 

bölge merkezinde ııpor servisi.na m,i.lr.at4l.ai etmclerı ilAn olunur. (3159) 

1 - DahlU Nizamnamenin 25 inci maddesinin 1 ine!, 32 inci 
maddesinin 3 üncü, 34 üncü maddesinin 2 inci fıkralariyle, 40, 
47, 73, 75 ve 77 inci maddelerinin tadili, 

2 - Dahili Nizamnamenin muhtelif maddelerinde kullanıl• 
mış olan "İktisat Vekaleti" tabirlerinin kaldmlarak yerlerine 
"Ticaret Vekaleti" tabirlerinin ikamesi, 

Tadili Teklif Edilen Maddelerin Yeni Metinleri : 
Madde: 25 - Meclisi idare azasından her biri bedeli kıymeti 

asliyesi itibariyle sermayei şirketin, 
Fıkra 1 - Yüzde birine muadil kıymeti haiz mikdarda hisse 

senedatını Şirkete tevdie mecburdur. Şu kadar ki iki bin beş yüz 
lirayı mütecaviz kısmının tevdii mecburi cleğildir. Bu hisse senet
leri üzerine hasından bulunduğu Meclisi İdarenin hissedaran 
heyeti umumiyesince tebriesine kadar satılmıyacağına dair bi.r 
damga vurularak hıfzedilir. 

Madde: 32 - Şirketin dahili talimatnamelerin! tanzim, Şlr. 
ketin memur ve acentelerini tayin ve, 

Fıkra 3 - Azil ve bunların maaş, yevmiye, ücret ve ikra· 
mlyelerini takdir ve tesbit ve bunlann kabul ve tekaütler! şe•a
itini tayin, şirketin idaresi, masarifi umumiyesini ve muam~lil. 
tına muktazi levazımı tesbit, alacaklan tahsil, borclarını tesvıye, 
senedatı ticariye tanzim ve bunlara kefalet etmek ve Şirketin 
maksadı tesisi ile münasebattar bilıimum mukavelenameleri akt 
ve tanzim, mübayaatı icra ve bunlann netayicinden olan muame-
latı ifa muame18tı Şirkette istimal olun.ıniyan fazla nukudun ve 
ihtiyat 'akçesinin sureti istimalin! tayin etmek ve itibar üzerine 
veya Şirketin menkul emvalin! karşilık göstermek suretiyle istik
razatta bulunmak, şirket nakdini kanuni hükümler dairesinde ~ 
hir ve kasabalar dahilinde her türlü emvali gayri menlrulerıın 
Şirkete ipotek edilmesi mukabilinde ikrazat icrası suretiyle isti-
mal ve işletmek, Ticarethanelerin maddeten mevcut malla"?' ve 
müteferriatını rehin almak ve yıne fekketmek, alelt1mum Sıgorta 
ve Reasürans kumpanyalariyle her türlü mukavele akdetmek ve 
bu mukaveleleri tahdit ve tecdit etmek ve hey'eti ınnumiyeden is
tihsal edilecek kararı mahsusa tevfikan Şirketin emvali gayri "'P 

menkulesini terhin veya tahvilat ihraç eylemek suretiyle istikraz 
akdetmek gibi hususatı ifa Meclisi İdarenin cümle! salihiyetin. 
dendir. İşbu salahiyetler tahdidi olmayıp tiıdadidir. 

Madde: 34 - Murahhas azaya verilecek vezni! ve sal4hiyet~ 
!er Meclisi İdare tarafından tayin olunur. , - "' 

Fıkra 2 - - ~ , 
Madde: 40 - İdare Meclisi Reis ve Azalarına verilecek aylık, 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları aylıklannm tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hü
kümlerine tevfikan tayin olunur. 

Madde: 47 - Murakıplara verilecek aylıklar, Bankalar ve 
Devlet Müesseseleri Memurlan aylıklannın tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı hü. 
kümler dairesinde tesbit olunur. 

Madde: 73 - Şirketin senelik muamelatından Deri gelen sa-o 
fi temettü aşağıda yazılı sekil ve nisbetlerde sıra ile kısmen ilıti• 
yat akçesine tefrik ve kısmen de tevzi edilecektir: • 

A. - % 5 kanuni ihtiyat akçsine, ··~ ~ • ""' ' 
B. - Eakiyenin % 5 i 3659 numaralı kanunun 13 tlncn mad. 

desinin "C" fikrasındaki atfe istinaden 3460 sayılı kanunun 42 
nci maddesi hükmü mucibince bir aylık istihkakları yekı'.ınunu 
geçmemek üzere şirket müdür, memur ve müstahdemlerine, , 

C. - % l ft u adi ihtiyat akçesine, 
D. - A, B, C fıkralan mucibince aynlan mikdarlardan sonra 

kalacak bakiyeden tediye edi!rnis sermayenin % 7 sine tekabül e
decek bir mikdar birinci temettü hissesi olarak hissedarlara, 

E. - D fıkrasındaki birinci temettü hissesinin tefrikinden 
sonra kalacak bakiye 2 inci temettü hissesi olarak yine hisse
darlara, 

Madde: 75 - 73 üncü maddenin A, B. C ve D fıkralanna. gö. 
re yapılan tefrik ve tevziden sonra umumi hey'et diğer me~al.iğin 
tevziine mübaseret etmeden evvel tahakkuk eden temttu uze· 
rinden bir mikdannı mahassesünlehi tayin edilerek veya edilme
yerek ve yahut sadece senei atiye hesabına nakledilmek suretiv. 
le Meclisi İdarenL'l teklifi ile fevkalade ihtiyat akçe.'i olarak tef· 
rik ve ifrazına karar verebilir. 

Mezkllr he'yet yine Meclis! İdarenin teklifi ile bu suretle te,_ 
kil edilmiş olan fevkalade ihtiyat akçelerinin mahalli tahsisini tii.. 
dile veya kısmen veya kamilen tevziine dahi karar vercbillr. 

M~dde 77 - 73 üncü madde mucibince temettüatı seneviye
den müfrez mebaUğin terakümünden hasıl olan kanuni ve adi ih· 
tivat akçesi şirketin muhtemel zararlanna karşılık olarak hıfze.. 
dilir. 

Bu suretle teraküm edecek olan mebla~ slrket sermayesinin 
% 75 ine miis•vi raddeye baliğ oldukta artık ihtiyat akçesi ifra
zına devam edilmez. Şu kadar ki bu mikdara baliil olduktan sonra 
sarfiyat icrasivle ihtiyat akçesinin mikdan tenezzül edecek olursa 
tekrar temettüattan tevkifat icra edilir. 

·o· ·.E· ...•. ··· N· "· ··. T··· •.· o· ... :_·~·t:·~ .: ... ::'.', 
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DİŞ MACUNU 
I , 

Aö ızdakl m ikroplan t e m izler• dişlerin •ıh• 

,,atını muhafa za eder. 

iieı:-yerde O E N T O L dl• macununu iıray ın ır; 

~.m ve Nesrivat müdürü: Emin Uzıxıan. Gazetecilik ve .Neşrıya' 
T. L. Ş. fAN 111atbaası 
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