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Balkanlarda 

İn9iliz 
Orduları 

İngiltere daha ilk adnnda Balkan-, 
larda büyük bir muvaffakıyet ka
zanmıştır. İngiliz kuvvetlerı için 
Balkanlarda köprübaşı olarak yal
nız küçtik Yunanistan toprakları 
va-ken, ;ıimdi Yugoslavyanın ilti
hakiyle bu saha derhal Tunaya 
kadar uzanmıştır. Binaenaleyh, 
Almanya ha~ikaten korktuğuna 
uğramıştlr: Ingiliz askeri tekrar 
Avrupa toprağına ayak basmış ve 
Almanya Balkanlarda ikinci bir 
cephe ile meşgul olmıya mecbur 
kalmıştır. 

JU. Zekeriya SERTEL 
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LI M İTEO şl RKETİ Salonlaruu bir defa gezmekle tatmin edilirler. 
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Yun~istana İngiliz kuvvetle
rı çıkarıldığı hakkında bir 

müddettenberi dolasan rivayetler, 
nihayet dün İngiliz harbiye ne
z;;tretinin r~smi tebliği ile teyit e
dilmiştir. Ingilizler, Afrikadaki 
harplerinde zaferi temin ettikten 
sonra ellerinde boş kalan kuv
vetlerinden mühim bir kısmını 
Yunanistana naklettiler. Bu sev
kiyatı bir aydan beri Mısır ve Sü
veyş ile Yunan sahilleri arasında 
muntazam kafileler halinde sey
reden vapurlarla yapmışlar ve 
sa.rki Akdenizde tamamen hak.im 
bir vaziyette bulunduklarını is
bat etmişlerdir. Filvaki arada sı
radaAiman ve İtalyan tayyareleri 
Girit sularında rasgeldikleri ge
mi kafilelerine hücumlar yaomıs 
Iarsa da, bu sevkiyatın intizamını 
bozmaya muvaffak olamamışlar-

Londra, 7 (A. A.) - Bu gece 
asağıdaki resmi tebliğ neşredil
miştir: Uzun zamandanberi Bal
kanlar üerine çöken Alman tehdi
di Bulgaristana Alınan kıtaları
nın girmesine müncer olduktan 
sonra, Kraliyet hükumeti alaka-

Yunanistana ihraç edildi2i bildir ilen Avust ralyah kıtaat, geçen dar dominyonların hükumetlerile 
sene Mısıra muvasalat ettiği zaman Eden tarafından karşılanırken tam bir istişareden s?nra ~~.ın~~is 

tana, kahraman muttefikımızm 

Makedon:va ve Trak:va cephesinde Alman taarruzlarına ~iddetle mukavemet eden Yunan1dann. Ar
navutluktaki son m~harebelerde "Toskan Kurtlan,, ismindeki İ\.al yan fırkasından aldıktan esırler 

Dıli idare 
Kanunundaki 

1 adiller 

1 topraklarını müdafaa eden asker-
1 leriyle bir safta yer almak üzere, 

Britanya, Avustralya ve Yeni 

Yunanistan 
Cephesi 

dır. 
Balkanlarda bugün ne kadar. 

İngiliz kuvveti vardır, biİı?1iyo
ruz. Fakat tam bir aydanberı sev
kiyat yapıldığına göre bu rnik
da'rın herhalde 200.000 den faz
la olacağını tahmin edebiliriz. ~.u 
!kuvvetler bütün malzeme ve mu
himmatiyle beraber geldikleri i
dn derhal cepheye sevkedilmiş
lerdir ve şimdi de Alman kuvvet
Jer.i ile dövüşmektedir. 

İşte Almanyayı en eok eıldır
tan hadise de b udur: İngiliz kuv
vetlerini Balkanlarda görmek. 

Almanya, ~arpte İngiltereye 
karşı kat'i bir darbe vurmak için 
hazırlanırken, İtalyaya da İngil
tereyi Akdenizde ve Afrikada hır
palamak vazifesini vermişti. İn
giltere. imparatorluğunun kalbin

Örfi idare Mahkemelerinde Birer Adli Amir 

Bulunacak, Muayyen Suçlarda Adliye 

Vekilinden İzin Alma Usulü Tatbik Edilmiyecek 
Ankara. 7 <TAN Muhabirin., nezdinde birer adli amir bulun. 

den) - Örfi İdare Kanununda durulması lüzumlu görülmüştür. 
bazı tadiller yapılmak üzere layi- Bu hususta kanuna hıikümler i-
ha tetkik edilmektedir. Yeni ta
dilata göre, örfi idare mahkeme
lerinde askeri muhakeme usulü 
kanununun tatbikı kanun hü. 

lavesi teklif edilmiştir. 
Komutanlık emrinde motörlü 

ve motörsüz lüzumu kadar nakil 
vasıtaları bulunabileceği ve mu-
ayyen suçlar için yapılacak takL 
batta Adliye Vekilinden izin al. 
ma usulünün bu kabil suçlarda, 
örfi idare mahkemelerinde ba

Zelanda kıtalarından mürekkep 
bir ordu göndermiştir. Bir müd
dettenberi Yunanistanda harekat 
ta bulunan Britanya askeri hava 
kuvvetleri bü~ük bir mikyasta 
takvive edilmiştir. 

W avell başkumandan 
Londra, 7 (A. A.) - "Reuter": 

ajansının parlamento muhabiri 
yazıyor: General Wavell, orta 
şark İngiliz kuvvetlerinin başku. 
mandanı sıfatiyle, Yunanistana 
ihraç edilmiş olan İngiliz kıtala
rının başkumandanlığını muha
faza edecektir. Gönderilen ilk 
kuvvetlerin adedi ve ehemmiyeti 
derecesi Yunan ve Britanya genel 
kurmayları arasında kararlaştı
rılmıstır. Derpis edilen lnı;?iliz 
vadımı bu ilk kuvvetlerden ibaret 
değildir. 

( Soou: Sa 5; Sü 3 ) 

Sofyadaki Alman 

T ahşidatı Şiddetle 

Bütün Elenler 
Hücumlara 

Karşı Koyuyor 

lngilizlerin Yardımı 

İle Almanlara Ağır 

Zayiat Verdirildi 

Gümilcine'nin Sukutu i 
Haberi Doğru De~:ı 

kümleri iktızasından bulundu
ğuna göre, muhtelif mahallerde 
kurulacak örfi idare mahkeme
sinin örfi idare komutanı tara
fından idaresi müskülatı mucip 
bulunduğundan, her mahkeme 

den vurulacaktı. Süvıeyş kanalı 
kapanacak, imparatorluk yolları 
kesilecekti. Kış esnasında bu iş 
bittikten sonra da İnailtere değil 
yalnız Avrupadan Afrika ile şar- S 

kıldığı müddetce, tatbik edilme- Bombardıman Edi~di 
mesi esası teklif olunmaktadır. ! 

ki Akdenizden de kovulmuş ola- • 
caktı. 

RUSYANIN 
Yu9oslavyaya 
Karşı Sempatisi 

-o--

Halbuki simdi Almanya İngil
tereyi garpte değil, cenubu şarki 
.Avrupada _karşısında buldu. Ge
cen. sene ga.T?te Dunkerque'den 
cekılen İngılız kuvvetleri, şimdi 
Balkanlardan tekrar Avrupaya 
ayak basmış, ve Almanyanın kar_ 
şısı~a ç~~mış b~lunuyor. 1nwJte- Pravda 
renın gun geçtıke.e kuvvetlendi- ve fzvestiya 

M .. h. Gazeteleri u ım 

ğini, adım adım ilerlediğini gös
teren bu hadi~e Berlinin sinirle
rini bozuyor. Onun icin de Hitler; 

"İngilizleri nerede bulursam ora- Bı"rer Makale Neşret+·ı 
da ezeceğim" demeye mecb~r e-
diyor. 

İngiltere daha ilk adımda Bal
kanlarda büyük bir muvaffakıvet 
kazarunıştır. İngiliz kuvvetleri i
cin Balkanlarda köprü başı olarak 
:valnız küçük Yunanistan toprak. 
Jan varken, simdi Yug-0slavva
nın iltihakiyle bu saha derhal Tu

Londra, Son Paktı 

Berline ikinci Siyasi . 

Sille Addediyor 
naya kadar uzanmıştır. 

Yugoslav tayyare üslerine yer- Moskova 7 (A. A.) - "Tass": 

Habeşi standa 
Debra Markos 

Zaptedildi 

Habeşliler Burada 

On Bin İtalyan 

Esiri Aldılar 

Ieşen İngiliz hava kuvvetleri ko- "Pravda" gazetesi, Sovyet - Yıı
laylıkla Avusturya ve Almanya- goslav dostluk ve ad?mi tecavuz 
diki sanayi merkezlerini ve aske- paktı hakkında neşrettiği baş•na
ri üsleri dövmek kudretini elde kalede diyor ki: "Sovyetler t1ir-
etını.ştir. İtalyanın .Y.unanis-tana liği ile Yugoslavya ara.sında dost- A"'-1 

İ luk ve ademı· tecavu··z paktın1. n im ~-.?~ - Ahebayı teTkeden 
taarruziyle nasıl ngılızler Yunan H 

zası tarihi iki memleket arasında- abeşınan umumi Valisi 
denl·z üslerine yerleşerek şarkiAk J l··ı 

ki dostluk münasebetlerın· ı·r. inki- u ; d'Aoust denide kuvvetlenmislerse, bu de-
fa Almanların Yugoslavyaya yap_ safında yalnız manalı bir nıerha- Kahire 7 (A.A.) _ "Tebliğ., 
trkları haksız hücum üzerine İn- le olmakla kalmıyacak. a~ni za- LIBYA'dı Büyük Alman _ ı-
gilizler YuJi!oslavyada kendilerine manda.S?vyet ve Yugoslav hüku- talyan kuvvetlerinin devamlı 
hava üsleri temin etmek suretiy- ~etlerıJ?-ın sulhü takviye ve har- tazyiki karşısında ilerı kıtalarımı
le Balkanlardaki ll!evzilerini tak- hın genışlemesine mani olmak i- zın seçilmış tecemmü mıntak:ıla
viye etmislerdir. Ingiltere şarkj c~n sarfettikleri müsterek gayre- rına doğru rıcati devam etmekte-
Akdenizdeki üstünlüğü sayesinde tı ~e kaydrtmis bulunacaJ..tır.,, dir. 
Mısır Ve Süvev. şten mütemadi ven Pravda., bundan sonr ı Sov- ERITRE'd M 

ye.t. - Yugoslav siyasi ve i:<.tisadi e: usavva etrafın-
yenl. ve taze kuvvetler getirebile daki harekat devam et ekt d' munasebetlerinin tarihi s~fhala- m e ır. ~ek kudrettedir. Vatanlarını kah. 1 kt ~ Bu arada Dessie ve Gondar isti-
ra:manca müdafaa eden Yu"oslav rı~; an attı an sonra diyot ki: k t· d ·ı 1 . . . 

"" Sovyet - Yucroslav dostluk v". ame ın e ı er eyışımız memnu-
ve Yunan kuvvetlerine muhtar· "" 'c ·yet verici bir taı·zda d ... ademi tecavüz Paktının aktedil- nı . evaıu ~y-
oldukları her türlü malzeme ve micı olması ik" 1 lemektedır .. 25 marttan bugüne 
mu .. hı·mmatı da verebilecek vazi- '( ı mem eket ara~ın- ıo b d f 1 

daki m~n~sebetlerin sağlam e- kadar ın en azla esir alırı-
yettedir. saslara ıstınat ettiğini göstermek- mış ve pek cok harp malzemesi 

Binaenaleyh, Almanya hakika- tedir. devamlı bir sulh siyaseti- elimize geçmiştir. 
ten korktu~na uğlo'lmıştır: İııgi· ne sadık olan Sovyetler birliği HABEŞISTAN'da: Debra Mar
liz askeri tekrar Avrbpa topraw- w r zaman Stalin prensibine bağ- kos şehri elimizdedir. Bu mu -
na ayak basmış ve A!rt}a.nva"~ lı kalmaktadır. Bu prensip şudur· zafferane hareketin büyük bir 
kanlarda ikinci bir c~phe il~ mes. Sull) lehind,.._:·iz ve biiti.in mem-1 kısmını Habeş vatanperverleri 
gul olmaya mecburfoimuştur. , ~ (~onu: Sa 5; Sü 1) (Sonu: Sa 5; Sü 2) 

t~. " . • '::lı<4.,. 

Kahire 7 ( A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, Sofyadaki Al -
man tahşidatı ve Struma vadisin
deki Alınan motörlü nakliye kc-1-
ları şiddetle bombardıman edil -
miştir. 

* Atina 7 (A.A.) - Resmen bil-
dirildiğine göre, Yunanlılar In
gilizlerin de yardımı ile harbin 
ilk safhasında, Makedonyayı ıs
tila etmekte olan Almanlara çok 
ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Akisler Yunan Başkumandanı 
General l'apagos 

Bir Fransız Generali Şu 

Mütalaada Bulunuyor: 

"Harp Avrupanın 

Londra 7 (A.A.) - Balkan cep
hesi haberleri, bilhassa Yugoslav
ya hakkında henüz çok na tamam 
olmakla beraber, kuvvetli Ingi
liz kıtalarından müzaheret gören 
Yunanlılar ve Yugoslavlar, Al
man hücumuna muannidane bir 
surette mukavemet etmektedir. 
Ingiliz hava kuvvetleri. yeniden 
mühim bir rol oynamıştır. 

<Sonu. Sa 5: Sü 4 J Şarkını Tamamen 

Sarmağa Başladı .. 
,..ff' .. lllllllll~llıııııtıs.ııı•1111Mı-•~ . " _.. ...... ~ 

; ··-, 
ingiltere 
Macaristanla Siyasi 

Münasebatı Kesti 
Londra 7 (A.A.) - "Reuter,, 1 
ajansının diplomatik muhar
ririnin öğrendiğine göre, in- 1 
gilterc hükumeti Buclape~- J 
tedeki elçiliğini geri alnııya 
karar ,·ermiştir. Elçi Omal-
ley'e . .Macaristan bu:ıiin müt
tefiklert kar!iı hareket üssü 
haline geldiğinden, orülan 
çekilmesi için talimat veril -
miştir. Diğer taraftan Maca
ristanın Londra elçisi Barc
za da, bugün öğleden sonra 
Hariciye Nezaretine gelmis 
ve Büyük Britanya hükumeti~ 

Vichy. 7 (A.A.) - General 
Duval. "Le Journal.. ınızetesin. 
de şunları yazıyor: "Balkan Ya
rımadasındaki muharebelerin 
<:artlan Yugoslavların ise karış
ması ile. derin bir surette tadi. 
lata uğrıyacaktır. Almanlar bu 
memleket dahilinde yapacakları 
askeri harekat icin mühi mik
tarda kuvvet E!'f'tirmek cburi
yetindedirler. Türkive \ ziyeti -
nin sarih bir surı>tte maliım ol -
maması. bu taraftan ı?elecek muh 
temel bir tecavüze karsı kendi. 
terini müdafaa tertibatı almı:va • 
mecbur edecektir. Almanlar es
ki Sırbistana karsı başlıvacak -
ları hareketten maada. Yugos -
lavyaya şüphesiz hudutlarının 
her tarafındıln ıtirmiye cahsa • 
caklardır. $imdiden dt>nilebilir 
ki, harp A vrupanın Sark tarafı
nı tamamen sarmıva baslamıstır. 
Bu ııeni<;]emenin pek çok neti
celeri olabilir ... 1 

nin bu karanndan h aberdar 
edilmiştir. 

'Sonu: Sa 5; Sii 2) \._ __________ ..) 

,--·..--- ___ ......................... 

Askeri Vaziyet 

YENİ "BALKAN 

CEPHES İ.. NE 

UMUMİ BAKIŞ 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

Mihver devletlerinin Yugos
lavya ve Yunanistan gibi iki kü
çük, fakat kahraman mi11ete kar
şı giriştikleri yeni tecavüzi ha
reketin ikinci günündeyiz. İlk 
yırmi dört saatlik muharebe vu
kuatı, miıtecavizlere hiçbir fayda 
temin etmemiştir. Alman tebliğ
leri, muzalferiyet haberleri 
yerine, U s t r u m c a vadi
sinde k u v v e t l i bir Yu
nan mukavemetine tesadü! edil
diğini bildiriyor. Şuna! cephele
rine gelince, oralarda olup biten 
hlıdiseler hakkında, şu satırları 
yazdığnnız dakikaya kadar, ne 
mihver kaynaklarından. ne de 
Yugoslav karargahından hiçbır 

haber verilmemiştir. 
< ~onu. ~a 5; Sil 6 ) 

Parti Grupu Bugün 

Toplanıyor 

Ankara, 7 (TAN) - Parti 
Grup•J yarın (bu~ün) saat 15 de 
mutat toplantısını yapacaktır. 
Hiıkumetin son Balkan vaziyeti 
etrafında Grup azasına izahat 
vermesi muhtemeldir. 

Yugoslavya 
Cephesi 

Kıtaat Sava'nın 
Cenubunda 

Mevzi Ahyor 

Romanya, Macaristan 

Ve BuJgaristanda Bazı 

Hedefler Bombalandı 

Arnavutluğa Karşı 

da Hücuma Geçildi 
Nevyork. 7 (A. A.) - Ameri

kan radyosunun bildirdiğine ~ö
re, Yugoslav hükumeti, Belgradı 
terketmeye ve Yugoslav kuvvet. 
!erine Sava nehrinin cenubunda
ki müdafaa mevzilerini aldırtma
ya karar vermiştir. Yugoslav ha
va kuvvetleri, Macaristanda ve 
Romanyada bir çok stratejik nok
talara hücumlar yapmışlardır . 

( Sonu: Sa 5; Sü 7 ) 

BUYUK ADAMLAR 
Galerisi,ne Kimlerin 
Resimleri Asılmalı? 

Nesir Üstadı Refik Ha lid1in Verdiği İsimler 

Arasında Şunlar Vardır: Ahmet Mithat 

Efendi, Şemsettin Sami ve Nasrettin Hoca. 

Refik Halid, Galeride Resim ve Heykel Teşhirine 
Aleyhtardır; Tunç Üzerine Hakedilmis "Kitabe .. İstiYor 

Nesir üstadı Refik Halid, an. 
ketimize verdiği cevapta diyor 
ki: 

"Bilhassa sanatte büyük ana. 
nelere riayet. hürmet lazımdır; 
ilimde ve sanatte maddeten inkı
lapçı. manen muhafazakar olma. 
lıyız. Onun icindir ki, mazimize 
şeref vermiş ve irfanımıza hiz_ 
met etmis değerli şahsi:vetleri 
hususi galerilerde anmak ve 
bunlara kültür mabedimizde bi
rer anıt yapmak C'Ok lüzumludur. 

Fakat galeride resim. bilhassa 
fotograf teshirinin alevhinde;.·im. 
Doğrusu yarım heykel. "bnstc,, 
tür. Lakin eski meşhurlardan <:O
ğunun "otantik., . yani tam as.. 
lına, canlısına uyıı;un resim lcri 
ve bittabi heykelleri olmadığı i. 
cin - ve bazı kitaplarda rastla· 
dığımız ~ibi hayali tasvirl~r kov. 
mak ve havalden hevkel yapmak 
ta mPselenin ciddh·etine uyamı. 
yacağından - en ivisi her bü. 
yük şahsiyet icin tunç üzerin, 

(Dernnu 4 iinciid~ . Refik Halid 
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Tonlarca Şeker 
Saklamış 

Mektepferd e 
imtihanlar 

icin Hazırlık 

!Tuhafiyede 
de ihtikar 
Yasak 

'liifAm 
J'azan: ULUNAY Tefrika No. 35 

Bir kere düşünülsün. Işin bü - bine yaklaşnca zihninde büyüttı.i
tun sermayesi bir sınir mukavc- ğü hayaletler gözünün önünde 
metınden ıbaret. (Saddi çın) ın canlandı. Daha ilerisine gideme
etrafında cereyan eden muthiş di, hüddamın içine giremedikleri 
manzaralara dayanabildikten son Seddi Çin'den kendisi dışarıya 
r artık "yok,, denilen şey orta- fırlıyarak: 
dan kalkmış oluyor. - Su basor, yangın edor! Can 

Bulunan Şekerler 

Müsadere Edildi 
Silivride seker ticareti ile iş. 

tigal eden Süleyman Özer, Mus
tafa 1nel ve Mhmet Özdem adın
da 3 ortdın külliyetli miktarda 
şeker sakladıkları ve beyanna -
me vermedikleri haber alınmış. 
tır. Jandarma tarafından yapı -
lan aramada tüccarlıırın evlerin
de ve depolanndiı tonlarcn kaçak 
şeker bulunmuştur. ~ikcnrlar ya 
kalanmışlar ve Silivri milddem
mumiliğine teslim edilmı~lerdir 
Bulunan şekerler müsadere olun
muştur. Bunlardan Mehmet Oz
dem ilk isticvabını müteakip tev
kif edilmişir. Diğerlerinin duruş
malarına ııayri mevkuf olarak 
'ıakılacaktır. 

Meseıa p!Ajda gördüğ~ü~ o kurtaran yokdur? Kıyak ateş! 
sulun endamlı cananı mı .. ıstıyor Nfırasiylc şehzadenin odasına 
sunuz? Ufak bi~ dua. Huddamı- daldı, bağıra bağıra düştü, bayıl-
nız karşınıza gelıyor: . dı. Sürpik duayı tam zamanında 

- ~fıdı~ y~ S~yyıdı~ .. .. kesmişti. Yoksn onu da Neş'eyab 
~ - Şın:ıdı ç.ıt dun plil1da g~r~u- kalfa gibi Sen Rok hastnhanesi
gum .o l.ule lull~ san saçh, supur- nin timarhane koğuşuna götür
ge kırpiklı, yeşıl mayolu kızı al, mek lazım gelecekti. 
gel... 

- Emredersiniz ... 
Beş dakika sonra o gümüş ten

li canan su melikesi gibi deniz 
kokuları saçarak sizleri imren -
dıren plfıj kıyafetiyle kollarınızın 
arasında!!.. Amma hüddam sahi
bı yirmi yaşında bir genç kızın 
muhnbbetini celbedecek yaşta de 
gılmiş!.. Ne çıkar? .. Beş dakikada 
N ıs in en güzel kadınının yanınıza 
getırebilcn huddam elbette sizi o
na bir (Tyrone Power) bir, (Ro -
bert Taylor) yahut bir (Richard 
Green) gibi de gösterebilir! 

Bundan sonra artık servet, ha· 
şem, badem, her şey sizin ola· 
cak ... 

Nisin hemen hemen bütün 
Turklerle meskun ·apartımanla · 
randa tenha odalarda geceleri 
mumlar yanıyor, hüddam du~s.1 -
na aşk ile şevk ile devam edıli • 
yordu. 
Şehzadenin Ermeni kadın aşçı

sı Sürpik bile üfürükçüye ~üra
caat etmiş hüddam sahibi olm~
ğa hıristiyanlığın bir mimi teşkı~ 
edıp edemiyeceğini sormuş, Naf1 
de: 

Ortalık yatıştıktan sonra hüd
dam imtihanını yarıda bırakan
lnr daha ilerisini anlamak için 
merakla soruyorlardı: 

- Aman Surpik bize de anlat. 
Ne oldu. ne gördün? 

Sürpik tahatturunden bile ürk 
tüğünü ima eden bir tavırla el
lerini yüzüne kapıyor; istavroz 
çıkararak: 

- Aman! ne siz sorun, ne ben 
soyleyeyım. Okudukcas koskoca 

ADLİYEDE: 

Mahlut Yağ Meselesi 

Davası 
apartıman hezal yaprağı gıbi tır Belediye kooperatifi müdürü 
tır edordu. Kendi kendime "aman 

Haydar Berkmen tarafından V~
Sürpik, yuregini pek tut; yoksa tan gazetesi sahibi Ahmet Emın 
omrün oldukça fırın karşısında Yalman aleyhinde açılan neşren 
aşcılık cdecegim deyi püryan ola- hakaret davasına dün aslive se· 
caksın!., dedim nspazımıı sıgın- kizinci ceza mahkemesinde dc
dım tesbihe dayandım. Derken, 
efendim sensin ki ta yanıma ko- vam edildi. 
.:a bır kaya <.11 ... ;?u .. . ~~ --M .... M. ~ Vatan gazetesi Istanbul be!edi
kayi severler oldugunu hoca soy- ye kooperatifi tarafından ımal 
ıemiş idi. Şaka var, şakacık var. edilen mahlut yağların fenalığın
Boylesine knka derler! Bunu c:;}y- dan bahsetmiş, bunların halka 
ıemedim belkim kizarlar C:eyi i- yedirilmesinin mahzurlu olduğu
çımden geçirdim. Tınmadıgımı nu hatta Ankara, lzmir ve Bur
gordiıler ise, işi azdırdılar. Her sa belediyelerinin de yağları top
taraf zelzele gıbi sallanordu. Go- !atarak iodc ettiğini yazmıştı. 
zi.ımiı aralik etdim. Ne gcircyim f' 
parmakla cızdıgım sınırın dıgnda Geçen celsede, bu iade key ı-

- Hıristiyanlar ehli kitap de- bir slirı.i canavarlar sıfotım.ı ba- yetinin neden ileri geldiği hak
ğil mi? Sizin papaslarmızdan kaç kıp bakıp boyuna "hav,, cd<>rler kı~da mczkür belediyelere birer 
t.ıne huddam sahibi tanırım ... De- ona da aldırmadım; bu sefer sira muzekkere şazılması kararı.aştı: 
dikten sonra ona da (Seddi Çin) mefret yılanlara geldi. :Sankı oda· I n~~ıştı. Dun Bursa bel~ıyesı 
duasını oğretmiş ve bilhassa du~- nın i~i Marsilyadaki hayvan hah- muzekkerey~ c~vap . vermış v.e 
!arın nezri diye aşçı kadının bı- çesi olmuşdur; bunlar da sıraları- B.ursa bel;dıye~ı talımatnamesı
riktirdiği paralan almayı unut- nı savdılar. Derken efendim oda- nın mahlut yaglarn satılmasını 
mamıştı. nın bir dıvarı g&çdu! Savaklar menettiğini, bunun için bu yağ-
Hüddamcılnrın hiç birisi elli bendi patlak vermişdir sandım. ların imhası lazım gelirken Sıh

bın defa ayni cümleyi tekrar et: Aman zo! su ~cdığin hiç ~·nır, hiye Vekaletinin formülü kabul 
meğe muvaffnk olamadılar. Nafı l mınır tanır? Acnp bogulurµm cttjği görüldüğiindcn mnhallinç 
meseleyi büsbütün . karıştınnak dersin d~yi efkar ~derk~n sol ya- iade~iyle iktifa edildiğini bildir-
ıçın icazet vcrdıklerme: nımda bır ateş gordum, bnşımı rniştır. 

_ Okuduğunuz duanın h !Sa- ! çevirdim; perdeler tutııtmuş Ka . . .. . 
hını şaşırnuya gelmez. Şayet sc- · yanıoruz! Altık bunun lmru clmf 'Dğer bel~ıye~er henuz bır ce-
.. 1rırsanz yeniden başlamak la- vardır? Mutlak mum devrilmiş vap vermcd~klermden mahkeme 

d Olacak dedim· parmak sınırını bunlara tekıt yazılmasına karar zm ır. . ' ' . b k b" .. 
Dediği için gayretle tesbıhe ~. - Çini Mnçun duvarını a_şdım, ken- vermış duruşmayı aş a ır gune 

rı\anlar daha beş bine varnıadan dimi dısarı etdim... bırakmıştır. 
akıllarına bir şüphpe geliyor: SINEMA MERAKLSI - Sul-

- Uç bin dokuz )'.Ü~ s~~e.~ bi: * * tanhamamında Şemsettinin men. 
mı idi yoksn seksen ıkı mı ıdı: Dı B u suretle herkes hüddam sucnt fabrikasında çalışan 16 ya-
ve tereddüt eder etmez ycnıden ımtıhanındn nobetını savmış şmda Kemal mezkur fabrikadan 
başlamıya mecbur oluyorlardı. oluyordu. Hır kere muvaffak ol- 300 liralık kumaşla 200 lira kıy-

z te on bini bulsalar da t&- mıyanın ikınci bır tecrube daha metinde bir foı.:>ğraf makinesi 

Yugoslavya 

imtihanlar, 

ilk 
Üniversitede 

Un Mutavassıtlarma 

Yüzde 3 Kar Veriliyor 

Yazcuı: Naci Sadullah 

Nihayet, istiklfıl uğrunda çuı 
pışan namuslu milletler 

safında, l' uguslıı \'.} a da fiilen ccı>· 
he aldı. 24 Nisanda. 

Mekteplerde 

Nisanda Başlıyor. Rektör izahat Verdi 

Fiyatları Mürakabe Komisvo -
nu dünkü toplantısnda tuhafive 
eşyası satan mattaza sahiolerin· 
den mürekkep bir hev<'t i d inle
miştir. Komisyon eömlck. bo
vunbağı. kaskol. mendil gibi tu. 
1-ıafive esvnsının satıc;lnrına bir 
~ar haddi tayin edilmPsi husu· 
c:unda tuhafivecilerin fikirlerini 
~ormustur. Tuhafivf'cilerln ver
'iii'!i izahat kafi eörülmedHU icin 
bu mevzu hakkında Fiyatları 
VIürakabe Bürosunun daha ziya_ 
ie tetkikler yapmasına karar ve. 
rilmişitr. 

Ünivcrsıtenin ders ve imtihan 
vaziyetleri üzerinde Vekaletle 
tema.s etmek için Ankarava gi -
rfen Rektör Cemil Bilse! dün sa
bah sehrimize dönmfü: V<' orofc 
c:örlcr meclisini toohvarak An • 
karada nlınan kararları izah et
"Tlitsir Toplantıdan sonra kendi
c;iyle ııtörüsen hir muharririmizf' 
llektör Cemil Rilsel şu beyanat
•a bulıın:nuc;tur: 

"- f mtihanların 15 Mayısta 
bitirilmiş olması yolundaki isa. 
betli kar:ır mallımunuzdur. Bu 
knrarın Üniversitede tatbik şe
lcilJeri bu.ı?ün toplanan 'Üniver -
site orofesörleri heyetince ince. 
lenmiştir. Varılan neticeler şun. 
lardır: 

1 - Bütün Fakültelerde ders
ler 19 Nisan Cumartesi eünü sa
'lt 13 de kcsilmis olacaktır. 

2 - Yine bütün Fakültelerde 
imtihanlara 24 Nisanda başlana. 
"aktır. 

3 - İnkılap dersleri 9 Nisan. 
da bitecek ve bu dersin irr/"han
larına 15 Nisanda baslanacnktır. 

4 - Yabancı dil dersleri ve 
imtihanları 15 - 19 Nisan icin
de vapılmıs ve bitmiş olacaktır. 

5 - Gelecek yıllar devam e
iecek dersler icin ayrı tf'dbir al. 
"Tlıya lüzum yoktur. Fakat bu 
c:ene bitiri>n dPrsler icin . mi.im 
ktin ise, bu dersler"'en saatler a-
lınabilecek ve diğer derslere ve
rlJphflecektir .. , 

Diin nrnf Psörler meclisinde 

Yeni Bir Nüfus 

Sahtekarhğı 

•etkik edilen bu kararlar bu sa. 
'">ahtan itibaren bütün Fakülte. 
'erde ilan edilecektir. Hukuk Fa. 
ki.iltesinin eleme imtihanlarında 
talebelerin mc>sul olaca{!ı dersler 
r>velce ilan edildiği kin. bu Fıı-
1.cliltc talebeleri hazırlıklarını i. 
• ,..rletmislerdir. 

ilk mekteplerde 
Vilayet İlk Tedrisat Meclisi 

rfün ~abah Vali Muavini Ahmet 
f(ınık'ın riyasetinde toplnnm1c
ve ilkmektenl<>rin ders kec:imi VI" 

•mtihan sıünlerini kararlastır • 
-nıstır. Bu kararlara ı?Örc. ilk -
'"'lekteplerde bu ayın 16 sında 
iersler ke~ilecek ve imtihnna t.8-
ı,ı olmayıp. kanaat notları ile sı
ıııf gecen veva emtelc kalan ilk 
rlört sınıf talebesinin imtihan 
karnelf'ri de ders kesiminin er. 
tPsi gi.inü verilecektir. İmtihana 
•nbi olan besinci sınıflarda 21 
'l"isancia dersin kesilecek, ve 
imtihanlar 3 Mnvısta bitmiş ola
"Aktır. Biitün ilkok111l :ırıfa eneeı 
imtihıınları 13 ve 14 Mayısta ya. 
•1ılacaklır. 

Liselerde 
Lise ve ortaokulların ö~ret

menler meclisi dünden itibaren 
imtihan programlarını hazırla
mıva başlamıslardır. Vekalet bu 
mekteplere tel~rafla ızönderdi~i 
bir emirde. normnl sckilde ted
risata devam edilmesini bildir
mistir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
un alarak börekci ve bisküvi fnb
.. iknlarına sata.'? .. n:~tn::as~ıttı;.ırı 
'<:nr haddi de eorusulmustur. KO· 
'llisyon eskiden mutavassıtlarn 
vüzde 6 kar haddi tayin etmişti. 
Oünkü toplantıda kur haddi yüz 
~..,. üce indirilmiştir. 

PİYASADA: 

Piyasaya 
Kilo Çivi 

76,600 
Geldi 

Son günlerde 76 bin 60? kilo 
çivi gelmiştir. Mıntaka tıcaret 

müdürlüğü bu partiden 20 bin ki
losunu Istanbula geriye kal::ı.n 
kısmını da diğer vilayetlere tev
zi edecektir. 2600 otomobil lasti
ği de vilayetlerin ihtiynçlnrına 
göre dağıtılacaktır. Ankaradan 
yeni gelen mıntaka ticaret m~
dürü Sait Rauf, gerek otomobıl 
lastiği ve gerek kauçuk tevziatı 
hakkında Vekaletten yeni tali
mat almıştır. Bu talimata göre, 
bugünden itibaren kauçuk ve te-
nf:!ke tevziatına başlanacaktır. 

iş Nizamnamesinin DUNKU IHRACAT - Dün 
muhtelif memleketlere 700 bin 

Tatbiki Hazırllkları liralık ihracat olmuştur. Yalnız 
lngilt.?reye 500 bin liralık tiftik 

Niifus Miidürlüğü l{enis mik- İş yerlerinin ve i. çilere ıı.it i. gönderilmiştir. Dün, İsviçre, Ma-
yasta bir nüfus sahtekarlığı tah- kametgah vesair mijştemilatın caristan ve diğer Balkan mem
kikat} i,~ meşJ.!uldqr. İddia edil. haiz olınası lazım gelen sıhhi va. leketlerine ibracat yapılmamış
diğine jlÖre, Şemsettin adında sıf ve'ltıttian, iş yerle)ih<!İ! sari tır. 
biri, artistlik yapmnk kin ya • veya mes1eki hastalıkl4ra· kar ı YENI ÇORAP STA~ARDI -
Jarı müsait olmıyan genç kızla- alınacak tedbirleri, iş kazala- Jktisat Vekaleti tarafından hazır-
rın .nüfus ~üzdanlert"J;!d,a tWıri -cına ı1(af'şıLOulundurulması lnec· i 
fat yaparak onların vaşlarını bi.i. buri olan tedavi levazım ve lamın yeni çorap. standart .!1 -
Vu··ıtmektndı·r. Şemsettin şimdiye zamnamesinin tatbıkine bugun-'" sıhhi tesisatını ve diğer hu- t · 
kadar 20 den fazla ~enç kızın nü- den itibaren başlanacak ır, ycnı 
fus cüzdanında tahrifat yapmış suslan bildiren işçilerin sağ • nizamnameye göre, salon çorabı, 
ve bunların iizr>rindeki tarihle- lığını koruma ve iş emniy~tl ni. ortn nevide çorap, gündelik ço
ri, mahiyeti heni.iz mallım olmı. zamnamesi ile Vilayet ve Bel~- rap diye üç nevi çorap imal edi
yan bir eczn ile silip veniden diye muhtelif cephelerden meş- ıecektir. 

ALTIN F!YATI - Dün altın 
fiyatı 24 lira 40 kuruştu. 

Yugoslavya, A\•usturya - l\Ia· 
cııristnn veJiahdiııin bağrına. c.siı 
olmeık isternıyen şerefli hir mil· 
letin ateşini boşaltan Prinçip lı 
\•alanıdır. "Prinçip", o genç 'clı 
nhdin şahsında, mii tevli hiı 
imparatorluğun kalbini yanılamı 
tı. 

Şimdi onun vatanda lnri) le, bt 
gUnkii hi.slerimiz ara andaki mü 
tabnkatin tamamiyetı, alkı farı . 
anıza alabildiğine derin ve alabil 
diğine sıcak bir samiıni3ct kat· 
maktadır. 

Yugosavya, istikliilini \'C şere
fini ıniidnfaa edebilmek için, fii. 
len taarruza uğradığı güne kadar 
.nl>rettı. Yugoslav~ anın giinnh 
sayılan yegane hareketi, gafil 
ııııllctlcrin iskambilden kuHibe · 
ler gibi birer birer yıkıdıkları 
bir de\'irdc, silahını elinden bı
rakmayısından, ve önüne sıralıı
nan yaldızlı kapanların çiiriik 
tahtasına basmayışından ibaı:ıct
ü. 

Ve Yugosla\'ya şimdi, göserdi· 
id o şahane sabır Ye tahammii
lüniin aczine, \"e zaafına hamlo· 
lunınıı ı karşısında duyduğu de
rin bir öfkeyle döğüşüyor- l\liis
te\'Ji ordular, tnnklardan, ta1~·yarc ferden toplardan çok tahr pkfır 
bir silfıh olan bu miithi öfkeden 
mahrumdurlar. Bu öfke, ne altın
la kurulmu istihkiimlara, ne de 
Krupp tezglihlarında imal olun
muş toplara benzemez. Ve bu 
korkunç öfkenin indifaı karşısın
dn, "120 lik bertalann gilmhürtü. 
sii bile,, külde patlatılan mısırla
ruı kocakarı yüreklerine heyecan 
veren çatırdı ı kadar gülünç ka
•,,._ Bunun içindir kiı elinde Prin
çip'in nagantini \•e damarların
da Slav kanının ate ·U öfkesini 

"''"an Yugoslavya buglin. - üze
rinde bulunduğu bu tekinsiz ya
rını adanın adına bakıp ta, • Sırp 
"kan" ını "blrl'' dan tatlı sanan
lara, "Halkan" dağlarından dahn 
snrp bir millet olduğunu isbat 
etmektedir: Ve bunun içindir ki, 
biz, • Yunanisanııı olduğu gibi -
Yugoslıu..·yanın h!lında da, is· 
tiklnl uğrunda kahramanca çar
pışmanın talihsiz \'c uşak ruhlu 
milleflcre asla nasip olmıynn o 
yüksek crcfini olkı lıyoruz!. 

POLİSTE: 

Bir ihtiyar Kadın 

Bir Genç 
a n k" oktu vapıruısına imkan yoktu. 1 t K 1 ak·n ı'le ku •mlamalarma im an Y • · J ça mış ır. emn, m ı e -nı.. 1 b Nafı muvaffakı'\"eısıı.ı.ıkleri og· - · 1 · ı· t · Çunkü kurnaz büyucu on arı ır .1 maşları c lı ıraya sa mış ve sı-

t.ıkım harikumde şeyler görecek~ rendikçe: nemaya giderken yakalanmıştır. 
lerıne evvelden hazırlamış hat~a - Yazık olmuş! Yüzmüş yüz- Di.ın Sultanahmet birinci sulh 
ınandırmıştı. Frenklerın . <oto~u- müş kuyruğuna gelmışsın. Bıraz ceza mahkemesine verilen Kemal 
ıcstıyon) dedikleri nefıslerıne daha dişim sıka im·:sz!n maksada kendini şöyle müdafaa etmiştir: 
telkin usuliyle mutlaka odaya erecekmişsin, şimdi artık geçti! 

t:.ı ~ların di.ıştuğünü, binanın sa- di~~~~~m tecrüoE:leri mer.ık .!l:.t- - Ne yapayım? Sinemalara 
para yetiştiremiyorum. Oı.un i
çin hırsızlık yapmağa mecbur' ol
dum. 

vaz.mıştır. Diin Emniyet Miidür. ~ul olmaktadır. İş nizamnamesi 
HiJ'!üne cnğr1lnn SC?mc;ettinin ifa- meriyete gireceği 15 Mavıstan i
desi alınmıo:t;ır. Tahkikatrı devam tibaren kontroller yapılacak ve 
edilmektedir. nizamname hükümlerine uygun TICARET OFISI U:\1UM Mü

DURU - Ticaret ofisi umum mi.ı 
dürü Ahmet Cemil Cong dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş, Bah 
çekapıda Kutlu hanında ofis teş
kilatına ait hazırlıklara başlamış.. 

Cocuk Yuvası - Darülficeze- olmıyan tesisıı.tı havi miiessseler 
deki çocuk vuvasının vatnk mev- hakkında takibata ,geçilecektir. 
cudu yüz olduğu halde, bu yu • Bilhassa iş yerlerinin kurulma 
vadv yatan çocukların adedinin ve işletilmesine miiteallik hü • 
1~8 i. hazan da 160 ı buldu{!u kümleri bildiren maddeler üze
ı?Örülmüştür. Bu fuzuli ve ni- rinde alakadar müesseseler şim-
zamsız izdihamın önüne ,geçmek d · b ı KOK KOl\'IURU FİYATI -

tır. 

Kadını Yaraladı 
Arnavutköyünde Havuz şoka. 

~ında 2 numaralı evde oturan 
70 yaşında Virjin ile komşusu 
Aliye arasında çıkan bir kavga
da Virjin, Aliyeyi bıçakla sol e
linin parmaklanndan yaralamı~ 
tır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

tırdadıgını, her tarafın tutuşugu- k 
nu göreceklerdi; enkaz arasnd~ ra pahalıya oturdu. Buna mu a
L>una mukavemet edecek kadar a bil üfürükçünün cüzdanına istif 

iden faaliyete geçmış u un-
icin bundnn sonra babası ve a- maktadırlar. Iktisat Vekaleti istihsal mas-
nası bulunan çocuklaı:.n Darülii- =============- raflarını korumak maksadiyle 
cezeye alınmamasına karar ve- maden kömürü fiyatlarına yüz-

abı kuvvetli kimse yoktu. ettiği banknot demetıni biraz 
daha kalınlaştırdı. Mahkeme Kemalin 5 ay 25 

gün müddetle hapsine karar ver
miş, derhal tevkif etmiştir. 

·ı · t• M cut rocuklardan a- ti - Ha .... :darpaşa Nümune hns-rı mış ır. ev " de yirmi beş zam yapnuştı, kok nnsı ve babası bulunanlar da tanesi göz asistanı Dr. Zeki O. 
Hüddam dolmasını yalnız Suat 

J>uşa, Hoca hanın; ve kocası 
( t.mal yutmadılar. Zaten Sulta-
1 a hoş görünmek için başlarını 
ı;eccadeden kaldırmıyorlardı; şim 
cı. bir de sabahlara kadar tcsbih 
c ekemezlcrdi. Hele Hoca hanım 
!\afiyi Sultanın yanına bile sok
mamıştı. . 

Bu modern Cinci hocanın kendı 
~ını golgede bırakmasından kor
kuyordu. Sultan efendi bir kere 
bundan bnhsetmiş : 

- Havas sahibi bir hoca gel-
mış~ . 

Diye söz açmıştı. Fakat Hurı-
ye: 

-Efendim, demiş bu gibi şey
leri Peygamberimiz menetmiştir. 
ı chanet, bakıcılık, falcılık gibi 
eyler şer'an haramdır. Yanınız

da duran (Bin bir hadis) e ba
kınız. Sarahaten memnu olduğu-

Arkası Var 
ailelerine teslim edilecektir. nat birinci sınıf ihtisas vesikası kömürünün beher tonuna iki li-

Bir Doktorun l\.luvaHakıye- almıştır. ra zam yapılacaktır. 

Yeni Değil, Eskiymiş 

N e,zaman yer yüziindc bir birinden 
ıniihim hadi eler baş gösterse, 

ne zamıın bir harp patlasa, bir tufan 
bir ı:clzelc olsa, \'e ne zaman insıınlar, 
kolay ihata edilemiyecck derecede 
büyiik, kolay ka\'ranılamıyacak dere
de kan ık davnlıır, ve mc clclerle kar-

kü sizin şimdi kim bilir kaçıncı defo 
tekrarladığmız bu bayat anketi~ ilk 
yapıldığı gün "Yeni,, olan edcbıyat, 
artık çoktan ... "Eski,, miş bulunuyor!,, 

* * 

ıla alar, "Son Posta,, refikimiz der
hal acıklı piye !erin komikleri gibi or
tay~ çıkar, \'e artık en bedbin simal.an 
bile giihimseten şu meşhur anketıne 
başlar: 
''- Yeni edebiyat var mıdır, yok JJlüsbet iş: 

mudur?,, D.I • 1 K .. 1 C . 
· B Ik ı "S ağırlar ı sız er, or er emı-Nitckim ~imdi de harbın a an ara ' lk' ·· . · b' t 

1 . '1 b ket" yeti CV\'C 1 iUn l'Cnı ır Op· yayılıp geniş cmesıy e, onun u an 1 

1 t , '! B toplantının tafsilatın-
ne ba laması bir oldu. Son Posta anket an ı .. ~apını~~. ~ .. . • _ 

Artık Habeşistan, İtalyan İmparator
luğundan hiç bir zaman, ve hiç bir kuv
\'Ct tarafından aynlamıyacaktır!,, 

Halbuki aradan pek uzun zaman 
geçmeden, Londra radyosu, bu bUyUk 
sözii şu havadisle acı bir tekzibe uğ
rattı: 

"- Bu sabah kıtalarımız Adis • Ahc
haya glnniş bulunuyor!,, 

dedir. Var:ııınlar orada otursunlar! ln
gilizler, Italyanlan Afrikada "şap,, ıı 
oturtmak için ".:\lusavva,, dan daha 
münasip bir yer bulacak değiller ya! 

* * iki paralık olsunlar: 

G nzetelerde okudum: Elli paralık 
ihtikar yapan bir bakkal mah 

kum olmuş. Bu hayırlı havadisi okuyun 
ca sevinmemek elden i'elir mi? Çok 
şiikür, muhtekirler, elli paraya kadar 
düştüler ... 

Dilerim Allahtan, çok yakında. ciiın
lesi de ... iki paralık olsunlar! 

* * Anımı dışan rıkarnıayın! 

İki Knza - Neşet Bllgicln f. 
dnresindeki motosiklet Fatihten 
~eçcrken o civarda oturan Sil· 
IC'ymanın oğlu 6 yaşında Aliye 
carparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Bundan başka şoföt Reşit Te 
zer'in idaresindeki otobüs te Fa. 
tihten Çarşambaya doğru gider 
ken o civarda Nazır İzzet soka 
~ında 28 numaralı evde oturaı 
9 ya ında Kenana çarpmış vı 
varalamıştır. Yaralılar !hastane
ye kaldırlmış, tahkikata başlan. 
mıştır. 

Tabanca ile Yaralandı = E 
dirnekapı haricinde oturan Sa 
lim adında biri tabancasını tec 
rübc ederken kurşunlardan biri 
c;i, komşusu Zülfiyenin baca~ın~ 

isabet ederek ağırca yarala11ma 
sına scbebivet vermiştir. Ynral 
Haseki hastanesine kaldırılmııı 
Salim yakalanmıştır. 

• nu gorürsunüz. . . 
Huddam ımtihanında ancak ikı 

kısı muvaffak oldu. 

· · b~ el· el kalem bir elinde defter dan ogrcndıgımıı:e gore, Cemı?et, ~on 
çısı, ır ın e •. . ii . · · d • taın 695 lıra dagıt-
çoktanberi her biri bırer. çank~ı d!plo- ç il) ~çınd e a~sın~eır ki ''Sağırlar 

Şimdi bu tezat karşısında bir İtalya
nııı ne diyeceğini diişüniiyoruduın. Ak 
lama gelen ce\•ap şu oldu: DDiinkü :yazısına göre, bizim Kısa

kiirek, gcçengün bir mecliste 
şöyle konu muş: 

Hastanede Öldü - İki gür 
evvel Fatihte arkadaşı Sadullat
tarafından bıçakla yaralana n 
Abdullah dün Cerrahpaşa hasta 
nesinde ölmüstür. Katil Sadul 
'ah bu_gi.in adliyeye teslim edile. 
cektir. 
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Bunlardan biri Kadın efendi -
nın eski emektarlarından Neş'e
yab kalfa idi. Sabaha karşı biça
rcyı sınirleri buzülmüş, s.~~ade
nin üzerinde ağzından kopukler 
saçılarak: 

- Taal, taal: Ya eyyuhel hüd
dam! A'tini kuvveten, mekneten, 
hnpneten; taalu, minel kaf iles
saf, la tehaf! 

Diye Nafinin öğrettiği uydur
ma arapça cümleleri tekrar eder 
bır halde buldular. 

Yimine su serptiler, nabızları
nı oğdular. Kadın kendi~e geldi, 
fakat aklı yerine gelmedı ... 

imtihanda ikinci numarayı 
Surpık dudu kazandı. Aşçı ka~ı, 
numarayı aşırmış olmasına rag
ı ıen duava devam etmişti. Elli 

mat, birer siyasi ınuharrır kesılmı~ O· ıKn~~·ı uon ·ıa,1!' l a Cenı·ı:·cti, azası arık 
·h· I • ·. or er, ısız er ,, ,, · , ~ 

lan, ve zı ın erı. . . . gözlerden kulağı deliklerden ve çene-
"- Acaba Amerıka yardımı 'aktın- si dUşiikl~rdcn daha müsbet işler görii 

de yetişecek mi? Acaba ba lanna bom . 
1 v 1 1 . . ki· r lor ur. 

ba yagdınlan Bu gar ar ne l' apaca a ''- Acaba buna nnsıl muvaffak otu. 
Acaba Afrikada harp uz~yaca~ . n~'.? yorlar? ,, derseniz, size \.'ereceğim ce· 
Acbııa iiçiincii Balkan harbı n. e gıbı sur 'n'ı lf it: 
prizler dol,'1.ıracak? Acaba Sovyetler b~. fu~gk ?~ t · 'ı.. . . 
harp karşısında nasıl \"aziyct alaca~!lv teofii2' !Jn il.l°llJrrl'ı~~~~lerıy!~ a~nlaşmaları 
lar?,, Kabilinden .,. çeŞlf ç'eşit suailerle f~vk~aa~ K'oiayifır •. V~ . Sagırlar, Dıl-

uı h lunan iidehamızın karşıları- sızlcr, Korler,, Cemıyetının toplantıla-
meşg u ·ı · ·· 111 1 1 ·· na dikiliyor, \"e damdan dü~er gibi so- rında ı erı sur~ en m~~e e er, uzun mu-

. r· nakaşalara hogulup suruncemede kal-
ru) 

0 
• maz: Çünkli körler :ı1öyler, sağılar duy 

"- Efendim, sizce yeni edebiyat var maz, dilsizler de cc\'ap veremezler! 
mıdır, yok mudur?,, 

* * Şahsan benim, hu suale muhatap o-
luşumun üzerinden, buıün en az on Bir Tezat: 
sene geçiyor. Hu itibarla, hu patırtı ara 
sında, böyle hir suale yine ınuhatall 
tutulursnııı 'ereceğim ce,·ap ·udur: 

' k c·· "- Yeni hir ech·hiyl't \'o tur: ıın-

. 
Vaktiyle, !tnh·an lutalannın ''Atlis

abcbn,, ya girdikleri gün Hay 
Muo:"olini. sİİ\' I" konu mustu: 

"- Biz Adis - Aheba,.yı matah hir 
,•er zannediyorduk. Şimdi, o §Chri In
gilizlcre \.'crişiınizin sebebi, bu tahmi
nimizde yanıldığımızı anlamış buhınm:ı 
ınızdan ibarettir: Çiinkii içine girdik
ten sonra derin bir sukutu hayale uğra 
yarak anladık ki, o şehrin hakiki ismi 
''Adis • Abeba,, değil... "Adi Sabnbn 
dır!.,, 

Varsırılar otursunlar: 

Ş imdi Afrikanın işıal olunmiyan 
sa;•ılı büyük ~imanlarında?. biri 

si lle "Musa\'va,, imı§. Ve lngılızler 
''l\fusav\•a,, limanı iizerine yiirümckte 
imişler. Fakat İngilizler de benim t.tihi 
diişiinsclc .. di, ltalyanları "Mu av,·a .. 
dan da rıkarmıya liizum gijrnıczlcrdi. 
r;iııkii ';\.ltı :l\'vn limanı "San .. drııİ7İn . 

"- Hitlerin bu zamana kadar harekete 
geçmek hususunda lntlhap ettiği gUnlcrln 
mlstlkasınn hiç dikkat ettinlz mi? BugUnler 
bu zamana kadar lnti zamla ya Cumartesi, 
ya Paznr olmuştur. Ben. Alman orduUırının 

yarınki Pazar günü ve hem Yugoslnvyayn. 
hem de Yunanlstana karşı m0$tcrekcn hare
kete gececeğinl zantıe diyorum!,, 

Nihayet, istikbalden haber veren Kı
saküreğin bu dediği çıkmış... Göriiyor
sunuz ya? Artık sabık şairimiz, istik
balden günü gününe haber vermiye 
başladı. 

Allah vere de, Etem izzet buiünlcr· 
de gafil davranıp, gittikçe biraz daha 
akıllanan Kısaküreği, içinde bulunduöru 
"çcrçe,c,, den kaçırmasa! 

Naci Sadullah 

Slnemn Yan~nı - Evvelki 
ıksam El'ÜPte Safak sinemac;ınır 
rnakine dniresinde filmler tutu 
mus ise de>. ateş büyümeden son 
•iürülmüstiir. 

Eminönü ve Üsküdarda 
Hava Denemesi 

Pazar günü Usküdar ve Eminö
nti krıuılurında yapılması karar· 
laştırıimış olan hava denemcsı· 
ııe aıt bazı ra7ırlıklar ikmal "".:il 
Jemediği•1den bu deneınt:> onu
müzdeki oazar ırünune • bırakıl
m1c:tır 
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t - Almanların kara hücumlarını 
) Iha a Yunanlılara karşı tcvcıh 

•tmeleri, her şeyden ev\ el Yunn-
11 n.3 Yucoslavyanın irtibat ve 
ltlsakını kesmek istediklerini 
:östcrebilir. 
~ - İngiltere hUkümeti, Maca-
1 tanın İngiltere ve muttelikleri
ıe karşı hareket üssü olarak kul
anılma ından dolayı bu mcmle
tetle siyasi mUnasebetlcrini kes
tiğini resmen blldirmiştır. 

Balkan Cephesi : 

Balkan harp sahasından ge
len ilk haberler, Yunan 

drdulannın, biitün teknik vası
talarla mücehhez üstün düşman 
kuvvetlerinin taarruzları karşı· 
sında, bir çok noktalarda mev
zilerini muvaffakıyetle ''e düş
mana ağar zayiat verdirerek mü
dafaa ettiklerini ve şimdiye ka
dar on iki tayyare ile on tankın 
tahrip edildiiini bildirmektedir. 

Alman kaynakları ise Garbi 
Trakyada bazı muvaffakıyetler 
elde ettiklerini, hatta Giimülcü
ne~·i işgal eylediklerini haber 
'eriyorlar. 

Askeri miitehassıslaru, Al
manların Garbi Trakyada ka
zandıkları ve kazanacakları kıs
mi muvaffakıyetlerin büyiik bir 
ehemmh·eti olmadığı söylenmek 
tedir. ÇUnkü Yunanlılar, e\•vel
c:e hazırladıkları plim mudhince 
Garbi Trakyayı tahliye ederek, 
esas müdafaalarını Metaksas 
hattında ve onun ,erisindeki 
daha kU\•vetli olan diğer hatlar
da yapmıya karar vermişlerdir. 

Yugoslav ve Alman kıtaları
nm çarpışmaları hakkında he
ndz sarih maliımat ahnmanns
tır. Yalmz, Alman hava kuvvet· 
teri, açık şehir ilAn edllmi• olan 
Helgrat ta dahil olduğu halde, 
hır çok Yugoslav şehirlerini ve 
bilhassa tayyare meydanlarını 
bir çok defalar bomhardıman et
mişlerdir. Almanların, ilk daki
kadan itibaren yapını) a başla· 
dıkları hu hava hücumlariyle. 
Bulgaristan ve Romanyadaki Al 
man ..... keri hedeflerine taarruz 
bakımından rok ehemmi) etli 
bir rol oynan;aya namzet bulu· 
nan Yugoslav hava üslerini tah· 
tip ederek inıtiliz hava km•,·et
lerinin hu iislerden istifadeleri. 
ne mani olmaya çalıştıklara an· 
!aşılıyor. 
Amanların kara hücumlarını 

bilhassa Yunanlılara karşı tev· 
·ih etmeleri, her şeyden evvel 
runanistanla Yugoslavyanın ir· 
jhat ve iltisakını ke<ıerek Yu· 
~oslavyayı tecrit etmek ,.e İngi
iz ve Amerikan yardımlarını a· 

.. 8 Ay 800 • 1SO .. 1 Ay 800 

lamı)·arak bir hale getirmek is
tediklerini gösterebilir. Bu plan 
larına muvaffak oldukları tıtk· 
dirde, YugosJa,·ya~·ı mağlup et
mek kolaylaşacaktır. 

Bunun icindir ki YugoslD\·ya· 
nın da. ınÜdafaası güç olan şi
mal hudutlarını ihmal ederek 
mukavemetini bilhassa şark ,.e 
cenubu şarki hudutlarında Stru
ma vadisinde teksi( etmelerine 
intizar edilebilir. 

En son alınan haberler. Yu
goslav ordularının, Draç istika
metinde Arna\•utluk toprakları· 
na girdiklerini \'e mühim ilerle· 
meler ka)·dettiklerini bildirmeli 
tedir. Yu~oslav ordularımn bir 
taraftan Alman kıtalarına karşı 
müdafaa vaziyetind ı kalırlarken 
ayni zamanda Yunn ordmıu ile 
beraher kJsa hir 7.amanda Ar· 
navutluktaki İtal)•an o"rlusu 
nu denize dökecek geniş hir ta· 
arruz hareketine gecmeleri kuv· 
,·etle muhtemeldir. Bu plan ta
hakkuk ettiği takdirde, serhesf 
kalacak olan 400.000 kadar Yu· 
nan ordusu, Alman taar1't17Unı 
durdurmak icin earp cephesine 
gönderi le bilecektir. 

Diğer Hadiseler : 

Henüz teeyyüt etmiyen ve 
ihtiyatla kar.ıılanması la· 

zım gelen bazı haberlerr. göre. 
Yugoslav tayyareleri, Alman· 
ların Bulgaristanda, Romanyade 
ve J\facaristanda üs olarak kul· 

· landıklan sehirleri ve taha!'l~üt 
merkezlerini, miinakale vo1ları· 
nı bombardıman etmisletdir. 

.Bulgar. Rumen ve Macar hü· 
kumetleri bu hareketi, Yugos· 
lav hiikiımeti nezdinde protest(l 
etmişlerdir. 

Almanyanm bu hadiselerden 
istifade ederek. Bulgaristan, Ro· 
manya ve Macaristanı Yuııoııı 
lavyaya karsı harbe sokmaya 
gayret etmesi muhtemeldir. 

İngiltere hükumeti bu"ün öi 
leden sonra, Macaristanın İmdi 
tere ''e müttefiklerine karşı ha· 
reket füısü olarak kullanılmasın· 
dan dolayı, bu mem~~tcetle siya· 
si mi.inasebeterini kestiğini res· 
men bildirmiştir. 

Alman teca\·Uzüniin Ameri· 
luıda d~in akisler uyandırdıl 
anlaşılıyor. 

Amerika hariciye nazın Mis
ter Hull, Yugoslavyaya süratle 
yardım edilecef(ini bildirmi$tir 

Amerika kızılhaç cemiyeti 
~imdiden Yugoslavyava 1 mil· 
;yon dolarlık sıhhi malzeme gön
dermeye karar yermiştir. 

A \'Ustralya hariciye nazırı da, 
Mister Churchill'in \'&adi muci
bince, Yugoslav,·aya tam olarak 
yardım edileceğini sö~·lemiştlr. 

Yugoslavya ile imzalanan pak 
tın ehemmi:vetini tebarüz etti
ren Simovikh hükumetine karşı 
So\'yetler ricalinin ve halkının 
sem!'atisinl ifade eden Mosko· 
va gazeteleri, Balkanlarda baş· 
h\'8n harbe ait havadisleri bil· 
yÜk harflerle yazmaktadırlar. 

So\'~ et radyoları, Almanla-

(De\•amı 4 üncüde) 

POT HASTALIGI 
Söz söylerken, yazı yazarken bahsederken en büyiik pot kınnış 

pot kırmak herkesin ba ı.a ı olmadığımı iddia edemem .. 
g~lebilecek bir kazaılır. Ha- Bu pot hastalığa pek acıklı bir 
zılarında, sık sık pot kınnak a· ı kemık veremiüir. Bundan dolayı, 
det haline girer. Buna pot kar- okuyucularımı meraklandırma • 
mak hastalığı denilebilir. O da he mak iç;n, onu uzun uzadıya an
k mlikle - akıl işleri lnsnunda. a. latmıyanğım. Yalnaz şu kadarını 
laka ver•• . söyliyeyim: 

Bugün söylemek istediğim, Jn- Bel kemiğine musallat olan 
gilia hekimi Pot, ilk defa tarif verem hastahğı orada a~ ı~rca. 
ettiği için onuıı adına bağlanmış yıllarca ağrı~ara sebep olduktan 
olan bel kem ği hastalığıdır. O- sonra bel kemiğini teşkil eden 
nu tarif eden hekim bize yabancı küçiik kemiklerden birini, bir 
olmakla beraber Pot hastalığının kaçını o~·ar. Bel kemiğinin, ve • 
bizım dıliınizdeki pot kırmakla rem hastahğm.ffan oyulrn küçük 
münasebeti yoktur, denilemez. kemiklerin yukarısındaki kısım 
Çünkü asıl kanbur dediğ miz ön tarafa doğru el'ilir, aşağıda 
kımsel~r bu hastalığa tutulmuş kalan kısım arka,·a Öoğru yiikııe
oJanlanhr. Kanburluk ta · bilir- lerek kanbur teşkil eder... El"nl 
ıiniz. başkalarının pot karmasına sürenler ve uğur getirdiği iddia 
sebep olur. Bir kanburun yanın. olunan kanbur da böyle arkaya 
da kanburluk sözünü söyleme- ve ~·ukun·a doğru fırlıyan kemi· 
meğe dikkat ederken, su istiye- ğin urudur. 
ccği yerde: Pot hastalığının sebep olrfuirtı 

kanburıuk me,·dana cıktıktan - Bana hir kanbur \'eriniz! . 
sonra onu kavhetmck haylice .cüç 

Diyerek bü~ ük pot kıran ada- ve yıllarca teda\•i ile olur ... Fakat 
mtn hıkih·eshıde olduğu g"bi... · 

• · k b k k11nt>ur meydana çıkmadan ke-Bazı kimseler hır an urun an- x... m'kler sadece a ... ırken farkına buruna ellerini sürünce kendile-
,.a,.ılır da miiteha••ı• hekime bak-

rine uğur geleceğine it~at ettik· tırırlırsa hem ağrılar geçirilir, 
leri iC'İn bir kanbur görünce ona hem de kanhurluğun önü alınır. 
h"sse[~~rme:len arkasına ellerini Onun jrin bir ÇMuk. bir genç 
sürmeğe kalk şırlar. Halbuki kan bel kem · .. ·nin bir tarafında de
bur bunu derhal h"sseder ve kan- vamlı ağrılardan şikivet ederse 
bura el siirmelt isti) en adam pek bu hutalık hatıra getirilerek mü. 
biı~ ük bir pot kırmış olur ... Ben ı tehac:c:ıs hekime göstermek pek 
.. bugiin pl)t hastalığından iyi olur. 

TAN 

(_ BU~~ÜN IHTIY AÇLARI KARŞiSıNDA] 
Şahin ile Turnalar 

Her Türlü Giyecek Ve 
Yiyecek Maddelerinde 
Tasarruf Yapmalıyız! 

D ün Habeşlerin İngiliz kuv• 
vetleriyle birlikte girdikle

ri Adis • Abeba'nın son vaziydi 
ha.kkında Avrupa gazetelerind~n 
birinde şöyle bir fıkra ~kudum: 

" .. Kısır bir tabiatın ortasında 
etrafı çıplak daglarla çevrılmış 
ahalısi yuvalanndan koparılarak 
harice suruldugu için bom boş 
kalmış bir şehir! Kalelerin kapı
ları gece gündüz kapalı. Vaktiyle 
müstakil bir devletin bu mesut 
beldesinde şimdi korkunç bir 
sükunet var. Semasında siırı.. 
sürü kargalar, atmacalar dönu
yorlar! Şehrın etrafı dikenli tel
lerle sım sıkı sarılı. Geceleri kır
larda sırtlanlar uluyorlar! 

Istıla ordusundan arta kalan- • 
lar, gtinduzleri gokte surulerk 
uçuşan leş kuşlarına bakarak 
geceleri ziyafete hazırlanan sırt
lanların ulumalarını dinliyerı•.k 
bekliyorlar. Şehrin dışında sırt
lanlardan daha muthiş bir tehli· 

Bundan evvelki yazılarımız
da izah ettiğimiz gibi, ih· 

tikarla mücadele işi, yalnız fi· 
yatları mürakabe bürosuna tah· 
mil edilen bir vazife haline gel

..... . ......................................... • • ! Yazan : Hüseyin Avni J 
: .................. ....................... . 

lannı da tahdit etmek. hatta 
francala imalini de menetmek 
lazımdı. Çörek, pasta ve simit· 
lere sarfedilen unlardan da ne 

miştir. Vakıa ticaret odası, be-======= ========= ====== = ======= 
kadar tasarruf temin edileceğı 
pek basit bir hesap meslesidir .. 
Bütün bu tasarrufları gözönün
de tutarak, buğdayımızı müm-

ke var: Habeş muharipleri! lediye iktisat müdürlüğü fiyat
ları mürakabe bürosunun mesa
isine iştirak etmektedir. Fakat 
ihtikarla mücadele mevzuu, yal-
nız bir tek büronun işi de~ildir. 
Bu mücadeleye bütün yurttaşla
rın da iştirak etmesi lazımdır. 
Nitekim Milli Korunma kanu
nunda. yurttaşlara da bir takım 
vazifeler verilmiştir. Mesela: 
Yüz kuruşluktantııfazla alış veriş 
eden bir müşteri, ma~aza ve 
dükkan sahibinden fatura iste
mek mecburiyetindedir. Yurt· 
taşların bu mecburiyete riayet 
etmeleri icap eder. 

Halbuki Milli Korunma ka- · 
nunundaki bu gibi mecburiyet
leri bile kati görmemeliyiz. Bu
günkü şartlar altında, harbin 
vücude ıetirdiği iktisadi taz
yik gittikçe artmaktadır. Hayat 
pahalılı~ da buna muvazi ola
rak yükselmektedir. Buna karşı 
ancak tasarruf kaidelerine mu
kavemet etmekten başka care 
yoktur. Vakıa fakir halk kütle
lerine tasarruf kaidelerini tav· 
siye etmek lüzumsuzdur. Çünkü 
kazancları mahdut olan insanla
rın tasarruf etmekten baska ça
releri de yoktur. Orta halli. zen
Jı?in ailelerin normal zamanlar
da olduğu gibi, tasarruf usul-
lerine riayet etmedikleri ı?örül
mektedir. Mesela: Orta halli ai
leye mensup kadmlann, takım 
takım elbiseleri old~ halde, 
"bahar ~eldi" diye modaya uy
gun pahalı eşya satan mağazala-
ra koşmaktadırlar. Halbuki bu
günün ekonomik zaruretleri kar 
~ısında, üzerinde Jı?iyecek elbise
si olan bir insanın, bir yenisini 
yaptırması ne dereceye kadar 
doğru bir harekettir. 

Harpten evvel, normal zaman 
larda. piyasada is hacmini geniş· 
letmek icin, halkın fazla mik· 
darda mal alması arzu edilirdi. 
Bunu temin etmek maksadiyle, 
reklamlar yapılır, halka en pa
halı eşyayı satmak ıçın, uzun 
vadeli krediler temin edilir, bu 
suretle piyasada malların satışı 
arttırılırdı. Normal zamanlarda, 
satılan malın yerine yenisini 
koymak mümkündü. Klirin~ 
yolu ile, takas suretiyle bile. dı
şardan mal getirmek kabildi. 
Fakat bugün için. dışardan bü
yük müşkülatla mal getirilmek
tedir. Harbin başlangıcında, ec
nebi memleketler serbest döviz. 
le mal satarlardı. Fakat harp sa
hası genişlediği, denizaltı muha-
rebeleri arttığı zaman, satıcılar, 

Tayyareden Görülen 
·----

Beyaz_Bir İşaret 

J imy White, birdenbire ye
rinde doeruldu. Tıwvare

nin motörünü kıstı ve dikkatle 

Avrupa harbinin sahası genüjl.emi§tir, Alman ordu
l.,;rının Yugoslavgaga tecavüzü üzerine, Macaristan ve 
lsviçreyle, Tuna ile ol.an ticaretimiz durmWJtur. Pek 
tabii ol.arak, bu geni vaziyet, bu memleketlerden mal 
ithal etmek imkdnlarınını azaltacaktır. Bu vaziyet 
karıısında, harbin vücude getirdiği ekonomik tazyikin 
derecesi de artacaktır. Bu tazyike karşı nasıl mukave. 
met etmeli? Bu arada yurtta11larımıza düıen vazifeler 
flPlerdir ! Bugünk:ı gfl.zımı,,da. bunu izaha çalışacağız. 

kün olduğu kadar yalnız bir tip 
ekmeye tahsis etmemiz lazım
dır. Buğdaydan daha ziyade ta
sarruf etmek için, ekmek tiple-
rine. bakla, Mısır unu karıştır
mak ta hatıra Jı?elebilir. Bütür 
bunlar hükumetin yapabileceJ?i 
şeylerdir. Fakat bu sahada fert
lere düsen vazifeler de coktur. 
Lokantalarda. evlerde. mümkün 
oldu~u kadar ekmek parçaları
nr bir yere atmamak lazımdır 
Halbuki lokantalarda. parça ha
linde müşterinin önüne konulan 
ekmeğin bir parçası yenilmedi
ği. bu parcaların ziyaa uğradığı 
çok vakidir. 

Bütün bunları birer misal ola
rak hatıra getiriyoruz. Günün 
şartlanna göre, ~iyecek ve yiye
cek maddelerinden tasarruf yap 
mayı, zaruri bir prensip olarak 
kabul etmeliyiz. Tıpkı harbe 
Rirmi$ bir memleket Jı?ibi. nor
mal zamanların itiyatlarını 
terk ve azami derecede tasar· 
rufa riayet e;erek, kendimizi 
mahrumiyetlere alıştırmalıyız. 

Vaktiyle Imparatorun muhafız 
bölüğü kumandanı olan Arregai 
bu kıvırcık saçlı ve sakallı ve mu 
rekkcp gibi sıyah zenci, vatanı 
istilaya ugradıgı tarihten yani 
1935 ten beri taraftarlariyle dag
larda kalmış! Payitahtından hıç 
bir zaman 150 kilometreden faz
la uzaklaşmıyarak bekliyor! Bek 
liyorlar! Bütün Habeşliler bekli
yorlar. Arregai "Habeş kahra
manları,, cemiyetinin reisidir. 
Muavini de daha bir ay evvel 
Addi Alam'da isyan çıkaran biı: 
kadındır!,, 

imparator Haile Selasiye haz
retleri, anbean ordulannan gire. 
ceği beldelere tayyarelerle be
yannameler attırarak 11\.Üstcvli
lere karşı Habeşlilerin insani mu 
amele etmelerini irade buyur. 
muşlar! 

imparator hazretlerinin u bü
yük uluv\'ucenabı şüphesiz me
deni~·et tarihinde altın harf&crle 
kaydedilecek bir harekettir. 

Takvimin buraya kadar olan 
kısmını dünkü bülbül fıkrasını 
anlatan ihtiyar kadar tecrübeli 
bir arkadaşını omuzumdan oku
yormuş! 

Kalemimin burada durakla<ı.t 
ğmı görünce sordu: 

- Niye durdun? 
YENi NEŞRIY AT - Asıl sö~ lcnccek şeyi daha 

Derde daha ziyade et temin etmek için kuzu ııab!'l1a'f'ftlı şimdiden\ -ARKA canla olarak nasıl ~azayun? diye 
e et k ·s b tl" b" k l - 'P DA~ - 13 üncü sayısı Ce- diisündüm. 

m n me ı a e 1 1 r arar sayı maz mı· mal Nadir'fn karikaUSrleri, ö-'U yazı 
""' .:._ Yazmayn·er. Bukadar kifi. 

mallannı limanda teslim etme- çin, lükıı mağazalar ayırmaya ve resimlerle cıkmıstır. Bak sana şu fıkrayı anlatayım 
ye mecbur olmuelardır. Son za- Iuzum yoktur. A~RODIT MÜZEDE - eeıaı Çan- da dinle: 
Mantarda. 'inal 'satışlarında ••va- * * darhotıu tarafından yazılmış ve ö- "Derebeylerinden birisinin bir 
ıonda teslim" diye şartlar ileri demişte F. Arkant Basunevi tı:ırafın- şahini varmış. Bir gün Derebeyin 
sürmektedirler. VaJ?onda teslim M emleketimizde bol mik- dan basılmı:s bir şiir kitabıdır. seferde bulunduğu sırada kahya 
demek. m~lın parasını akredi~if darda yiyecek maddele- DENiZ - Tilrk ticaret kaptan ve malikanenin üstünden siırulerle 
muamelesıvle bankadan peşın ri vardır. Nitekim. dış memle- makinist cemiyetınin meslek mecmu- turnaların geçtiğıni gönni.ış ve 
alarak. malı fabrikada teslim et- ketlere bile yiyecek maddeleri asıdır. 70 inci sayısı neşredılmiştir. hemen şahini koyuvermiş. Şahin 
mek demektir. satıyoruz. Bu itibarla. Avrupa- TÜRK TIP TARiHi ARKivl - 5 çalımla kanat çırparak turnala4 

G .. "l" k' ·· t'k da oldubu nihi memleketimiz- inci yılın,, 18 inci sayısı mesleğe :ıit ra hücum etmiş. Biçare hayvan-
oru uyar ı gun Jlf'" ı çe ,., "' yazılarla ~lkmıştır, lar bu düşmandan ancak elbirli· 

mal <ıatmak sartlan da daha zi- de yiyecek buhranı mevcut de- ı ı k rtaracaklar n 
GiZLENEN 18TIRAPLAR - Oğuz gıy e can arını u 1 1 

yade a~ırlasmaktadır. Bunun ğildir. "Çok şükür yiyecek mao Öuieş tarafından yazılan bu roman, anlamışlar .. Hepsi bir araya gelıp 
neticesi olarak ithalat imkanla delerimiz coktur ... diye bu saha- inkılAp Kitabevi tarafından ncşredıl- şahini tepelcmişler. 
n azalmaktadır. Bu azalıoı; kar~n- da da tasarruf usullerine riayet miştir. Kahya konağın bahçesine tul"· 
smda. piyasa taleolerini dr etmiyecek miyiz? Bunu, böy- ÇARIN ÇiZMELERi _ Rusların naların dökiıleceğini umarken 
tahdit etmek. mevcut malları da 1 k b"' ük b" h mizah muharrirlerınden Zoşçenko'nun paçavra gibi duşen şahinin leşı-
tasarruf usullerine eöre kullan· e düşünme te u;.· ır ata- eserıdir. Hasan Ali Ediz tarafından ni görünce aklı başından gitmiş ..• 
mamız lazımdır. Cünkü her satı
lan malın yeriı'ıe, venisini koy
mak ~üctür. Mal satıldıkca. mev 
cut azalmRktadır. Vakıa zaman 
zaman muhtelif memleketler
den piyasanın muhtac oldul7ı• 
mallar eelmektedir. Fakat tıpkı 
harp icindevmisiz ~ibi. dı<;ı:ırdan 
ma1 eelmedi~ini .farzederek, o
na eöre tasarruf etmek zamanı 
ıelmiştir. Artık altı kaucuk ve 
lüks ayakkabılann pahalılıj?ın
dan sikivet etmeye. ipekli. viin. 
lü kumaşlardan bahsetmeye. 
pahaıa eşya satılmasını temin i-

dır. Halbuki bugünün ekonomik rusça aslından terceme edılmiştır. Şimdi efendisine ne diyecek? 
şartlarına ıöre. gıda meselesi de MUharririn güzel hikAyelcnni bir a- Akşam olmuş. Derebeyi gelmiş. 
tanzim edilmiş değildir. Hala raya toplıyarak vücuda geurilmiştir. Kahya şahinin ölüsünü arkasına 

Rem.zi Kitabevi tara!ından neşredil· saklıyarak huzura çıkmış: 
normal zamanlarda oldu~u ~ibi miştır. _ Ah efendim! demiş. Bugün 
kuzu satışları devam etmekte- ELEKTRIGI ANLAMAK lçlN - 'malikanenizin ustünden öyle tur
dir. Halbuki bir çok memleket· Elektrik mlihendisi Refık Fenmen na geçti.... Oyle turna geçti ki ..• 
ler etten tasarruf etmek için tarafından ya~ılmış ve Ankarada Derebeyı bagırmış: 
domuz yavrularının satısını me- Akba Kitabevı tarafından neşrcdıl· _ Şahini koyuvcreydiniz! 
netmiştir. İleride daha fazla et miş, elektrik cereyanlarından bahse- Kahya kuşun ölusünü uzatmış: 
temin etmek icin bizde de kuzu den resımU bir eserdır. - Koyuverdık efendim. Böyle 
satışlarını menetmek kabil ola· VARLIK - Bu fıklr mecmuasının oldu~! ... 

185 inci sayısı değerli 'e ozlu yazı 
bilirdi. Bu, şimdive kadar ihmal ve şiirleri havi olarak neşredilmiştır. 
edilmiş bir meseledir. 

ÜLKÜ - Her aym birinde çıkar 
Yiyecek maddelerinden tasar· bu kUltür mecmuasının 98 inci sayısı 

ruf yapmak için, francala satış- dahi neşredilmiştir. 

lerce insanın hayatını kurtaran 
bu mert cocuğu tebrike koştu
lar (Yüzlerce kişi. Zira bu ma
halde bir çok sandallar bulun
muştu). 

Takvimci 

İktısat Vekili 
Iktisat Vekili Husnu Çakır, Al 

pullu şeker fabrikasındaki tetkik 
lerini bitirmiş, dun şehrimize 
dönmüştür. 

Hayvanları Koruma 
Cemiyetinin Faaliyeti 

a~sığıva h11ktı. Asatıda ucsm: hu- y . 
caksıı Atlantik dPnizinin dalJ~a- azan • 
lım ""~sında ıözüne bir şey i· 

Kadın ve çocuklar iceri alın
mıştı. Bizim delikanlı da henüı 
yukarı cakmıştı. Merdiven ba· 
şında bu on üc yaşındaki kah· 
ramanla karşılashkları zaman 
şöyle bir sahne oldu. 

Hayvanlan koruma cemiyeti 
bir toplantı yaparak, sokaklar· 
da bulunan kedi ve köpeklerin 
toplattırılmasında kullanılan u
sullerin daha fenni bir şekle so
kulmaSl için belediye tcmizlık iş
leri müdiirliıgiıne Avrunadan ge
tirtilen aletleri göstermiştir. 

lişmisti. 

Jimv. tayyarP.vi daha asaeı in
dirdi Evet. artrk iyice srörPbili
yordu. Asaetd:ı bir.sandal' ' liı 

İcindekiler bitkin Mr halde 
olacaklar ki, hiç hareket etmi· 
vorlardı . Jimy son bir defa aşa
j:!ıya baktığı zaman bu kararın
da vanıldıi'!ım eördii Zira simdi 
hiric;i sanchıldan kencHsine bf'Yaz 
bir ~ey sallıvordu. Jimv evvela 
bunun mana~ını anlıvamadı. 
Sonra birderbire vaziveti kav
radı. Kendisine bavrak şifresiy
le işaret veriyorlardı: 

" -.- ... --.----
" - .. -. 

Jimy hemen bunlan toparla
dı: meyd\:na cıkan suydu: 

"City of Banareı yolculan .. 
Üç ıün evvel batınldık!'' 

Simdiye kadar so~uk kanlılı
i?mı kavbetmiven oilota birden-

bire bir hal oldu. Güclükle nefes 
alıyordu. "City of Banares" ba
tırılmış ha .. 

Bu gemi bir hafta evvel fngil
tereden 1000 ne yakın çocuk 
yolciyle Amerikaya hareket et· 
mişti. Ve kendi on üç yasındaki 
o~lu F.red de bunların arasın· 
daydı. 

Jimy bir saniyelik sarsıntıdan 
sonra kendini toolamıstı. Sarsıl 
manın sırası de~ildi. Vazifesini 
yapmalıydı. Hemen cebindf'n 
mendilin; "'kardı. Ayni şifre ile 
işaret verdi: 
"İmdat getirecdim; bekleyi

niz!" 
Sonra motörünü actı ve son 

süratle İngiltereye uctu. City of 
Banares'in batırıldı~ı hatıPri hir 
cok ıözlerden yaş akıttı. Nice a
ileler bir daha Jı?eriye ıelmive
cek, çocuklann matemini tuttu
lar. Beri yanda kazazedeleri 

toplamak üzere- bir kruvazör j"O

la çıkarıldı. Jimy kaptanın ya· 
nında yol gösteriyordu. 

* * 
Küçük Fred'in Mertliği 

Yaka mahalline yaklaştıkla. 
rı nman avni bevaz ku· 

masla verilen ic:areti gördüler 
ve oraya yanaştılar. 

İşte bu anda ı~~~ıw;ıne şaş. 
tılar Saatlerde11~1 t,orulma· 
dan beY.af..1lnf,rl~tt~lPtet veren 
on iki. oiı 'lic 'hşlan'ndaoir oi
lan çoculuydu. Sandalın icinde 
üç k~ ~·n 3 ve beş yaşında iki de 
çor.tık vardı. 

Kaptan ile Jimy bunu vörün
ce derhal kaptan köprüsiinrfen 
inip aşa~ıya, bu kazazedeleri 
karsılamava ve bilhassa tam bir 
mertlik ve erkeklik ~östererek 
vaka mahallini bildiren ve yüz-

Kaotan Sı?enç çocuğa doğru 
yürüdü ve: 

- Oğlum, dedi, seni tebrik e
derim ... 

O. yüzünü kaptana doğru kal
dırdı, basındaki kasketi cıkardı 
ve o zaman gözleri kaptanın ar
kasında duran Jimv'ye takıldı 
Kesik bir ses duyuldu: 

- Ah babacığım .. 

Jimy de tam bir haftadır de· 
,,niz ortasında çırpınan oelunu 
tanımıştı. 

- Fred. o~lum. 
Kaotan bu sefer Jimy'ye dön 

müştü: 

- Sayın Telroenim, dedi · 
müsaade edin de bu kadar canın 
kurtulmasında amil olan kahra· 
man bir baba o/tul öniinde hür
metle ~apkamı çıkaravım .• 

Geçen ay cemiyet, kendi has
tahanesinde 24 kedi, 45 köpek ve 
5 beygiri ayakta tedavi etmiş, iki 
kôpek ile ikı beygiri de daimi te
daviye tabi tutmustur. Hastaha· 
neve bırakılan on bir köpcken 
9 u talip olanlara verilmic:tir. Yı· 
ne a,•ni avda CC'm vettP 88 h y
van iaşe ed·lmiş, 98 ytik araba
sının Cazla yükü azaltılmıştır. 

Tıbbiyeliler Gezintisi 
Tıp Fakültesi talebeleri hoc 1 r y

le birlikte 13 Nı anda Adaya bir ge
zinti tertip etm şlt>rdır. Sabnhleyın 
husu i vapurla Adnya gidilecek, 
Plajotelde öğle yemeğı yenecek. d· 
lennccek ve akş m dllnfl$tc B ı

~de mehtapta bir ceve!An y p ıa
cnktır. 
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TAN 

ve !Meşhur Adamlarj 

Askeri Memurlar Galerisine Kimlerin 

Yedek Subay 

1 İqairo Mevsimine Kanununda Tadilat Resimleri Asılmalı? 
1 

Ankara 7 (A.A.l - Büyük .\ıiil 

B • ~Vı let Meclisi bugün toplanarak be- (Başı l incide) 

l r ' 1 azar ledive kanununun 15 inci mad- hakkedilmiş bir "kitabf!,, yap
desi~in tefsirine ait mazbatayı maktır. Hatta bu "kitabe., leri 
tasvip etmiş ve hava taarruztarı- duvara değil, okuyanları biraz 
na karşı korunma kanununun 10 da e.~llmiyc mecbur C'decek se _ 
uncu madd0sinin tadiline ve bu kilde birer mermer sedir üzeri
~1!nu~a yeı:ılidken bazı ı~h~1küml.e1r ne fasılalarla ve sırasiyle koy • 

Yazan.: ULUNAY 

Sehir Tiyatrosu l\.J.art nihaye_ 
tınde keıpılar .. nı kapadı. Hı1 

me\ ~ımde verilen. temsıJ!erı bir 
daha gozden g':!çirmeyi faydalı 
buluyoruz. Bu suretle yapılacak 
sanat bılfınç::>sunda Tıyatromu-
zun ese;:, mizansen, sanatkar ve 
aekor bakımından yaptığı temev
vucztın grafik' ini çızmiş olacağız . 

Dram kısmında temsiller Seks4 

• l'> İrın ' 'Otello" su ile açıldı. Bu pi
yes hakkında o zaman yazdığımız 
tenkitte fikrimizi sôylemiştik. E
dilen uzun mlınakaşalardan anla
:;-ıldığına gôre, Şehir Tiyı'ltrosu 
r.ejisörü (Otello) da bir yenilik 
yapmak ve tOtello) nun klasik 
sahsiyelıni tamamen değiştı~.:rek 
ona b[ısbütun başka bir hüviyet 
vermek istemi~tir Bunu maalesef 
münekkitler- kadar artistler de 

Simdi (l\.le~alcler) c gclirnru7 
(Batayl ın bu eseri, me\'siın tem 
sillerinin lıyatro tarihine muvaf
fakıvetini altın harflerle kavde
decek kadar güzel oynadı. ·Ar-
tistler, sanata verebilecekleri bü 
tün a!?klarını orlnya attılar. Bil 
hassa Cahidcyi arlık li(erl dememi 
yecek kadar ilerde p;örüyoruz. 

Bu eserden sonra telif olarak 
( lmralmın insanları ) oynandı. 

Esf'r hakkında fikrimizi yaz
mıstrk. 

İkinci telir piyes (Hürriyet e
pertımanı ı oldu. 

Bu talihsiz eser Şehir Ti-
yatrosundan -nedense- bir üvev 
evlat muamelesi gördü. Öbi.lr 
kardeslerin in eski leriv le ,giydiril
di. Htiner g(isterırıek iein kendi
sini halka ıırz~den bir artistin. 

anlıycımadıkları ıçin Şekspirin sahneden cekilme!li !cin bir falso 
"aheseri. şapla şeker arasında bir yapmasına · inti?ar edilir gibi bit 
tesir bırakmı~tır. Bu tesirdeki vaziyet alındı. Fakat aksi olacak. 
menfi netice o kadar kuvvetle te- eser tuttu. Hatta ikinci akşamı 
barüz eyledi ki, dekorların mü- bütün yerler alınmıştı. Buna rağ 
kemmel{yeti bile bunu izaleye ka men (Hürriyet apartımanıl eserciE> 
fi l:(elmedi. Rejisör, Otello da mu· oJduğu gibi yandı, kül oldu. Yc
vaffak olduğuna kanidir ve bunu rine son temsil olarak yine (0-
isbat icin hasılat yekununu santi- tello) kaim oldu. 
mine kadar bir kaç defa tekrar Dram kısmını Sekspirle kapa
ctmiştir. Bu itibarla komedi kıs· mak isteyen zat. tabii piyesteki 
mında oynanan (Kiralık odalar) yenilikleri muhafaza etrnlstir; 
ın· dünya şaheserlerinden biri ol- sonra bir de inat meselesi var~ 
ması lazım gelir. * * 

Pıyeste mühim rolleri olan Ha- Komedi kısmına gelince: 
di !Iün, Talat, Cahide, Mahmut 
l\foralı bu yeniliğe kw·ban edile- Marceı Pagnol'un <Yalı 
rek silik bir vaziyette kalmışlar- uşağı) başlığiyle adapte edilen 

(Marius) u dram kısmındaki !Bir 
dTotello) dan sonra 3~çcn seneki ana) nın akıbetine u~radı. Halk 

gözlerinden esneme yaşları akı
cıo kadın" ın gördliğü rağbetten tarak ne örfümüze, ne adetimize 
cesaretlenen ~ehit Tiyatrosu (Bir uvan bu acaip adapteye pek klsa 
Ana\ isminde Tristan Bernar'dan bir müddet tahammül edebildi. 
adapte bir piyes oynadı. Piyes (Yalı usağı) ndan sonra Kome
t.utmadı , tamamiyle frenklerin di kısmı "güldürmek" vazifesin
dedikleri gibi bir "Iur" oldu. de kusur etmedi. Piyesleri ayrı 

ı cı\'esıne aı anun ayı ıası ı e mı:ık daha muvafıktır. 
yedek subay ve askeri memurlar İyi secmeli, az secmeli ve ö
kanununun muaddel üçüncü lümlerinden en asağı yirmi beş 
maddesine iki fıkra ilavesine ait sene gecmC'dikcc. vani söhretle
layihayı müstaceliyet karariyle ri bir nesil sonra dahi tasdik e
müzakere ve kabul etmiştir. dilmedikce kimsenin ismine bu 

Meclis ruznamesinde bulunan ~alerid 0 ver vermemelidir. 
27 kanunuevvel 939 tarihinde ve Simdi baska bir miihim nok. 
müteakip günlerde vuku bulan tadan bahsedeceğim: Bir mille
zelzelede fevkalflde hizmetleri gö- tin büvük adamları valnız PPk 
rülen bazı mahkumların cezala- vüksek sanatkarlar. 'sanat ince
r~n~n affı hakk.ın_da~i ~~nuna e~ 1 li§'inde söhrete erismis nadir <lıL 
layıhanın da bınncı muzakere:>ı- hiler de'1'ildir. O milletin kültiL 
ni yapmı~ ve çar~amba günü top4 rüne mahviyetli. fakat müessir 
lanmak üzere i<.;timaa nihayet sekilde calısmış, onu elinden tu
vermiştir. tarak bir hoca. bir baba sefka -

O ün yanın Siyasi 

Manzarası 

tivle, ıtöz nuru. alın teri döke
rek irfan ve medeniyet voluna 
sevketmis sahsiyctler de hüyii k 
adamlar arı:ı•nndadır. Btı itibarla 
bizim edebiyat galerimizde• 
- misilsiz lisan mimarı olarıık 

(Ba!i tarafı 3 il11clide) <Baki). ıNef'i). <Fikret). kalb 
,airi Fu7Uli, zevk ~airi fNedim). 
müteceddit sair fGalin Dede) ve 
kıymetli nasir fNı:ıima) rfan son. 
ra - (Ahmet Mithat) Efrndi ile 
f$emsettin Sami) nin de yeri 
bulunmahdtr. 

rın maruz kaldıkları ciddi mu
knvemetlerdcn bahs<'tmektedir· 
ler. 
Diğer cihetten Moskova rad

yosu, dün aksafdan itlbnren Bul
garca neııri~·ata ha'l\amı~tır. 

Biit.iin bu hadiseler, Bnle:aris
tana Alman ordularının girmek 
iizere bulunduğu zaman ~·aptı
ğı deklftra~.yon ile Bulkanlnrda
kl hadiselere luka:vıt knhnadık· 
\arını resmen ve alenen ıı<ister4 
ıneye haşlıyan Sov:retlerln bu 
bölge ile daha yakından ve da
ha ciddi olarak alakadar olduk
larına birer delil olarak alınabi 
lir. 

Bu alakanın, Bnlknnlurdnki 
hadiselerin mfüıtakhel inki'lafla· 
rı üzerine rle mitecıcıir olaraiı 
tahmin edilebilir. 

/Jl.ANTEN 

(Ahmet Mithal) Efendi. Par
mentier'nin açlıi!n. kıtlığa karen 
bir zamanlar patatesi zorl:.-ı. uğ
rasa. didise ac Avrupa halkına 
k:ıhııl etiriııi gibi bizi de irf::ın 
c:ı:ıfaletinden kurtarıp escrlPrivlP 
Garb bilızisinf' dovuran. M1 u.ıhaf 
vazı~111clan hackasını söke' -
mivPn hir millete' m::ıtbaa harf -
1erivl hir ilf"ri ?l'IP<iı>nivet R~ıln_ 
van hıırikıı 1Ade ral ı•drıın, inatçı 
ve müteşebbis bir adamdır. 

(Sf'msettin Sami) ise: modern 
tı:ıknie-e uvıııın ilk kemuscu VP. 

lfüıatri. mi!lli hf'nilr. vcti~f'mf'mis 
biri<'ik lisan i'ı..t11rhdır. Her ikisi 
de bizden f'VVelki bizimki ve biz_ 
den sonrııki ncs111er icin irfanı -

Milli Piyango 
İkramiye Kazanan Numaraların 

Tam Listesini Neşrediyoruz 
Milli Piyangonun 5 inci tertip 

3 üncü çekilişi dün Ankcırada 
saat 17 de Sergievinde yapılmış 
ve aşa.({ıdaki numaralar ikramiye 
kaıırnmıstır: 

20.000 lira kazallall No. lar 
0.11043 51290 103996 221999 
227323 233661279740 287.121 

5 .000 lira kazanan N o. l ar 
021812 36629 J8352 120975 
130.5.W lJ5.'jJ7 1500/iB 2.U.j88 

yet bulan 300 numara 50 c:pr lira. 
Son iki rakamı 1931 ile niha

vet bulan 3000 nurnara 1 O ar lira. 
Son bir r::ıkamı (ll ile nih::ıvet 

buları 30.000 numı:ıra 4 er lıra. 
Son bir r::ıkamı (7\ ilC' nlhııvet 

bulan 30.000 numara 4 er lira 
!krı:ımive alır. 

20.000 liranın dört parrRsı İs
t anbtı l hirer nArcııc:ı da Akc:ehir. 
İzmit. Erzurum. Karadeniz E. 
reğli.:inde satılmıc:tır. 5.000 lira
nın dört p::ırpası İstanbul birn 
mırçası da İzmir. Afyon. C'f'rkes
köy, A<lırna. B:ınıiırma, Bıırtm, 
T(ars. Elazığ, Bafra ve Ankara
dadır. 

2.()0() lira kazana.n No. lar 
0~4796 048~~7 085265 102619 
109515 ]~48~6 159143 163078 
?n4RR7 ?76790 

J.000 lira kazalla.n No. /ar Akıl Doktorları Top1anhsı 
Türk Nöı·o - P~ihiyııtri Cemiyeti 

8704 14864 213!58 22401 mutat aylık ü:timaını Bekırköy akli-
26815 2n812 33:rn4 3!177() \•e ve P!'abiye hn~tane~inde Prof. 
3fiQ73 3734fl 417<n 4 7447 F'ı-ıhretttn Kerim Gök;ıy'ın ba:ıkenlıf.ı 
4fl033 60960 fi41 fiQ f\~ROO "'ıltında yapmışlar. 
6föl42 69!-lRff 7?1R4 7fi?34 Akliye cliçenti İh~Rn SHkrli Aksel · 
76004 77712 fll P.A2 Ql)()')3 Tecrit etmts olduğu yeni bir mentn-
9?fi47 AS!}?fj 9fl739 fl9fi?3 ao-en-c~phellte Vlrüsi hoKkmctıı teb-
9Afl 11 100?!16 l 08732 111 fi63 liaııtta bulunmuş. huy~·anlar üzetln-

l l::l462 11 R?Q() 11 fifl07 11A!'ll2 de yaptıi!ı tecrübelere ait preparns-
120A!'l8 121430 1214q9 12?11!1 
12?93fi 1441R7 1447?.5 148Q!'lQ 
15Aln7 ~R?Rfi~ 1R3023 170444 
173992 17471'! 17~49~ 177140 
188132 1908A5 191392 1A4AOfi 
20~?49 212947 21P.?2ô 21Q04~ 
?2~A1A 2247R3 2?.8R4~ ??Q4?q 
229P4?. 230R?7 234~R7 234Ann 
?39777 24?nn?. ?4A?A7 247?31 
?47?Afi ?4AfiR6 ?fiRQAfi ?RR~10 
?nfiA45 ?70109 271144 271n17 
?74~71 ?7~?~1 ?.7~~~?. 2A1~Q7 

?R?A44 ?RR~nn 294801 297652 

,·onlar e:östermlfitlr. 

Dr. Kenan Tükel, Prof. Fııhretth 

Kerim Gökıı:v ile takip ve tPdavi et
tikleri bir (VI) ze,·ç fek! V<' Cııtato

nique araz .ııö~leren diğer bir vaka 
tııkdim etıni1>itr. Operatör Hami Di

lek: Aktl hastalarının yuttulthıı·ı, 

ca lal, kasık ,ıtibi cı~imlel"ln onların 

mide \'e ber~aklarınden c:ıkarılmnlnrı 

u~ullerlni \:rnh etm1$t1r. Erıtere11an va-
1<alar .ıtöstermiştlr. 

2978QA ?<'\R::\Rl TOPLANTILAR 

Diğeı· ikramiyeler Kartal Gençler Birliliinden: Birll
ği mit:in senelik kongresi 12/4/1941 
Cumı.ırtesi günü saat 21 de Gençler 
Birliği salonunda yapılacaktır. , 

8 - 4 941 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8 .18 Müzik (Pi.) 
ll.45 Yemek lıs-

tesi 

* 
12.30 Program 
12.33 Türkçe 

pliiklar 
12,50 Haberler 
13.05 Türkçe 

plaklar 
13.20 Müzik (Pl.) 

+ 
18,00 Program 

18.03 MUzik (Pl.) 
18.30 Konı.:şma 

18.4~ Çif!.çı caati 
19.C'l Irrür:ik (Pl.) 
L9.30 H:ıberler 
19,45 Konuşma 
19.50 Fasıl heyeti 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Salon or -

keı:trası 

21.30 Konuşma 
21.45 Türk korosu 
22.30 Haberler 
22.45 MUzik (Pl.) 
23.25 Kapanış 

VEFAT 
Bosna eşrafından Şahinpaşa o

teli sahibi Şahin Paşa oğulların
dan Hacı Selim Şahin vefat et
miştir. Cenazesi bugünkü salı 
günü öğle namazını müteakip 
Fatih camiinden kaldırılacaktır. 
Mevla rahmet eyliye. 

HALKEVLl:lUNDE : 

Eminönü Halkevlnden: Çarşamba 

akşamı saat (20.45) de İngiliz piyes 
muharrirlerinden Derek Patmero ta
rafından (İngiliz dramı ve modern 
Anglo - Sakson tiyatrosu) mevzulu 
bir konferans verilecek ve kon
ferans İRFAN KONUR tarafın
dan türkçeye çevrilecektir. Konfe -
ransı müteakıp Temsil Şubemiz Kle
mıınso'nun (Saadet Perdesi) isimli 
piyesini temsil edecektir, Numaralı 
giriş kartlarının Büromuzdan alın

masx rica olunur. 

,~ ............... . 
M ON 1 R 
NUREDDİN 

KONSERi 
Bu 

MELEK 
'-

Akşam 

Sinemasında 
ıll 

Yarın Akşam BÜY ÜK BiR AŞK 
Bu iki muvaffakıyetsizligi <A- ayrı zikretmeye hacet .!ilirmüyo

yak takımı arasında) biraz telafi 
V

(;. rum. 
etmiı::tir. Gorky'nin piyesi a-Nıl İznıirde Temizlik İşlerinde 

Kadınlar Çalışıyor 

mmn velinimctleridir. 
Folklor bakımından büt.iiıı bir 

millPtin karaktPr ve zekAsım 
temsil edPn <N e11rf't.tin Hoca) 

Son dört nık::ım1 08491 i1"' ni
havet bulan 30 numara 500 C'r. 
son dört rak11mı 15A78) ile ni
hayet bulan ~O nıırn;:ıra 500 C"r. 
son dört rr•k::ımı '1265) ilP niha
vPt bulan 30 nıım:;ıra !lOO ('r. son 
dört r::ıkamı (9!')!'}8) ile nihayet J 

bul:ın ~n num::ıra 500 f"r lir::ı. ı 
Son dört rıık::ımı (231'Hll llr nL 

havet bulan :rn nıım;:ıra 200 <'r.' 
<:on dört r;:ıloıtm 1681 !'\) \lp nih::ı-1 
Vf't bulan 30 n11mıırn 200 ı>r son 
rlört r;:ı~amı (294?\ ile nihı:ıvf't 

bulan 30 nııTY1ıırıı ?00 f'r. !lon dört 
.,.:ıkamı (710?1 ile nihavP1 hulan 1 
~O numı:ırR 200 er. sott dört 'rıt
ı,.ıımı 15900) ilp nih::ıvet bulan 1 

~O numara ?00 er lirn. İ 

Sinemasında 
ve VAZİFE FİLMİ 

MEL E!{ 
nun tercümesiyle bize biraz nefes * * aldırdı. Burada ~rafik "hasenat" H ülasa edelim: 
hanesine do.~ru yükseliyor. Bu mevsimde Sehir Tiyat4 

(Bulunmaz uşak) ayn[ zaman- rosu Dram kısmında 9 piyes ver
da bulunmaz bir piyesti. Temsil- miştir. Bu dokuz piyesin besi ter
ler yükselişi bu eserle muhafaza cüme, ilcisi adapte. ikisi de telif-

Izmir, 7 (TAN) - T"!mi 1 .y~l1.:- ise. galeride tam ist.ihkı>k1l\ ku-
diyesi temizlik işleri kadrosun
daki noksanı tamamlamak üzere 
kadın isci almıya karar vermiş
tir. Beledive ilk olarak 25 kadın 
amele al~ış ve bunlara yekne. 
sak elbise giydirmiştir. 

MUKADDES VAZİFE 

ediyorlar. tir. 
Komedi kısmında ise topu to-

(Dostoyevski) nin (Aaptal) ı pu dört adapte piyes verilmistir. 
ile tahavvuliı gösteren ibre bir- Halbuki bu mev~imde Sehir Ti
den muvaffakıyet istikametine yatrosu bize tercüme ve adaotc o-
do~ru fırlamıstır. 1 veccühe feda etmek lazım ~eldi-"' arak vaadettiği on bir piyesten 

(Aptal) harikul5.dc güzel tem- başka telif olarak ta altı pives va- gini takdir edecek bir zihniyetin 
sil edildi. Buradıı bir mürldetten_ adetmic:ti. Bilhassa bunlardan mevcudiyetine inanmadıi!:ım icin 
beri sanatında büyü!{ bir inhitat ıKral Ödip) ile Pirandello'nun e- Muhsinle vuku bulan mülakatım
~cirerck acı tenkitler im izle ikaz serlerini bil yük bir sabırsıklıkla dl a aynen bana söylediği su cüm
evlcmck istediğimiz Cafıideyi bekledik. eleri yazdığım yazıya ~irizgiih 
birdenbire _görmek istediğimiz tc- Telif eser olarak ise duvar ilan- yapmıştrm: t 
kamüJ noktasında buluyoruz. Pi larında okuduğumuz <Köroğlu) "Bu seneki reper uvarımız ol
yesin bütün ağırlığını taşıyan bu nu değil. (Ayvazı ını bile _görmek dukca zengindir. Daima aecen 
sanatkar <Aptal\ ın muvaffakıyc- nasip o1madr. Ovun verine sak- mevsimler. gelecek mevsimler 
tinde en büyi.ik amil oldu. Avni lambaç oynar gibi, g-örünmesivlp hakkında bana yol p;österivor. 
Dilligil'i de tekrar hatırlatmak kavbo1ması bir olan iki eser gör- Halkımız tiyatroyu seviyor ve 
isterim. dük. her sevi kolay kolay beğenmiyor. 

Bunun icin biz de repertuvarda 
(Aptal) elan sonra oynanan <E- Komedi kısmı tamamen ihmal biraz titizlik ediyoruz .. ,, 

millia Galottil, geı:ek eser, gerek edilmiştir. O kadar ki or11<la veri- Bunu okuduktan ve Sehir T1-
mizansen ve gerek dekor itibariy- lecek piyeslerden bahis bile edil- yatrosunun da gerek dram ı:ı-erek 
ıe m~vaffcık olunmuş piyesler- diği yok. komedi kısımlarında bu seneki 
dendır. Burada Avni Dilli,gil'le l\Ievsimin başlangıcında: "Se- mesaisini l?Ördükten srnra buna 
::vıahDlut ~T~ralı e~crin ruhu!1u ' hir Tiyatrosu neler hazırlıyor?" I karşı söylenecek söz: 
kavrıyan ıkı enısalsız sanatkar- başlığiyle bir makale yazmıstım. - Allah icin öyle! .. 
dır. O zaman daha münekkitlijti te- Den başka bir şey değildir! 

rulun otııracflk muazuırn hir var_ 
lık. nf!~me millf'te naqin nlmamıs 
l)üvük. essiz bir sahsivettir. 

En fena sartlarla yakında. 
filmde ızösterilecc,ğini resimle -
tinden anledıllım ve bu surı:ıtle 
de MAazal1eh Kel HMan'a dön. 
dürülüp biitün hüvivet ve kıy -
metinin mahvedilN·ei?inden kork 
tultum o kurlsi sahsivete JZalerl
de "kitabe .. tahoııisi nrtık bizim 
'icin yalnız bir "hakkını vermek .. 
ten ibarf't kalrıııvor. hir avıhı örL 
mek. silmek, bir vicdan borcu 
...ııı olııvor!., 

................. .......... 
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BAYRAMDA yavrulannıım 

bayramlıklarmı hıı:ı:ırlarkf"n mll
Jetin yardım Ye şefk~ti:vle yn~ı

yan c;ocuklıırı da şevindirmek i
çin Cocuk Esirııeme Kummunu 
yardımmızla kU\'\ ctlendiriniz. 

ANNE KANİVl_E YARATTI. 

G.ı CoCLIGUNIJ. cı.iiTIYLE eE~
LEMl!:Li. YÜRIGIVLE SEViP 
BAKMALI! ... ~·········~······· 

Herkesi : Heyecana düşürecek ve Hatırası kolay kolay unu

Son iic r<>kırn11 rn."i4) iln niha-ı1 

vet bulan 300 numara 100 er 1L 

ra. ' c::"'"' ;;,.. .. ~ı,..,,.,.., rn•Hn iln ,.,;h:>-

Yıldızlar 

tulamıyacak bir şaheser : 

B A ş ROLLERDE 
LEW A YRES L YNN HARVEY 

LiONEL BARRYMORO 

• 
G R E T A G A R B o 

Dahi RejisörE R N S T L U B I T S C H 'in idaresinde 

(Ladam O Kamelya) dan sonra MEL VYN DOUGLAS İle Beraber 

Çeçirdiği yegane filmi 

• 

GÜLMEYEN K AD 1 N 
Türkçe sözlü emsalsiz San'at Şaheserinde GÜLECEKTİR. Bütün İstanbul 

Halkım koşturacak müstesna ve bi.ıyük Film 

Bu Perşembe Akşamı SARAY Sinemasında 

'-•••••••lllil•il..., Yerler Buı;(ünden tedarik edilebilir. ..ıı•••••••••-' 
Akşa:rn gittikçe bastırıyor, gök yüzünden bağıra 

?.ığıl'a karga sürüleri geçlyordu. Çobandan gelen 
ınekler, avlu kapılarının önünde güdük boynuzla
riyle kaşınıyorlar, kalın ve yumuşak seslerle bö
gurüyorlardı. <GOL iiN$JlNiA. RI 

Boğazına bir şeyler tıkanmış, kulakları oğuldn- B 
maya ba~lamıştı. . . 

u 
Çocukl ... ı·ı eskiden beri sevmıyordu. Bunlaı; hıç 

bir işe yaramaz, gürültücü, pis ve hastalıklı ;;;ey
lerdi. Kendisi doğurmamıştı ama komş1 ı lard:ı gi:i
rüyordu. Evde, tarlada meme çekiştiren baş be
laları. .. 

t 

~ı=ı= .j_F 

L M A C A 
3 4 ti 9 

-·'·'= Yazan: ~emc9tettın Mahır 

Hafız Muradın evine çıkılacak küçük yokuşun 
lıemen dibinde sğagilin pınarı vardı. Sultanın ::ına
sı Emine, birkaç kadınla beraber su dolduruyord·ı. 
imam çocuklardan biraz geri kalarak sordu: 1 zaman hıfza çalıştığı. otuz cüzden yirmi kadarını 

- Damadın evde mi Emine? şöyle böyle ezber ettigi için köyde (hafız) diye ça-
-Evde Hocafendi, neolınuş? ğıı~ırlardı. 
- Bugün neredeydi? Imamın bu işe böyle acele koşması. cuma gün .. 
- Pazara gıtti. leri ezan okuyan, müezzinlık eden Muradın hafız-
- Pek ali\ ... Kızın Sultan nereye gitti bugiin? lığına hürmetinden ileri geliyordu. Sert sert bur-
- Ne olmuş. hoca. ağzında bir şey var senin~ nunu çekti: 
- Sultan neredeydi, dedim? -Oğlanlar, bugün Sultanı kötülükte görmüşler. 

- Bahçe çapaladı akşama kadar, eve geldiydi - Hang~ Sultanı? 
ya ... Sonra çapayı bostanda unutmuş. - Hangı Sultanı? Lafa bak ... Senin karıyı! 

imam: - Yok canım, Çavuşun Sıtkı mahpustan kaç-
- Kahpenin rezili! .. diye homurdanarak geçti. mış mı? gününü bitirmeğe daha bir yıl var, diyor-

Emine, ikinci kavganın olmasını beklemedi. Bu- lardı. 
yük ve ağır bir işe hazırlanır gibi örtüsünü başına - Sıtkı ile değil, marangoz Halil alçağile ... 
sımsıkı dolayarak arkalarına dü~tü. - Yok canım? 

İmam, bukadar sakin bir cevap beklemedıg"i 
Hnfız Murat, Sultanla evlendi evleneli, bir bu- için biraz şaşırdı. Kovaları yere bırakıp konu;;u-

çuk ~cne~cı~beri . bir turli.ı aşı tutturamadığı ve ~u Janları ses cıkarmadan dinliyen Emineye darg.n 
nun ıçmdıh~ıyarlnr odasında .. h~r ~ğzıknı1 açtıkçh·a1 ?•r dargın bakt;ktan sonra torunun arkasından iterek 
c:are sor ugu ~a.rı yarıya 5uru~uş . ~ ın .a .n .. ın ortaya sürdü: 
a~tında cıgara ~çıyor~~· Go~d~nın ~ıbıne kuçucuk 1 _ Gördüğünü bir tamam anlat!.. u 
b~ı: k.~rnltı. halındc .. ~o~elmıştı. Cıgarası, kırmızı doğru söyle... tanm3.ı ... 
bu goz ~lbı yanıp sonuyordu. Çocuklar, sıra ile o kısacıkı p'.\BnHr&Yı anlatLılar. 

lmam M k " ük' 1 · 11 'ı t d 
S l. r ·· 1 k'' H f y , urat, uç erm, e ene ışarc etme en, ses-

- e am~~ a e~ um a ız aga. dedi. lerini değiştirmeden 4~~1<.W 
1 
~jk}& söyle-

Murat d~~ı ~.ldu. ~ . . , dikleri sözleri g6ğsfuıe vuru'fan· bfrer yumruk gi-
- Aley~un:~ss~lam Ho?a.fendi.'y ~u?'ur, hayıro~a. bi eti sızlıyarak fakat sallanmadan dinledi. 
Murat bır turllu nefeslıyemedıgı cıgarasını, agzı Nihayetitıde lmam· 

na götürüp aşağı indiriyordu! Omuzları daracık, · 
kısa boylu, kavuruk ve çekingen bir adamdı. Gül- - Artık, sen ne yapacağını bilirsin, dedi. Miis-
mesinl.de, hiddetlenmesini de pek beceremez, yal- lüman adamsın, hafızsın. Zaten Sıtkı ile kaçtık
nız kırılan bir kuru tahta sesile sık sık öksürilrdu. tan sonra karıyı almamak vardı ya, oldu diye:lim, 
Askere gitmeden önce, Çankırı Ziraat Bankasın- benden bukadar etin kardeşliği Hafızağa ... Al, ge
da birıız hademelik etmiş, bu sırada tayyare piyan tir heyete ... Ayağının bağını çöz. 
~osundan bes vüz lira kazanmıştı. Çocukken, uzun 1 Çocukları önüne kattı. Bir kaç adım ayrıldık-

No: 28 
tan sonra siyah cübbesini savurarak ~mineye 
döndü. 

- Kızını döğmeyen, dizini döğer encamında, 
bildjn mi Emıne? 

Murat, ağzında gevrek bir tahta parçası çiğni-
yor gibi t>ksürdü. Bir adım attı: 

- Dur hele, Hoca, nereye birden bire'? 
- Ne var? 
- Hele dur! 
~urat, evin açık kapısına doğru yürüyordu. 
!çerden, dışarıya ocak aydınlığı vurmuştu. Kapı 

eşiğinde oturan koca köpek kUYrueunu salladı. 
Murat sükunetle seslendi: 
- Kız Sultan, bana bak! 
- Ne istedin? 
- Hele gel hele ... Imamın sana bir diyeceği vor. 
- Ne diyecekmiş? .. 
Sultan, bilekleriyle gözlerini oğuşturarak dışaı ı 

çıktı. Kapıdan vuran, dumanlı, bulanık ışığın içın
den kalçalarını kımıldatarak, çıplak ayakları hiç 
yere değmiyormuş gibi geçti. Ellerinde hamur bu
laşığı vardı. Muradın burnuna ıslak un kokusu 
çarptı. 

Sultan, İmamın yanındaki çocukları görünce 
evvela hiç bir şey zannetmedi. Tarlada ayak se:ıı· 
lerini duydukları zaman. mare.ngoz Halil: "Gör
memişlerdir, meraklanma,, demişti. Buna inandı· 
ğı için yüreği ferahtı. 

Fakat İmam, torununu yine arkasından itip: 
- Haydi, söyle! ... der demez birden bire kork

tu. 'Bağırmamak için bir kaç kere alt dudağını 
ısırdı. Çocuk henüz söze başlamadığı haldf?, 
içinden bir kaç kere : "Görmüşler... Görmüıjler 
domuzun çıkardıkları . ., dedi. Söylenen kelimeleri 
hem dinlemiyor, hem anlamıyordu 

Ağagillerin sıska oğlu Mehmet konuşurken ketl 
dine geldi. "Şunun boğazını sıksam mı, boynunu 
koparıversem mi?,. diye düşlındü. Kanının sıcak 
sıcak yüzüne toplandığını hissedıyordu. Az da11a; 
"Halille bu hallı t-den bir ben miyim? Imamın 
gelim Şehime. Karagözün karısı , muhacirin karısı 
hep Halille tutulmadı mı?,, diyecekti. Az rlahu; 
"Hacer teyze ayartmadık gelin mı bıraktı köyde ... 
Kocası gurbette olan karıların yoldan çıktığını, 
be İmam, sen bilmezden mi geliı'sin? diye bagı· 
racaktı. 

Boğazı o kadar kurumuştu ki, hiç ses çıkmıya-
cak zannederek susuyordu. 

Cocuklar sözlerini bitirince Imam yere tükiir
dü.' Cübbesinin yakasını çekiştire çekiştire yürüdü 

Emine, kafasını yumruklayarak yere çökmıiş, 
kısık kısık: 

- Vay başıma, vay başıma ... Kız sana kahpe 
derler, kız sana kötü ·derler! diye döğünüyordu. 

Sultanın sırtı ürperdi. 
Bir kaç sene evvel tEğrioluk) deresi kenarında 

Sıtkı kendisini bırakıp kaçtığı zaman duyduğu, 
kötü olmak ve dünyada bir başına kalmak korku
sunu ayni şiddetle hissetti. Boğazını acıtarak yut4 

kuııdu. Yine eli, ayag• tutulmuştu. Kaçmayı, yal· 
varmayı, ne olursa olsun inkar etmeyi dü~ünmtl· 
den

1 
parmaklarındaki hamurlal'ı .ufalıyarak, alı· 

ca karanlıkta korkunç bir şeylerin olme.sım bek· 
liyordu. . 

Murat, hiç bir ş«!y demecletı sık sık t ksürerek 
koca kunduralarını sürükleye sürükleye ahıra 
doğru yürümüştü. 

Omuzundan birisi dürtüyor gibi s&rs1larak gi
den bu sıska adama, Sultan .e;önlli bulanaruk 
baktı 

'Arkası var) 

- -
-
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Soldan sağa: 1 - Vermek -
içinde ateş yanar 2 - Aslanda 
bulunur - bır hayvan 3 - Ters 
okunursa: bir Yahudi ismi - um
maktan müzari 4 - Bir devlet 
merkezi - baba değil 5 - usturc 
6 - Sövme - mü ır.:>ha:;e 7 - / . 
rabistandadır - istirham 8 - Bal
tıkta bir körfez - inanmak 9 -
Bir Asya devleti - murabba 
Yukarıdan aşağı: 1 - Istan

bulda bir semt - bir renk 2 -
Yaraşır - hür değil 3 - Bır har
fi değişirse: Alev olur - bir ka 
saba 4 - Bir has isim - ters oku 
nursa: kışın yağar 5 - Ticari bı 
t ' · ·- 6 - Okumak~an emir - be. 
lık 7 - Yedi günden t ı?i - çeh 
te 8 _..._ Azınaktan fail • klral:ı 
mak 9 _,Çeke - yuva. 

Evvelki bulmaca - t-' •-ıı. · 11ğa
l - Darı 'marka. 2 - .\d - zaiı 
3 - Zi.z&. - Aban 4 - Dra ":.ıa -
Isa 5 - Eğe 6 - Ray - c.mulu 
7 - lczp - drat 8 - Yeni - çart 
9 ~ emır - alaıt 
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Sovyet Rusyanın 

Yugoslavyaya 
Karşı Sempatisi 

Ba-;ı i Pıcide 

ıeketlerle iş münasebetlerimizin 
takvıyesini istiyoruz. Bu vaziyet
te bulunuyoruz ve bu vaziyette 
kalacağız. Şu kadar ~i ~ş mılnase
betlerı tesis edecegımız memle
ketler ayni duy~uda bulunmu 
o!sunlur ve memleketimizin men
fa<1tlerinı haleldar etmek isteme
sıri"!er. Yuııoslavya ile bu muahe
denin imzası Sovyetler Birliginin 
dış siyasetınin esas prensibine ta
mnmiyle uy_~undur.,, 

Son hadiseler karşısında 
Yugoslavyada cereyan eden 

son hadıseler, Yugoslav milleti
nın sulh arzusunda olduğunu ve 
harp istemedığini açıkça ı;ı;öster
mıştir. Yugoslav halkının geniş 
tabakaları bir çok nümayişler ve 
mitinglerle Tsvetkovitch hüku
metinin dış siyasetini protesto et
mişlerdir. Bu siyaset Yugoslav
yayı harp mahreki içine sürükle
mekte idi. General Simoviich'in 
rıyaset ettiği yeni hüktlınct, ikti
dar mevkime gelir gelmez, beya
natta bulunarak sulh arzusuna 
ve komşuları başta olmak üzere 
bütün memleketlerle dostane mü 
nasebetlcr idame etmek istediği
ne işaret etmiştir. Hadiselerin in
kişafı Simovitch hükümetinin da
hili siyaset olarak, memleketin 
dahili kuvvetlerjni takviye etmek 
istediğini göstermiştir. Yugoslav 
milletinin büyük bir kısmı bu e
melin tahakkukunda ve dış siya
setinde Simovitch hükumetine 
müzahir olacaktır. Dostluk ve a
demi tecavüz paktının Yugoslav
ya tarafından akted!lmi~ olması, 
Yugoslav hükumetinin sulhu tak 
viye ve harbin p;enişlemesine ma
ni olmak hususundaki arzularının 
ikna edici bir delilidir. 

Dostluk ve ademi tecavüz pak 
tının Sovyetler Birliği tarafından 
ihıza edilmiş olması muğlak ve 
,gergin bir beynelmilel vaziyette 
ikinci dünya harbi bir genişleme 
devresi geçirirken Sovvetlcr Bir
li~inin takip etti~i sulh siyaseti
nin sarsılmaz evsafının yeni bir 
ifadesidir. 

I zvestiya'nm makalesi 
Moskova, 7 (A. A.) - "Tass": 

"İzvestia" gazetesi "sulhu kuv
,·Atlendirecek bir vesika" baslı~ı 
; tında yazdığı bir başmakalede 
diyor ki: "Evvel emirde bu pakt. 
~imdiye kadar bir milyarı müte
caviz in am .elaket cemberi icine 
almış olan bu,ıtünkü harbin tevas-

~ su etmek üzere olduğu bir sırada 
imza edilmiştir. Sonra bir çok ha
diselerin delaletinden de anlasıl
dığı üzere, bu harp yeni bir cok 
memleketleri ve yeni milletleri 
de kanlı bir katliama sürüklemek 
üzeredir. Son zamanlarda Bal
kanların beynelmilel münaseba· 
tında son dereve _gergin bir hava 
husule gelmiş oldu~u herkesin 
ınall.ımudur. Bu hal keza Simo
vitch hükumetinin herkesle sulh 
ve dostluk halinde yaşamak arzu
sunda bulundu,ğunu müteaddit 
vesikalarla ilan etmiş olmasına 
rağmen, bütün Yugoslavya hudut 
larımn ne kadar tehlikeli bir va
ziyete düşmüş olmasiyle de sa
bittir. Yeni Yu.l{oslav hüklımeti
nin harici vaziyeti kuvvetlendir. 
mek ve sulhü m·,;.!~afaza etmek i
cin sarfetti,ği gayretler Sovyetler 
Birliğinin sempatisini celbetmiş
tir. 

Emniyetle iddia olunabilir ki, 
dün imza olunan bu muahede, 
kendi arzularına rağmen çok güç 
ve boi(ucu bir devre geçirmekte 
olan kardeş Yugoslav milletleri 
nezdinde tam bir makes bulacak-
tır.,, . 

Gavı·iloviç'in BÖzleri 
Moskova, 7 (A. A.) - Mosko

vadaki Yugoslav elçisi, Gavrilo
vitch şu beyanatta bulunmuştur: 
"Sovyet - Yu~oslav dostluk ve a
demi tecavüz muahedesi 5 Nisan 
tarihli, yani harbe . sürüklendiği
miz tarihten evveldır. Fakat harp 
esnasında da dostluk münasebet
leri ikinci madde mucibince de
vam edecektir.,, 

Gavrilovitch, Stalin'le Molo
tof'a ve muavini Vikinski'ye dos
tane hattı hareketlerinden dolayı 
pek ziyade minnettar oldu${unu i
lave eylemiştir. Pakt Alman ta
arruzu.ndan bir kaç saat evvel im-
za edilmiştir. . • 

Gavrilovitch şunları ılave et-
ıniştir: "Müza~ereler Yu~oslav 
teşebbüsü üzerıne başlamıştır. Yu 
~oslav heyetinin Moskovava m~-' 
vasalatından sonra .m~nhede uç 
gün zarfında aktedılmış ve .Pa
zar gecesi gec~ y~rı_sın~an bıraz 
sonra imza edılmıstır. imza me
rasiminde stalin de hazır bulun-

muştur.,, k. . l 
Londrada ı tefsır er 

Londra. 7 (A. A.) - Sovyetler 
Birliği ile Yu~oslavya arasında 
bir ademi tecavüz paktı imza e
dilmis olması. Alman kıtalerının 
Avru~anın cenubu sarkisine ya
vılmasından doğan endişeleri gi
derir gibi o1mustur. 

Londra siyasi ve diplomatik 
:ınahfillerinın intibama giire, bu 
n;ı.ktın hn,lw::ı 1f"siri. Türkiven1n 

Habeşistanda 
Başı 1 incide 

yapmıştır. Habeş vatanperverleri 
düşmana binden fazla ölii ve ya
ralı verdirmişlcrdir. Düşman ce
nuba doğru yaptıığı ricatte ya -
kından takip edilmektedir. Bu 
mıntakada da pek çok harp mal
zemesi alınmıştır. Adis-Aöeba
nın işgali üzerine harekat şehrin 
simali J?arbi ve cenubunda inki· 
~af etmektedir. 

llabe§liler 10 birı italyaıı 
esfr aldı 

Ankara, 7 (Radyo gazetesi) -
Habeş vatanperverleri Dcbra Mar 
kos önlerinde 18 bin kişilik It'al
yan kuvvetlerini mağl(ıp ederek 
bu şehri zaptetmişlerdir. Kendi
lerinden kat kat yüksek düşma
na kı:ırşı yaptıkları harbi kaza
nan Habeşliler. Italyanlardan on 
bin esir almışlardır. 

En son müdafaa hattı olan A
dis-Abeba'nın düşmesiyle Habe
şistanın temizlenmesi isi artık bir 
iki haftalık bir meseledir. 

Hususi tebliğ 
Kahire 7 (A.A.) - Umumi ka

rargahın hususi tebliği: 5 ni
san akşatnı, ileri kıtalarımız A
dis-Abeba 'ya girmiştir. Italyan 
umumi valisi ve hükumet, şehri 
terkctmişti. 1 nisanda tarafımız· 
dan atılan mesajlar üzerine, Ital
yan şarki Afrikası umumi valisi
nin bir mümessili, 3 nisanda tay
yare ile hatlarımızın arkasına gel 
miş ve şehir etrafında muhare
beler olduğu takdirde Adis-Abe
ba şehrinin sivil halkının emni -
yetini temin için şartlar kendisi
ne bildirilmiştir. 
Dük d' Aoste'un takdirleri 
Londra 7 (A.A.) - Ingiliz ve 

İmparatorluk kuvvetlerinin Adis
Abeba'ya girmesinden evvel, bir 
Italyan murahhası, şarki Afrika
daki İngiliz ve imparatorluk ordu 
!arı başkumandanı General Cun
ningham'a şifahen aşağıdaki me
saiı bildirmistir: Dük d'Aoste. A
dis-Abeba'daki kadın ve çocukla
rın himayesi hakkında General 
Wavell ve General Cunninaham 
tarafından alınan ve milletler a
rasında hala mevcut insapiyet ve 
ırk bağların ın kuvvetini gösteren 
teşebbüsü takdir ettiğini bildir -
mek ister. 

İtalyan tebliği 
Roma, 7 (A.A.) - "Tebliğ,. 

Sivil ahali arasında zayiat vuku
una meydan vermemek üzere 
Adis-Abeba'yt tahliye ettik. Po
lıs k uvvetledmizin himayesinde 
bulunan Avrupa'lılar hakarete 
uğramanuştır. 

4.kisler 
Başı 1 inl'ide 

Ametikadaki aki8le1· 
Nevyork, 7 (A.A.) - "Nev

york,, gazeteleri Yugoslavyaya 
karşı yap1lan Alman tecavüzü • 
nün harbin simdiye kadar ecre -
van eden safahatının belki de en 
mühim ve fecii olduğuna ve A
merikamn gecen umumi harpte 
harbettiği tarihin 24 üncü dev
resine isabet ettiğine isaret edi. 
varlar. Filhakika Amerika 6 Ni
san 1917 de harp ilan ctmisti. 

Ayan Meclisi Hariciye Encü -
meni Reisi George. bugün aşağı
daki beyanntta bulunmustur: 

Harbin Balkanlara .~enişlcme. 
si, belki Almanlar icin C'Ok feHı
ketli olacaktır. Harp muhakkak 
surette şimdiki hudutlarının dı -
şına çıkacaktır. Almanlar her 
ne kadar iki cephede harbet
mekten her zaman korkmuşlarsa 
da son hareketlerivle itibarları. 
nı muhafaza etmek istemişler
dir. 

Amerika Kızılhac;ının Reisi 
Davis. yarım milyon dolar kıy
metinde ilaç ve battanivenin der 
hal Yugoslavyava gönderilmesi 
icin emir vermistir. 

takip edeceği hattt hareket ne o
lursa olsun bunun Moskovada 
hoşnutsuzluk uyandırmıyacağı 
hakkında Türkiyeyi ikna etmek 
olacaktır. Bu i~tibaı daha geniş 
surette izah etmek lazım j:!elir
se Balkanların birbirine yardımı 
ta~ bir semere vermediği takdir
de Sovyetler Birliğinin itaba uğ
ramak istemediği söylenebilir. Bu 
sebepledir ki, Sovyetler Birliil'i 10 
gün içi.,nde Almanyaya tevcih e
dilen ikinci diplomatik silleyi teş
kil eden ve hakiki bir şiddetle 
ret mahiyetinde olan bir tavrı ha
reketi intihap etmekte tereddüt 
etmemiştir.,. 

* Londra, 7 (A. A.) - "Reuter" 
in diplomati'k muharriri y~zıyor· 
"Son dakikada Sov:vetler Birli" 
ile Yugoslavya arasında aktedi

TAN 

Bir İngiliz Ordusu Yunanistan Cephesi 
Yunanisfanda 

Başı 1 incide 
Sll"p harp konseyinin kararı 

Başı 1 incide 

Yu11a11 sözcüsiinün 
beyanatı 

Atina 7 (A.A.) - Yunan basın 
Londra, 7 (A. A.) - "Reuter" nezaretinin sözcüsü, dün akşam 

in pariamento muhabiri yazıyor: harakat hakkında demiştir ki: 
Yunanistana askeri yardımda bu- Kıtalarımız, yalnız iki saat tu
lunulması hakkındaki karar, harp tunacakları tahmin edilmiş olan 
kabinesi tarafından verilmistir. yerlerde, 12 saat tutunmuşlar ve 
İmparatorluk genel kurmav rei· bundan başka on defa daha fa
si General Dill ile General Wavell ik kuvvetlere karşı hatlarımızı 
ve Eden, Yunanistana bir ordu tam olarak muhafaza etmişlerdir. 
ihracı lüzumu hakkında mutabık Almanların hücum için tahşit ct
idiler. Bıitanya dominyonlarının tikleri muazzam kuvvetler, <;ok 
hükumetleri inkisaflardan sıkı müthiş bir ateşle !· :ırşılaşmışlar.. bir surette haberdar tutulmustur. dır. 
Maliımdur ki Knhirede Edenle 
cenup Afrikası başvekili General 
Smuts arasında yapılan son gö
rüşmelerde cenup Afrikasının 
müşterek gayrete iştiraki gözden 

Atina, 7 <A.A.) - Atina ajan
sı bilidiriyor: Huduttan alınan 
ilk haberlere göre, yeni müte
cavize karşı koymıya azmeden ve 
nihai zaferden emin bulunan Yu 
nan ordusunun evvelce hazırla
nan mevzileri "yaşasın millet, ya 
şasın Kral, yaşasın ordu, Allah 
bizimle beraberdir,, avazcleriyle 
işgal etmektedir. Selaniktc bü
yük vatanperverane tezahürat 
yapılmıştır. Halk: Ingiltere ve Yu 
goslavya konsoloshaneleri önün
de coşkun tezahüratta bulunmuş
tur. Bütün Makcdonyada ve Trak 
yada halk heyecan içinrledir. 

gecirilmistir. 
İ ngilterenin sempatisi 

Londra, 7 (A. A.l - İn_giliz hü
kumeti. Yugoslav hükumetine a· 
şağıdaki mesaiı göndermistir: 
"Almanyanın Yugoslavv:ıy~ 

karşı hiç bir tahriksiz olı:ırak yap. 
tığı vahsi suikast ve Sırıp. Hır
vat ve Slovenlerin şeciane muka· 
vemeti, İngiliz imparatorluğuna 
cenup Slavlarının yanı başında 
yer aldırmıştır. Cenup SJavları
nı, azimkar ve kuvvetli müttefik
ler olarak selamlıyoruz. Umumi 
harpte güclükler arasında bizleri 
zafere isal eden arkadaşlığı tek
rarlıyoruz. Bu harbi müstereken 
~ötüreceRiz ve ancak hak yerini 
bulduktan ve kanun ve adalet ye
niden hüküm sürdükten sonra 
sulh yapacağız.,. 

* Londra. 7 (A. A.) - "Reuter" 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 7 (A.A.) - Başkumandan

lığın 6 Nisan akşamı tarihli ve 163 
numaralı tebliJ,?i: En asri harp vası
tal;ıriyle müce-hhez olan ve mebzul 
miktırdıı tankların. ağır bataryaların 

ve bireok tayyarelerin himaye!'i al
tmda bulunan mühim Alman kuvvet-
teri, bu sabaht<ın itibaren ani ve bir
birini müteakıp olarak çok mahdut 
\"e sadece Yunanlılardan mürekkep 
kıtaatın müdıı raa etmekte olduğu 

mevzilere taarruz etmişlerdir. Bütün 
cıiin Bul1tarlstan lstlkametindekl hu
ciut mmtakasmda ve bilhassa Beles 

in askeri muharriri General 
Gough yazıyor: Almanların Trab 
lusgarpte yaptığı tesebbüs !tal· 
vanlara yardım etmekten ziyade 
İngilterenin Akdenizden Yuna- mıntakası ile Strumca vadisinde a
nistana ve Yugoslavyaya harp nudane bir muharebe cereyan etmiş
malzemesi göndermesine mani ol- tir. Bu ceohedeki krtalarımız. ellerln
-nak icin yan;Jmış bir harekettir rle-ki mahdut vesaitle mütecavize 
Alınan en son haberler, Bulgaris karşı cok çetin bir muharebeye giriş
tanda 12 Alman fırkasının bulun mislerdir. İtalyan cephesinden ifraz 
duğunu. diğer 28 Alman fırkası- "dilebilmiş olan birkaç tayyare. kalı
nın da Yugoslav hududu boyunca ramıın kıtıı.larımxzm müradelesine fe
İtalyan hududundan Bel~ratm ra~atla iştirak etmişlerdir. Düşman 
sarkma kadar giden kısımda tah. 
sit edilmekte olduğunu Q;öster
mektedir. Fakat Almanya bu k uv 
vetlerin hepsini Yugoslavya üze
rine atamaz. Alman kuvvetleri 
Yunanlıları oyalamak mecburiye
tindedir. Alman baskumandanlığ 
bu vazifeyi tamamiyle Bulgar or 
dusuna tevdi etmis bile olsa. Al
manya Meriç'in gerisinde bulu
nan Türk ordusunu da hesaba 
katmak mecburiyetindedir. 

Alman notasına verilen 
cevap 

Atina. 7 ( A. A.) -Almanya se
firi tarafından başvekil K orizi~r 
verilen nota hakkında salahiyet
tar mahfiller. Altnanlar tarafın
dan ileri sürülen iddiaların her 
türlü asıl ve esnstan ari olduP'unı· 
birer birer zikir ve izah ettikten 
sonra ezcümle şöyle demektedir: 

İtalyan tecavüzü vukubulduğu 
zaman Alman hükumetinin de 
haberdar olduğu İngiliz ı:ıaranti
si mucibince tnailtere hükumeti 
Yunanistana ı tediği her yard1m 
da bulunacağını bildirmisti. Fa
kat Yunan hükumeti Yunan ve t. 
talyan kuvvetleri ar~sındaki nis
betsizliğe rağmen In~iltereden 
ancak mahdut bir hava yardım· 
talep etmiştir. Fakat Alman as
kerleri Bul~aristana girdikten ve 
verleştikten sonra. İnıüliz kuvvet 
!erinin Yunan topraklarına ~el
mesine müsaade edilmiştir. Esa
sen Bulgaristana giren Alman 
kuvvetleri de Yunan hududunda 
tahaşşüt etmiş ve Almanya Yuna
.nistana taarruz etmek iste~ini 
~izlememiştir. 
İnkar edilemez hakikat sudur 

ki büyük Alanın devleti Yunanis-
tanın E>saret altına alınması la· 
zun geldiği hususundaki Italyan 
kanaatine iştirak ederek istiklal' 
icin kahramanca carpısan kücüJr 
bir milleti arkadan vurmak mak· 
sadiyle harp makinesini harekete 
geçirmiştir. , -o----
M. Matsuoka Dün 
Moskovaya Vardı ve 

Molotof İle Görüştü 
Ankara. 7 (Radyo gazetesi) -

Japonya Hariciye Nazırı Matsuo
kada Moskovaya gelmiş ve Molo
tof ile görüşmüştür. 

Tokyoda çıkan bir Japon ga
zetesi ~ovyetlerle Japonya ara. 
sında hır anlaşma olmadıkça üç
lü paktın ehemmiyeti olamıyaca
ğını yazmıştır, ki bu manidardır. 

Mrl. Petain Fransızları 
Sadakate Davet Etti 

topçusunun kesif bombarciımanınıı ve 
tayyarelerin pike hücumlarma rıığ -
men mevzHerimiz. mukavemet gös -
tl'rmişlerdir. Yalnız bunlardan bir 
l:ınesi, çok müthiş bir taarruza uğ
rıvarak sukut etmiştir. 
Topçularımız ve tank dafi vesaiti

rnlzle on diişman tankı tahrip edil -
rrıiştir. Tayyarelerimiz ve hava daii 
mitralyözlerimh:. bt>Ş veya altı diiş -
man tayyare!!! dilsürmü~tür. Bir mik 
tar esir aldık. Hare"kAta ait bazı ı<e

beole-rden dolayı ve lüzumsuz feda
l<:arlrklarn mnhal vermemek ti?:ere. 
milli topraklarnmzm ba:>:ı mmtakal:ı

rı tam 1~1manında tahliye edilmistir. 
Neticede bir miktar ilerlemis olan 
rlü•man, bütün esas cephede durdu
~ulmuştur. 

Arna\'Utluktnkl İtn1yan cephe~inde 
1<eşlf kolları ile bataryaların faaliye
ti S?öriilmü•tür. 

Alman tayyarelerüıirı 
dünkü faaliyet bilançosu 
Atina, 7 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Alman tayyareleri harbin ilk gü
nü olan bugün memleket dahilin
de şu harekatı yapmıştır: Serez, 
Demirhisar şehirleri ile Kilkis 
Antiryo ve D rama bölgesinde bir, 
Serez bölgesind e dört SelA.nik 
bölgesinde bir ve Kavala bölge
sinde bir köy bombardıman edil
miştir. Bu köylerde iki düşman 
tayyaresi alevler içinde yanmış, 
biri mecburi iniş yapmıştır. Bun
dan başka Pire gece bombardı -
man edilmiş, bir şilep, bir hangar 
hasara uğramış bir takım hususi 
binalara isabetler olmuştur. Sivil 
halk arasında yaralı ve ölü vaı·
dır. 

lngiliz hava tebliği 
Kahire, 7 (A. A.) - "Tebliğ,, : 

Pazar günü avcılarımızdan mürekkep 
ufak bir t~ckktil Bul,garlstanda Ru
pel Boğazı üzerinde devriye yapar
ken "Messerschmitt 199,. tipinde o
tuz tayyareye tesadüf etml~tir. Tay
yarelerimiz, düşmanın adetçe pek çok 
üstiln olmasına rağmen, derhal di.lş

mana hücum etmişlerdir. Cereyan e
den muharebede beş Alman tayya -
resi düşüriilmüş ve tahrip edilmiş ve 
diğer müteaddit tayyareler de ağn· 

hasara uğratılmıştır. 
"Breda 20., tipinde bir İtalyan tay

yaresi, Atina üzerinde keşif uçuşu 

yaparken avcılarrmızdan biri tara
fından düşürülmüştür. 

* Atina, 7 (A.A.) - İngiliz hava ka-
rargahının bugünkü tebliğinde, Ar -
navutlukta Berat şehrine bir hava a
kını yapıldığı ve askeri binaların ha
~ara u~atıldı~r bildirllmekterlir. 

Alman resmi tebliği 

len ademi tecavüz paktı. Mosko- Ankara. 7 (Radyo Gazetesi) -
vanın Balkanlara vaki Alman ni.i- Mareşal Petain radyoda bir hi
fuzu üzerine gösterdiği müteıa tabede bulunmuştur. Mareşal bu 
yit sabrrsızlığm manalı bir iları nutkunda Fransanın eski mütte. 
ve ihtarıdır. Pakt silahlı bir var- · ffa:i İngilizlerden bah$ettikten 
dım derpiş etmemekle beraber sonra Fransı~ milletini her hu -
taarruz kurbanı hakkında Rus· susta kendisiyle beraber hareket 
}arın dosllu~unu ilan etmektedir. etmive. hükfımete \'e bilhassa A
Bu hayırhah bir gayri muharipli- mira! Darlan'a sadakate davet 

Bertin, 7 (A.A.) - Başkumandan

lığın tebliği: CenubU Şarki cephesin
de hücum, anudane çarpışmalarla, 

metodik bir surette devam etmekte
dir. Alman hava kuvvetlerine men
!;Up çok btiyük teşekküller, ke$if ha
reketleri ile ve düsmanm kollarma, 
menilerın~ vf' münakale hatlarına 

hücumlarla ordunun ileri hareketine 
mii:>:aheret etmişlerdir. Belgnıtta mlis 
t. hkem te~ıs:ıta ve harp bakımından 
ehemmiyetli diğer hecleOl're, çol~ kuv 

/'ritı iUınıc'lır... otrrıidir 
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tarafından günduz birçok defa, tah
ripkar bir müessirlikle hücum edil
mi~tir. Bilha~sa Belgrat merkez de-
miryolu istasyonuna ve Belgradın 

şarkında Tuna Uzerinde bir takma 
köprUye ve birkaç nakliye trenine 
ciddi tam isahetler kaydolunınu!'tuı·. 

Birçok yangmlar. Belgrat kalcgin<" 
dördüncü bir hiicum yapmak için gi
den Alman nıuh;ırebe tayy:ırelcrine, 

~ece, yolu göstermişlerdir. Bundıın 

başka. merkezi ve Cenubi Yu~m:lav
va tayyare meydıınl~rı. mües~ir mu
vaffakıyetle bombatcınmış \'e milral
vöz ateşıne tutulmuştur. Almanlar. 
yerde> birçok tayynrP t;ıhr:bine mu
\"alfak olmuştur. Blrcok duşman tay
yaresi, ha\·a muhıırebeleri esnasında 

düşürülmüştür. 

* Berlin. 7 (A.A.) - Ba<:kumandan
lık teblijilnitı devamı: Cenubu şı>rkide 
müteaddit dilşman tayyareleri Stri-
va'nm cenubuna girmişler ve bi:-k<ı 

bomba atmıslardır. Hasar nzdır. Son 
raporlara göre. cenubu şarkide 3~ 

rHlsman tayyaresi düşürülmü~ ve yer
de 56 tnyyare tahrip edilml~. 9 tay
vare de ağır hasara u~ratılmıştır. 7 
A. lman tııv;varesi k; ıvıntı,. 

l t alyan resmi tebliği 

Askeri Vaziyet 
(Başı J ıncide) 

Alman taarruzunun yeni geniş 

cephenin cenup ueunda. yani Bulgar, 
Yunan ve Yugosla\'ya hudutlarının 
birleştiği Ustrumca vad sinde başla
ması. her iki muhasım tarafın tabıyc 
\ aziyetleri ve stratejik hedefleri ba
kıınından, 11ayanı dıkkattir. Almanla
rın maksadı, t:ephenin bu nokta:>mı 

yararalc Sclfınik - Usküp demiryolu
nu elde etmek ve bu suretle iki müt
tefik ordunun arasına sokularnk Yu
goslavya ordusunu, muharebenin ilk 
hamlesinde, tet:rit dmlktir. 

* Yeni Balkon cephesinin umumi vn-
1Jyetini bir parça aydııılatmak için. 
muharebe sahasının esas şart \'e un
surlarını kısaca anlatalım: Yugoslav
:ranm devlet hudutları 2000 kilomet
reden fnzladır. Bu~un 1700 kilomet
relik kısmı, her taraftan mihver kuv
vetlerinin çemberi içlne alınmıştır; 

digcr 300 lcilometresı Yugoslavya -
Yunanistan hududunu teşkil eder ki, 
cephenin serbest olan ve muttcfik 
Yunan ve İngiliz kuvvetleriyle irti
batı temin eden kısmı da budur, De
mek oluyor ki, Yugoı;lavya ordusu 
gnrpta Fiuıne ~ehri önünden bnşlıya
rak şarkta ti\ Kôstendıl - Doyrnn 
mıntakasına kadar uzanan 1700 kilo
nıetrelık bir cepheyi müdafa etmek 
gıbi ağır bir vazifenin karşısında bu-

Roına, 7 (A.A.} - Umumi karar- lunmaktadır. 
ıı11hın 304 numaralı tebliği: Diin Yu- Cephe vaziyetinin bu esas şartla
E?o;;lavyaya kar~ı muhasamata baş- rı, müttefik İngiliz - Yugoslav - Yu
lanmış oldujhındım, hava filolarrmız nan karcırgahını şöyle bir trıbiyeyi 
Yunan ve Yu~oslav hudutlanndakı knbul Ye tatbika sevketmi~tir: 
hava, deniz Ye kara hedeflerine ta- ı _ Yugoslav ordusunun ki.illi kıs
arruz etmişlerdir. Sparato'dıı liman mı, cephe şimale karşı olmak üzere, 
tesisatı ve demirli ~emiler bombar - Yunan ordusunun Selfınik grupu ile 
dmıan edilmi~tlr. Orta tonajda iki Arnavutluk grupu arasmdaki boşluk
vapur batırılmıştır. ~attaro'd.a lim~n la tahşit edilmiştir. 
bombard~an edılmış \:e tesısa.: a~rr' 2 - Şimal cephelerinde, yerine 
h~sara . ugratılmıştll'. _Bır muhnp ~le göre ikinci ve hatt~ üçilncü dcrece
bır sabıh ha\·u1.a tam ısabet kaydedıl- de ehemmiyetli setir kıtaları bırakıl
tniştlr. Bir vapur batrrılmıştır. Kat- mıştır. 

taro civarındaki Teodo tersanesi ağır 3 _ Arna\'tltluktaki İtalyan ordu
hasara uğratılmıştır. Diğer bir muh- sunun gerisinde, yani Ohri göli.ınlin 
ribe isabet vliki olmuştur. Bir cep- şimali ile Debre - Prizren mıntaka
hane deposu berhava edilmiştir. Tay- sında, başka bir ordu grupu vaziyet 
yarelerimlz bağlı bulunan deniz tay- almıştır. Bu grup, Yunan ordusu ve 
yareleri ile düşmanın hava dafi ter- Yugoslav arnzisi dahilinde hazırla -
tibatına da taarruz etmişlerdir. Bir mın Arnavut çeteleriyle işbirllği ya
dü"nıan tayyaresi tahrip edilmiş, di- parak Elbasan _ Tiran - Draç hede
ğer birkaç tayyare de hasara uğra- fine doğru tsarruz9. geçecek ve bu 
tılmıştrr. w-.. - - .- ~ suretle Alman müdahalesine kadar 

Almatı lıücumu lıe11üz 

M etaksas lıattma tevcilı 

edilmedi 
Anıkara, 7 (Radyo gazetesi) -

Yunan - Yugoslav hudut arası, 
hemen hudut yakınında asıl Yu
nan mevzileriyle Alman kuvvet
leri arasında temas vukua gelmiş
tir. N evrekop'tan yapılan Alman 
tank taarruzu da Yunanlılar ta
rafından tamamen tardedilmiştir. 
Almanlar çok ağır zayiat ve esir 
vermişlerdir. Yunan kıtalarının 
maneviyatı çok yüksektir. 

Bir habere göre Garbi Trakya
da Gümilcine Almanlar tarafın
dan işgal edilmiştir. Bu haberin 
henüz doğru veya yanlış olacağı 
bilinmiyor. Maamafih doğru da 
olsa bu bir muvaffakıyet sayıl -
maz. Garbi Trakyayı Yunanlılar 
çoktan tahliye etmişlerdi. Bu iti
barla bu mmtakanın işgali tabii 
bir hadisedir. 

Hudut boyunda mühim tahki
mat manzumelerini müdafaa e
den ufak Yunan kıtaları her ta
raftan sarıldığı halde elan k::h
ramanca vazifelerine devam edi
yorlar. Bu haller Yunan azim ve 
kahramanlığı için dikkate şayan
dır. 
Orfanos k örfezi ve Serez ve im
tidadı hattının önünde bulunan 
Metaksas müdafaa hattına karşı 
Almanlar henüz taarruz etmemiş
tir. 

sol cenahtaki İtalyan ordusunu ber
taraf etmek gayesini takip edecektir. 

4 - Başka bir Yugoslav kolunun 
Karadağdan hareket!e Podgoriçn yo
lu üzerinden İşkodrn'ya karşı taar
ruza geçmesi de ihtimal dahilindedir. 

Görülüyor ki, milttefik kuvvetle
rin stratejik vaziyetleri ve hedefleri, 
nrazi me«eleleriyle alfıkadar değil
dir. Almanlar, cephenin şimal bölge
lerinde Rrazi kazansalar \'C hatta 
Lubliyana, Zagreb ve Belgrat gibi 
büyük şehirleri işgal et.8eler bile, bu
nun cephe vaziyeti üzerine büyük bir 
tesiri olmıyac:ıktır. Müttefik strııte

jlsi, her şeyden evvel, askeri zaru
retleri gözönunde bulundurmak mec
buriyetindedir ve bunların en esaslı 
hedefi, Arna\'Utluk - Sttp Makedon
yası - Şarki Yunıın Mnkedonyası a
rasında kuvvetli bir "Balkan cephe
si,. kurmak nokta~ı etrafında toplan
maktadır. 

'! ugoslavya Cephe 
Başı 1 incid 

Yugoslavlar Arnavutluk 
topraklal"ma girdiler 

Ankara, 7 (Radyo Gazetesi) 
Yugoslavyadaki harekat hakkı 
da çok az haber gelmiştir. O k 
dar ki, gelen haberler hemen h 
men hiç bir şey üade etmiyo 
Yalnız bir habere göre. Yugosl 
ve Yunan kuvvetleri Arnavut! 
_ğa karşı yaptıkları müşterek b 
harekette bu kıtalar şimald 
Arnavutluk arazisine girmişle 
dir. Yugoslavlar ilk harekata to 
cu ateşiyle başlamışlar, mühim 
lerleme kaydetmişlerdir. Arnav 
luğa karşı yapılan bu harekat ço 
seri inkişaflar gösterecek mah 
yettcdir. Simalden Draç lima 
istikametinde yapılacak muvaf 
kıyetli bir hareket, Arnavutluk 
ki Italyan kuvvetlerinin tam i 
hasiyle neticelenebilir. 

Yugoslav ordusunu11 
bugünkii mevcudu 

Vichy, 7 (A. A.) - "Le Jou 
gazetesi yazıyor: Yugoslavya y 
di hududundan yalnız birisi s 
vesinde müttefiklerle teması m 
hafaza edebilmektedir. Bu gen 
hudutların müdafaası neferler 
nin şüphe götürmiyen şecaati, k 
mandanlarının yüksek iktidarı i 
maruf olan Yugoslav ordusu 
mevdudur. Ilazerde ordu 9 gen 
kurmayının emrinde 47 piya 
tümeni, iki süvari tümeni, 19 
batarya top varsa da, bunlar 
rnumi seferberlikte nisbet ka b 
etmiyecek derecede artmaktadı 
General Simovitch hava kuvve 
leri baş kumandanıdır. Emri a 
tında 484 il ordu hizmetinde, 2 
adedi mektep veya ihtiyat tayy 
resi olarak, 51 adedi de bahrh 
kuvvetlerine yardım etmek üz 
re, ceman 820 tayyare mevcu 
tur. Pek uzun olan Yugoslav sah 
!erinin muhafazası büyük :ku\ 
vet teşkil etmiyen donanma 
mevdudur. Bu donanma Dalma 
va isminde 2360 tonluk ,.e 10 ad 
83 milimetrelik toplarla müce 
hez bir kruvazörden, "Dubro 
nik" isminde bir destroyerde 
inşa halinde bulunan bir di,ğ 
destroyerden, "Beograt", "Za 
rep", "Lübliana" isimli üç torp 
todan 6 sahil torpitosundan \ 
4 denizaltı gemisinden mürek.ke 
tir. İnsan bir kere haritaya, b 
kere de bu rakamlara göz ata 
sa, Yugoslavyanın içine atıldı< 
bu harbe, ancak talihin çok yü 
sek milletlere münasip gö düğ 
kahramanca bir savaştan başk 
bır ısim vermek k.abil olamaz . ., 

Romanya, ıllacaristan ve 
Bulgm·istruıa Jıava hücum 

Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar h 
va kuvvetleri kumandanlığını 
bir tebliğine göre, Yugoslav bo 
bardıman tayyareleri bugün açı 
birer şehir olan Sofya ve Kö 
tendil'e karşı taarruzda bulun 
muşlardır. Çok büyük bir irtü 
dan yapılan bu taarruzlar, Kö 
tendil'de şehrin ortasına ve ask 
ri olmıyan hedeflere, Sofyada is 
şehrin garp varuşlarına tevcih 
dilmiştir. Bir çok kadın ve ~ 
cuk ölmüştür. Çok ehcmmiyets· 
olan hasarların derhal tamirin 
başlanını§tır. Bulgar hükiı.mı; 
bu hadiseyi protesto etmiştir. 

* Bükreş, 7 (A.A.) - Rador 
jansına göre, Yugoslav hava km: 
vetleri 6 nisan tarihinde Arad ' 
Tamşvar şehirlerini bombardı 
man etmiş, 3 kişinin ölümüne, ct 
ğer 3 kişinin yaralanmasına s 
bep olmuşlardır. Romanya hükf 
meti Yugoslavyayı şiddetle pr 
testo etmiştir. 

Almanlar ikinci derecede bir 
müdafaa hattı olan şimdiki mu
harebe mıntakalarında bu derece 
zayiat verirlerse Metaksas hat -
tında ne olacak? Her halde en 
kanlı harp Metaksas hattında o
lacaktır. Esasen Metaksas hattın
dan sonra da daha geride daha 
güzel bir müdafaa hattı vardır, ki 
bur.un yerini şimdilik söyliyeme
yiz, burada Yunanlılar uzun müd 
det müdafaada kalabilir. Bun -
dan başka bu mühim müdafaa 
hattının arkasında da mükemmel 
tahkim edilmiş dar bir hat daha 
vardır. lngiliz tank ve mötür
lü kıtalariyle takviye edilen kü· 
çük fakat kahraman ~u~an or
dusundan şimdiden buyuk mu
vaffakıyetler bekleniyor. 

l\Iuharebc sahalarının toprak mor
folojisi bir "Yıldırım Harbi,, ne mü
sait değildir. Bu yüzden Alman iler
leyişi gecikmiye mahlcı1mdur, İlk 
hatlarda carpışan Yugoslav ve Yunan 
fırkaları, düşmanın bu ilerleme ham
lesini ne kadar daha 7jyade uzatmı
ya muvaffak olursa, kendi tecemmli 
hareketlerinin muvaffakryetle y:ıpxl -
nıasına da o kadar yardnn etmiş o
lurlar. İngilizlerin denizden getirdik
leri ve getirecekleri üstün yardımcı 
kuvvetlerin cepheye varmalart ve 
mevzi tutmaları, zamana bağlı tek
nik bir iştir. Bu anda Yugo~lav ve 
Yunan fırknlnrmm cephenin muhte
lif noktalarında gösterdikleri şiddetli 
mukavemet. işte bu zamanın kazanıl
ması maksadını takip etmektedir. 
Diğer taraftan Y.ugoslav ordusunun 
külli kuvvetleriyle cenuba doğru çe
kilmesi sayesinde, yukarıda tasrih et
tiğimiz saha dahilinde ku\•vetli bir 
ceohenin tesisine kadar, ordunun e- + 
zilmesinin önüne geçilmlsir. Ustrumca Budapeşte ' (A.A.) - "D.N.B 

General Papagos'un emri 
yevmisi 

Atina, 7 (A. A.) - Başkuman
dan Papagos neşrettiği bir emri 
yevmide Yunan ordularının bir 
kere daha mukaddes vatan top
raklarının müdafaasına davet e
dilmiş olduğunu, İn~iliz impara
torluğunun çok kuvvetli ordusu
nun da yanı başlarında ?ulu~d~
ğunu söyledikten sonra d~mıştır 
k" J ı. 

ı:ttalyıiliil~si.lffivt.~t1ffl!~ri .. 
Düşmanınızı mütemadiyen a

vaklarllllZın altında tutarak ve a
zim ve iradenize ram ederek em
salsiz ve serE>fli miicadelenize de
vam ediniz. Sancaklarınıza yeni 
celenkler ilave ediniz. 

Alman cephesi muharipleri. 
İtalyan cephesindeki muharip 

lerin esleri olduğunuzu _gösteri
niz. Milletimizin tarihine yeni şe
refli savfa1ar ilave etm0.k azmiy-

vadisinde Yunan mukavemeti daha Milos şehri üzerinde uçan bir Y 
virmi dört saat devam eder ,.e ayni goslav tayyaresi düşürülmüştür. 
-zamanda Yugoslav ordusu da Bulgar Içinde bulunan dört kişi ölmü 
hududu karfısmdaki mevzilerin! el- tür. Hadise, protesto edilmiştir. 
den kaçı:rnıııısa, kurulacak "Balkan * 
cephesi.. önünde Almanların mühi": Budapeşte 7 (A.A.) _ Buda 
müşkülatla karşılaşmaları ."~ hatta ·peşte radyosu, Macar Harbiy 
bocalayıp kalmaları bekelenıbıllr. Nazırının dün akşam bütün me 

ingiltereye 

Eden Bir 
idam 

Hizmet 
ltalyan 

Edildi 
Roma 7 (A.A.) "D.B.N.,, 

Şubat ayı zarfında cenubi Italya
da esir edilen Ingiliz paraşütçü
leri arasında Fortunato Picohi 
isminde bir Italyanın da bulun -
duğu sabit olmuştur. Picohi I
talyan harp divanı tarafından cu
martesi günü idama mahkiı.m e -
dilmiş ve hüküm dün sabah in -
faz edilmiştir. 

Kan adada Polonya 

Ordusu Kuruluyor 
Londra 7 (A.A.) - Kanada Baş 

vekili Mackenzie King ile Polon
ya Başvekili ve Başkumandanı 
General Sikorski arasında 5 nisan 
da imza edilen anlaşma mucibin
ce Kanadada derhal bir Polonya 
ordusu ihda!'l PdilecC'ktir. 'h _ ..... -. 

lckette hava hücumlarına kar 
pasü müdafaa vaziyeli il~n etti 
ğini bildirmiştir. Işıklar söndiı 
rülecektir. Pasif müdafaa ser\'i 
leri seferber edilmiştir. 

Eden'in temasları 
Londra. 7 (A. A.) - "Reuter 

in diplomatik muhabirine göre 
İngiliz hariciye nazırı Eden, Bel 
gradın İngiliz elçisi Campell il 
teması tesis etmiştir. Telgrafları 
mefadı hakkında tafsilat, şimdı 
lik nesir icin serbest değildir. 

Riikümet Belgraetan 
ayrıldı 

Bern, 7 (A. A.) - İsviçre ajan 
sının Londradan öğrendii'!ine r!; 
re. son 24 saat içinde Bcl~ratta• 
Londranın resmi mahfillerine pP 
az malumat 2elmiştir. Keyfiye 
Yugoslav hükumetinin Belgrat 
tan ayrılmıs olması ihtimolivle • 
zah edilebilir. İngiliz elcisi il ~ 
arkadaşları, Yu~oslav hüklımeti· 
ni gittiği vede tckip crlC'cekler· 
dir. Yalnız İngiliz t'lçili!!inin er. 
eski memuru bu takdirde Bel!!ra1 
4-,., l·"l"rnl.-h .. 
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Ba.,, Di,, Na::le, Grip, Romatizma. 
'ievralji, Kmkiık ve Biitün Ağrılarınızı Derhal Keoer 
'cabında tıünde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKIN\NIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA IST!:YINIZ. 

,. " : . ~ - . ... ·- .- ... .... . . ·~ ~; ~ . . ~ : . ~ 

Sıhhat 
• e A ve lçtımaı Muavenet 

Vekaletinden 
:Hl58 sayılı gözliikçillük kanunu 4.4.941 tarihinde meriyete gireceğin

den, bu tarihten itibaren üç ay sonra ruhsatnamesiz göılükçülük yapmak 
yasaktır. Halen tica:-et yapan gözlükçülerin icap eden ruhsatnameleri al
mak ilzere bu ile ay zarfında bulundukları mahal sıhhat müdürlüklerine 
bir istida iIE. mür::ıcaat etmeleri ve çal~hkları dükk~nm Unvan ve sarih ad
resini bidirmek suretiyle tanzim edecekleri bu i.stidalarma: 

1 - Kaç ~enedenberi sanatını icra etmekte olduğun::t dair b11luı:v1•1k-
ları mahallln en btivük mülkiye Amiri tarafından verilmiş vesika, 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 

3 - Tahsil derecesini gösterir vesika sureti, 
4 - "Gözlükçülük yapmıya mani vücut ve akılda bir arızası bulunma

dxğmı'' tasrih eden sıhhat rayoru. 
5 - İki adet vesika fotoı?rafı. 

rabtetmeleri lüzumu ilan olunur. (1813 - 2552) 

, ............. [ ................... ~ 
1. GENÇLiK 

2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
lıte yUkaek bir krem 
de aranan bu meziyet 

lerln hepılnl alze 

KREM 
PERTE 
Temin edeblllr. 

l - KREM PERTEV 
Bir tuvalet müstahza
rıdır. ince bir itina ve 
yapılışındaki hususi .. 
yet itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne m_,
ni olur. Deriyi e:enç 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: 
Bir ıüzelllk vasıtası 

dır, Genişlemiş mesıo
matı sıkı$tırarak cilt
teki pürtük ve kabar
cıkları gıderi.r. Çil ve 
lekeleri izale eder. Te
ni mat ve şe!laf blr 
hale getirir, 
3 - KREM PERTEV: 
Bir cild devasıdır. De
ri guddelerinin ifra
zatını düzeltir. Sivilce 
ve siyah noktaların 

tezahürüne mani olur. 
Cild adaleslnl besliye
rek kuvvetlendirir. 

--;(';ru ciltler lçln-yaQlı ~aiı7' cl\tler için yaQıız 1 
hususi tUp ve v.ıııztıları vardır. ---

o a uaıurvn - u a ua:ua:u .. % ....,.. .... ._ .. ,.. a a 

URKIYE CÜMHURIY~TI 

Z İ R AA T B AN K ASl 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Serı;ıayesi: 100,000, OiO Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

lini ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Liro 

' KRAMIYE VERiYOR -' 
Ziraat Bankasında kurrbarah ve lhbarıız taıarruf hesaplarında e n •z 60 
Ura11 bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile •f.IA•d•kl p l&n• g ei-

r"- ikramiye daGıttlacaktır. • 
,.... -Adet 1.001.1 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 " 2.001"\ .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 • ,oo " ı.ooo • 
100 .. 50 .. ~.000 • 
120 .. 40 ,. 4.800 • 
160 - 20 .. 3.200 .. 

OIKKAT' Hesıtplarmdakl paralar bl"r ~ene içinde 50 liradan aşafl dfu.lnt
> enlere ikremıye çıktıt:ı takdırde '70 20 hızlasıyle verUecektir. Kur'alar 
senede 4 de.ta, 11 Eylül. 11 Birincikfiınun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarih1erinde ('ekilecektir. 

TAN 8 - 4 941 

DAGDA, DENiZDE, 
HER YER DE ı l';:;;~~~,.;'ı 

yaptığı çıban, yara, akıntı ve cilt 
hastalıklarına karşı çok tesirli 

"-~ taze aşıdır . .,._, 

Edremit Asliye Mahkemesi Ti
caret Dairesinden: Edremidin 
Havran nahiyesinde icrayi tica- Dünyanın 
ret etmekte iken mukaddema -· 

En Mükemmel Diş Macunudur. 

Edremit Asliye Ticaret Mahke- \ mesinin 22/4 931 tarih ve 342 - , ____________________ _ 

124 numaralı hükmiyle iflasına 1 
karar verilmiş olan Havranda 
(Hacı zade Rasim ve Sırrı kar
deşler kollektif) şirketinin hali 
tasfiyede iken alacaklılarına yüz 
de on nisbetinde peşin tdiyeli 
teklif eylediği kongurdato ala
caklıları tarafından kabul ve 
mahkememize de 23/ 1/ 941 ta-

ARLON 
Saatleri kat'iyen şaşmaz ve 
sahiplerini şaşırtmaz. Israrla 
A R L O N saatleri arayınız. 
Deposu : 

Z. SAATMAN 
rih ve 168/ 12 numaralı kararla Sultanhamam Camcıbaşı 
tasdik edilerek mezkur karar ka- han İstanbul 

tileşmiş ve basit tasfiyeve tabi \ı •••--•••••••••••••• , tutulan müflis şirketin iflas ida- ••••••• 
resi yerine kaim olan icra daire~ -
si tarafından icra ve iflas kanu- ~· M A R V İ N İsviçre P resizyon saatleri Altın - Metal 41\ 
nunun ~09 ncu maddesi muci _ L U X O R Radyoları Z E T Havagazi ocakları - A E G 1 
hince iflasın kaldırılması isten_ Elektrik alet leri - Bi•ikletler - Avizeler 
miş olmasına mebni olsuretle O s M A N ş A K A R Şk" 
mezkur sirket hakkındaki vuka- ve ı. 
rıda tarih ve numarası vazıh ka-
•arla vazedilmis olan iflasın kaL T AKSiYLE SATIŞ Galata Bankalar-Beyazıt-Kadıköy 
dırılmasına ve sözü J!eç:en k::t.nu. .. , 

Aç Kalma İşinden Olmazsın 
nun 182 nci maddesine tevfikan 
serbestce tasarrufu için şirketin lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlügv ünden 
iflas idaresi namına icra daire-

Tavuk ve et suyu ile mamul bir adet 

ç A p A M A R K 
Hububat komprimesile 24 saatlik kalorinizi temin edersiniz. 

since vaziyet edilmiş olan yağ 
mağazasının yine sirkete iadesine 
ve başkaca mevcudatı olduğu su
rette keza şirkete geri verilme
sine 1/4/ 941 tarihinde karar ve_ 
rilmiş olmakla bermucibi karar Büyük Bakkaliye mağazalarında vardır. 
keyfiyet ilan olunur. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi • Çünkü: 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç oUuğu en kıy-

metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir veyahut u.. 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
!Uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. 1' 

Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çoc•1k A.lS'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona ı .ş 

saatlerinde hoc'll.ık ve 
arkadaşlık eder. 

-TAN Neşriyat Evi 
Çocuk Amiklopediıti iki 

cüttir. Mükemmel şekilde 
leclit edilmiş ol.arak iki cil
di birden (7) liradır. lstanbul · · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

~~P-ARA 
\ R AY &T Y ARıŞıNIN 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Türk - Alman husus! ticaret anlaşması dahilinde Türkiye'den Al
manya'ya tuzlu ve taı.e balık, peynir, keten elyafı ve yonca tohumu ih
raç etmek arzusunda bulunanlarm 1938 - 1939 ve 1940 seneleri zarfın
da yaptıkları ihracatın miktar ve kıymetini ve son stok vaziyetini göste
rjr beyannamelerle lt,4.941 cuma günü saat 15 de İstanbul ı.ımtaka Ti
caret Müdürlüğündeki içtimaa gelmeleri ve evvelce ayni maksatla veril
miş olan beyannamelerin nazarı itibara a1ınmıyacağı ilan olunur. (2755) 

Görünüşte 
Sayın Bayanlarımız

dan gördüğümüz tevec
cüh ve ralbete karşı 
şükran borcumuzu öde
mek için bu defa Ame
rikadan getirttiğimiz en 
büyük makinalar saye
sinde F E M J L'i sı
kıştırıcı silindirlerle ga .. 
yet kullanışlı, ufak mik
ropsuz bir şekilde yeni 
ambal~arla pi._yasaya 

Ufak, Açdınca Büyük l 

çıkard~ızı !aygılarnnızla arı.eyleriz. F E M 1 L Bayanları birçok 
rahim hastalıklarından koruyan ve üzüntülü i~lerden kurtaran en bi4 
rinci Adet bezleridir. 

Her Eczanede FEMlL ve BAGI Bulunul'. -................. :.. , 
ANKARA ANONiM 
Türk Sigorta Şirketmderr.-

31 Mı.rt 1941 tarihinde Anka
rada Türkiye İş Bankasında ale
lade toplanan hissedar lar umu_ 
mi hey'etinde Şirketimiz hisse 
senetlerinin beher i için 5 numa
ralı Kupon mukabilinde kazanç 
ve buhran vergileri tenzil edil-· 
dikten sonra safi (12) On iki ku
ruş temettü tevziine karar veril
miş olduğundan 15 Nisan 1941 
tarihinden itibaren Türkiye İş 
Bankası ile Türk Ticaret Banka
sının Merkez ve İstanbul Şube
lerinde tediyata başlanacağı sa
yın hissedarlarımıza ilin olunur. 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 

31 Mart 1941 tarihinde Anka.. 
rada Türkiye İş Bankasında ale
lade toplanan hissedarlar Umu
mi Hey'etinde Şirketimiz hisse 
senetlerinin 16 numaralı kuponu 
mukabilinde Kazanç ve Buhran • 
Vergilerinin tenzilinden sonra 1 

hisse başına safi olarak 125 yü:ı; 
yirmi beş kuruş ödenmesi takar• 
rür etmiş olduğundan 15 Nisan 
1941 tarihinden itibaren Türki
ye h Bankası Ankara ve İstan. 
bul Şubelerinde tediyata başla• 
nacağı ilan olunur. 

KomDarasyon Hortum ve Tabanca 

lle Baskül Sahşı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakımliğinden: 

940/13 
Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen 

ölü Mühendis Vahit Akpaka ait Komparasyon perçim tabanca 
hortum ile baskül ve üstebeçlerin açık arttırma suretiyle mah
kememiz tarafından Galatada Kalafat yerinde Yelkencilerde 
157 numaralı dükkan önünde 11/4/ 941 tarihine müsadif cu
ma günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yukarıda g.:iosteri
len gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunu". 

(4259) , ________________ , 
'ı<IZ!LAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

Açık Eksiltme suretile 
15,000 Adet Yün Çorap 

r - • Yaptırlacaktı.r. İhale 8/4/941 tarihine müsadif Salı gunu 
"-. iDARESİNi BfılN IS BANKASINDA saat 15.30 da Kızılay De)>06u Direktörlüğünde yapılacaktır. 
~- IKRAMiYEı-L ,HES~P,- ~~AR 

1 
Nümune ve şartnarAesini görmek istiyenler Yeni Postane 

civarında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları ilan 

r T. iş Bankası , __::_---====---------__J-l'-01un·u-r.----------<38-4o.ı _,, 

! Kü~üfc Tasarruf ! 1 #" BAYANLAR! ""' Yugoslavya İstanbul 
!: Hes.apları 1941 Yaz Geliyor, Ceneral Konsolosluğundan : 

Muhammen bedeli (1200) lira ol an 3000 kilo Toz sabun (24.4.194ı) Nişan taşındaki Türkiyede mukim ve askeri 
!=:.· iKRAMiYE PLA- NI Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası da- sınıflara dahil billlmum Yugos-

hilindeki koml•yon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. BERN ARD BERBER lav tebaasının ilô.n tarihinden i-
Bu işe girmek lstiyenlerin (90) liralık muvakkat teminat ve kanu- SALONU \ tibaren 24 saat zarfında bu bap-

: Keıideter 4 lubıt, 2 Mıyıı, 1 Aius- nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo- ta kendilerine verilecek talimatı 
j ıoı, 3 binclteırln tariblertndo ya- na müracaatları lhımdır. Müdürü Bay Bernard, 20 sene- >lmak üzere İstanbuldaki Konso-
: pılır. Bu i~e ait ~artnameler komisyondan ı:ıarasız olarak dağ"'1rnaktadır. lik lecrübe ve İhtisasından son· losluk binasında isbatıvücut et-

(2757) ra Permanant Ondü!Asyon'da mleri ilan olunur. 1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 

3 "" 1000 " =3000.- "' 
2 .. 750 .. =1500.- .. 
4 "' 500 " = 2000.- " 
8 .. 250 .. =2000. " 

35 .. 100 .. =3500.- "' 
80 ,, 50 " = 4000.- " 

300 .. 20 "' =6000.- ,. 
H••••••••••••••••••••••-•••••U••••••••••••••o 

*** Muhammen bedeli (14251 lira olan 150 adet atelye armatörü Elek
trik ampulleri için) 14.4.1941) Pazartesi günü saat (11) on birde Hay
darpasada Gar binası dahilindekj komisyon tarafınd:;.n açık eksiltme u
suliyle !!!atın almacakhr. 

Bu f~e girmek İt;tiyenlerin (106) lira (88) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği ve~aikle birlikte ek!-Mltme glinü saatine ka
dar komisyona mürac·aatları lftıtmdır. 

Bu ~e ait şartn<1meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2361) 

yağ esası üzerine yumuşak, ha- Bu davete icabet etmiv. enler 
fi! ve ipek gibi yeni blr usul 
buldutunu müjdelemekle kesbi· . hakkında askeri ceza kanunu ah-
şcre! eyler. Bir tecrübe sizi ik- ı.:;mı t•l.hik PdilPcPktir. 

naa kUidir. SATILIK APART!l\IAN 
HAM iş: B üy ü k Adadaki Şu be · Tarlabaşı civarında Duvarcı Adem 

"-• ılni 15 Mıay1sta açacaktır, 4, sokağında alaturka hamcımlı 4 d reli 

Sahip ve Neşrly~t müdürü Emin 
UZMAN , Gazet ecilik ve Neıriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

5 No. Jş apartıman (9000) liraya sıı

tıhktır. Iradı ayda (85) liradır. GOr-
mek için karş~mdaki 

müracaat. 
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