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GÜNLÜ K SiYAS i HALK GAZ ETESi 

''Her tacir bt1 kitapta e:österdiğim usuUeri tatbik etmek 
suretile 6ir iki sene ~bi kısa bir zaman içinde müşterile
rinin adedini bir misli arttırahilir. Ben bu kitabımda size 
hu sanati öifretiyorum,, . Fiyot1 50 kuruş. 

Parti Grupunda 

Hariciye Vekili 
Son Hid iseleri 

izah Etti 
,.. A~kcıra 8 (A.A.) • - C .. H. P. r nin diğer maddesine geçilmiştir. 
~.eclıs grupu umu~ı .~eyetı bu- Bu maddede Kütahya mebusu 
gun (8.4.941) salı gunu saat 15 te Alaaddin Tiritoğlu ve Bursa me
rcis vekili Trabzon mebusu Hasan busu Nevzat Ayas'ın asker aile
Sakanın rcislığinde toplandı: lerine yardım hususunun kanun-

Celsenin açılmasını müteakip laştırılması ha~kındak~ takrirle~i 
kürsüye gelen Hariciye Vekili v_ardır.. Heyetı ~!'Ilumıyece. b.u ı-
ş .. k ·· Sara ... og·ı .. şı tetkık etmek uzere Partı ıda-u ru ~ u, son gunlerde . . . 
inkişaf eden siyasi ve askeri ha- re heyet~ . tarafından hır komıs

. yon teşkilı karar altına alınarak 
dıseler hakkında beyanatta bu- ruznamede başka madde olmadı-
lunmuş ve_ bu izahatı umumi he- ğından riyasetçe celseye nihayet 
yetçe tasvıp olunarak ruzname- verildi. 

Sovyetlerin 
Balkanlar 
Siyaseti 

Sovyet - Yugoslav do~tluk ve a
demi tecavüz paktından, Mosko
vanm Balkanlarda daha geniş ve 
daha aktif bir siyaset takip ede
ceği manasını çıkarmak mümkün 
değildir. Zaten Moskova gazete
leri de, bu paktın imzası münase
betiyle Sovyet Rusyanın umumi 
s iyasetine mesnet teşkil eden 
prensibi ~u cümlelerle tekrar et
mişlerdir: 
.. Devamlı bir sulh siyasetine sa
dık olan Sovyetler Birliği, her za
man Stalin prensiplerino bağlı 
kalmaktadır.,.. 

bl. Zekeriya SERTEL 

A lman ordularının Yugoslav. 
yaya hücuma geçmelerin

den üç saat evvel Belgratla 
Moskova arasında aktedilen dosL 
luk ve ademi tecavüz misakı, hak
lı olarak. umumi bir alaka uyan
dll'dL Yugoslavyadaki hükumet 
tebeddülü, ve Alman - Yugoslav 
münasebetlerinin aldığı şekil kar
~nsında Sovyetlerin ne düsündü
i{ünü merak edenler bu anlaşma
dan manalar çıkarmaya çalıştılar. 
Pakt imza edildikten sonra da 
Sovyet gazeteleri vaziyeti izah e
den makaleler neşrettiler. 

Bu paktın imzasında ve onu 
rnüteakip Sovyet gazetelerinin 
neşriyatında herkes şu suallerin 
cevaplarını aramak merakına 
düştü: Sovyet Rusya, Balkan si
:\-·asetinde pasif vaziyetten çıka
rak faal bir siyaset takibine doğ
ru mu gidiyor? Taarruz arifesin
de imza edilen bu dostluk ve a
demi tecavüz paktının mana ve 
şümulü nedir? 

** Sovyetlerin Balkanlardaki si
yasetini ve bu paktın ma

!'la ve şümulünü anlamak için şu 
noktaları hatırlamak lazımdır: 

Sovyet Rusyanın, Balkanlar da 
dahil olduğu halde, umumi siya
seti sulhün devamı ve harbin 
ırnüm.kün olduğu kadar mahalli 
kalarak bilhassa kendi alakadar 
olduğu sahalara yayılmamasıdır. 
Sovyet Rusya siyasi, askeri ve ik
tisadi bakımlardan Balkanlarla 
alakadar olduğu için, harbin ce
nubu şarki Avrupa~a yayılması 
tehlikesi bas ~österdıkçe, sulh si
yaset1nP sadık kalmakla beraber. 
alaka ve endişesini izhardan da 
geri kalmamıştır: 

1 - Alman orduları Roman
.vaya girdiği zaınan, Mosko.va 
kendisinin bu isgal hareketın
den önceden haberdar edi1me
diğini hildirmek sure~~~l~ ~u 
hareketi tas\·İp etmcdıgını ıh
sas etmi:itir. 

2 - Bulgaristan iidii nnkta 
girdiği 7aman, Sovyel Rusya 
Bulgar hiikümetine hu hareke
tide harhin Ra1kanlaro yayıl
masına sehehi,vet ,·ereceğini ve 
l\1oskovanın hövlf': hir harekete 
lll'"'nfakatı olmadığını bildir· 
miştir. 

3 - Yine harhin cenubu şar· 
ki A vrnpayu sira:vetine mani 
olmrık irin. avni fikirde bulu
nı>,'1 TiirkiY~ ile hit-Jikte mi.işte
r"k bir dekJarasyon neşretmiş 

İrak'ta Askeri 
Bir Kabine 

Kuruldu 
-

Kral Naibi Bir 

Beyanname Neşretti 

Irak Kıtal arı 

lngiliz Tayyare 

Meydanını Zaptetti 

da 

I rak Naibi Abdülilab 

Beynıt, 8 (A. A.) - "Ofi0
: 

Bağdatıan alınan haberlere göre 
Raşit Ali Geylani, yalnız asker
lerden mürekkeo bir hükumet 
kurmuştur. Kabinede ezcümle 
genel kurmay başkanı General 
Emin Zeki, motörlü kıtalar ku
mandanı General Fehmi Sait, ha
va kuvvetleri kumandanı Gene
ral Mahmut Selman ve milli mü
dafaa direktörü Namık paşa bu
lunmaktadır. 

Her tarafta sükun hüküm sür
mektedir. 

(Sonu: Sa 5; Sil 5 ) 

Bulgaristanda 
----<:-

lngilizler 
Alman Üslerini 

Bombaladı 
Kahire 8 (A.A.J - "Tebliğ,, 

tngiliz tayyareleri Sofyadaki Al
man askeri tahşidatını bombar -
dırnan ederek Almanların Bel
grada karşı yaptıkları hava ht.i
c:ımuna derhal mukabele etmiş
tır. Başlıca demiryolu istasyo
nu, depolar, bir demiryolu ilti -
s~k noktası, antrepolar. motör-
1~ vasıtalar atölyesi ve büyük 
hır fabrika şiddetle bombardı -
man edilnli~tir. Bombardıman 
neticesinde bir çok infilakler vu
ku b~_lmuş, birı çok büyük ol
mak uzere, bir çok yangınlar 
çıkmıştır. Bombalardan birinin 
infilakı üzerine vagonların ha
vaya fırladığı görülmüştür. 

tir. 

BoPlbardımanı m üteakip tay
yareleJti:qıiz hedeflere ve Struma 
vadisindeki yolda motörlü nak
livat k<ıllarına pike hücumları 

. 4 - N ıha.' et \ ugos~av~ ~il }leşi~ .hı.t ~iik hasara se-
•. ~ y;pgıışlat 11~ e1..,bQ..nları mitralyöz 

lHr taarrtı7.. Ytıkuu a,.ıfr<;ı~ıjc cbebiy~t~et leri!'ir. 
Bclı;!ratla lıır do!-.tlnk ,.e adeçıı '- ~il • 

Jngı1iz kuvvetlerinin ihraç 
ameliyesinden bir görün;ic 

Balkanlarda 

lngiliz Kıtaları 

Fiili Yardım ı 

Yapmıya Hazır 

Vaziyete Gel·di 

Her Gün Gelen 

da Yeni Kıtalar 

Mevzi Almaktadır 

- t.-

G. De Gaulle 

Balkanlara Geliyor 
Londra, 8 (A. A.) - "Reuter" 

in Yunanistandaki İngiliz kuv
vetleri nezdindeki hususi muha
biri bildiriyor: "Bir çoğu doğru
dan doğruya Liöya harp sahnesin 
den gelmekte olan imparatorluk 
ve Britanya kuvvetleri bugün 
memleketin her tarafında yerle
şiyor. 

Halen Y:unanistanın şimalinde 
cereyan etmesi icap eden muhare
beler hakkında henüz haberler 
mevcut değilse de, cenuptaki üs
lerin teşkilatı mükemmeldir. Bü. 
tün kıtaat tam formlarında ve 
derhal harekete müheyya bir hal
dedir. Asker çok neşeli ve inan
lıdır. 

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

Almanlara Göre 

' 'Ankara 
Sakindir,, 

11

Türk Gazetelerinin 

Fikirleri Mütehal if 

Fakat T atminkardır11 

Fransızlara Göre 

Türkiyenin Vaziyeti. 

Bulgaristana ve 

Harbin Seyrine Bağlı 
Berlin 8 (A.A.) - Bir husu

si muhabir bildiriyor: Alman 
Hariciye Nezareti sözcüsü An
karanın çok sakin olduğunu 
beyan etmiştir. Türk gazete
lerinin fikirleri mütehalif ol
makla beraber, ekseı;si tatmin 
edici mahiyettedir. 
Bir suale cevap olarak sözcü 

demiştir ki: 
"Türk Alman fikir teatisi es

nasında, Balkanlardaki vaziyet 
kanştığı takdirde Türkiyenin ta
kip edeceği lıattı hareketin bahis 
mevzuu olup olmadığım bilmiyo-
rurn.,, 

Fransızlara göre 
Lyon 8 (A.A.) -Gayrı muha

rip Avrupa memleketlerinin va
zıyetini gözden geçiren "Paris -
Soir,, gazetesi başmakalesinde 
Türkiyenin vaziyetirı,i de tetkik 
ederek diyor ki: "Türkiye bu
günkü ihtiyatlı vaziyetinden ay
rılacak mı? Her şey Bulgarista
nın hattı hareketine ve askeri ha
rekatm seyrine ba~lıdır. Mcrıç 
vadisinde bir inişın Türk hüku-ı 
metini azami derecede cndışeye 
düşüreceğı aşikardır. Zira Meriç 
Çanakkaleye giden sahadır. Mu
harebeler şimdilik Struma kori -
dorunda cereyan etmektedir. Fır
tına yakındır, fakat patlamamış
tır.,, 

Goltz Paşa l}irketi 
Berlin 8 (A.A.) - Hususi bir 

muhabir bildıriyor: "Deutsche 
Allgemeine Zeitung,, gazetesi 
neşrettiği bir makalede "Goltz 
paşa şirketi,, unvaniyle bir Türk -
Alman ve Türk -Asya şirketinin 
ihdasını teklif eylemektedir. 

r 
Askeri 

BALKANLARDAKi 

HAREKAT VC: 

HEDEFLERi 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

Dün de söylediğimiz gibi, Bal
kan cephesinde Alınan harp ha
rekatmm sıklet merkezi, bu cep
henin cenup bölgesinde, yani 
Bulgaristan, Yunanistan ve Yu
goslavya hudutlarının birleştiği 

noktada ve bunun iki yanındaki 
Yunan - Sırp sahasında toplan-

mış bulunmaktadır. Bundan ma
da, diğer mühim bir aı>ker! ha
reket te, Yugoslav ordusunun 
Karadağ üzerinden Arnavut • 
luğun Şimali.ndeki İşkodra şeh

rine karşı giriştiği bildirilen 
taarruzdur. Bu şehrin sukut et
tiği söyleniyor. 

<Devamı: Sa. 4. Sii. 3) 

Sovyetlerle 
Almanya 
Arasında 
Müzakereler 

Moskovanın Hareketi 

Bugünkü 

Üzerinde 

Bir Tesir 

Vaziyet 

Mühim 

Yapmıştır 

Amerikablara Göre: 

S. Rusya Belgrat'a 
Tam Müzaherette 

Bulunacaktır 

G41t'ohvnd 

OrJo.-a 

YUf:OSlavyada Almanlara harekat sahası olan mıntakalar!a Yu 
goslavlann Arnavutluktaki harekatı bu haritada gösterilmiştir 

Yuna~n'da ı YugosfaQa'da 

Elen Ordusunun FRANSADAK 
Sol Cenahı 
Açık Kaldı 

Strateii~ 
Tatbik Ediliyo 

Buna Sebep, Yugoslav 

1 Ordusunun Tazyik 

Altında Çekilmesidir 

Almanfır, 

ve Yunan Ordularını 

Arasına Giriyor 

M. STALİN 

Fakat, Yunanhlar 

Yurdu Kahramanca 

Müdafaa Ediyorlar 
Atina 8 (A.A.) - Başkuman

danlığın 165 numaralı tebliği: 
Cenubi Sırbistanda muharebe e
den Yugoslav ordusu tazyik al
bnda çekilmekte ve hududumuz 
da kahraman ordumuzun cena
hını acık bırakmaktadır. Buna 
rağmen', ordumu7, tasav,•ur ~di
lemiyecek derecede yüksek ~ah
si fedakarlıklarla çarpışmakta ve 
ecdadıınızm topraklarını karış 
kanş müdafaa etmektedir. 

Yugoslav Kıtaat. 

Dün lşkodrayı 

Zapt etti 

Berlin, 8 (A. A.J - Bir hu· . Resmi tebliğ 
susi m uhabir bildiriyor:. Sov· Atina 8 (A.A.) _ "Resmi teb-

Londra 8 (A.A.) - "Reuter,, j 
askeri muharriri bildiriyor: Y 
nan resmi tebliğinde, cenu 
Sırbistanda harbeden Yugosla 
ordusunun geri çekildiği ve b 
suretle Yunan ordusunun sol c 
nahını açıkta bıraktığı bildirir 
yor. Bu, Almanlann Fransad 
kendileri için çok faydalı olan a 
ni stratejiyi Balkanlarda da ta 
kibetmekte oldukları fikrini ver 
mektedır. Almanların. Fransız v 
Belçika hatlarının esasına yap 
tıkları taarruzdur ki, cenup v 
şimaldeki müttefik orduların a 
rasında gedik açmış ve Fransanı 

yet - Yugoslav paktının ımzası liğ Bugu··n Almanlar bü,·ük kuv 
hakkı d "P d " t " . J . ~. n a rav ~ nı ı nesr~. · vetlerle ve ayni şiddet ve ısrar-
tı~ı ~akal~, Berlınde çok bu: la, Struma vadisinde ve Nevro -
yuk ~ır tesır ~apmıştır. Resını kop sırtlarına hücum etmiştir. 
mahfıller, vazıyet almamakta· 

sukutunu intaç etmiştir. 

dır. Fakat Moskovanın hattı ( Sonu: Sa 5; Sü 3 J (Sonu: Sa 5; Sü 4 ) 
hareketinin bugünkü rnzi~·et 
iizerinde mühim bir 'tesir icre 
ettiği sanılmaktadır. Berlin'de 
ki Sovyet mahfilleri, çok ihti
yatkar ve bedbin gözükmekte
dir. Fakat, gerginliği azaltmak 
için, halen, Moskovadaki Al
man bl1yük elçisi ile Kremlin 
annında çok sıkr fikir teatisi 
yapılmakta olduğu sanılmak· 
tadır. 

(Sonu: Sa 5; Sü 7) 

r ·~ ., ıaı - uatmıwı unmawttllımımlll' 

,~_y~g R _ ?,_ ~~-E-~ K §.t!_.J 

Merdivenleri Müdafaa 
Yazan: Refi~ Hafid 

Tuhafıma gidiyor: Taksimd~ Tepebaşında, Eminönnnde, 
yerin vaziyeti icabı, yanılmış hoş merdh·enleri diline 

dolayanlara rasgelmekteyim; "nedir bu merdiven merakı, diyor
lar, şehir merdh·enle doldu!'' Bu adamlaran ne istediklerini ben 
anlıyamryorum. Dliz duvara mı tırmanmak, voksa "himmetiir
rical takla'iilcibal" fehvasınca beldemizin esa~lı bir hususheti
ni teskil eden "Yedi tepe" yi kaldırıp İstanbulu bir ovay~ mı 
çevirmek? 

Merdiven, mimarlık fenninin şaheserler verdiği bir kolu, 
ehemmiyetli bir suhesidir. Güzel merdivenin bir şahaneliği ur
dır ve meşhur "yedi harika" kadar dünyaya i1n salmış merdi
venler me\·cuttur. Şöhretli merdivenlerin resimlerine hayretle. 
hayranlıkla bakarım ve sinemalardaki azametli merdivenler 
karşısında heyecanlara kapılırım. Merdivenden iniş bir mal'ifet
tir, çıkış ta öyle ... Kadın merdi\rende kendisini &österir, asalet 
ve kibarlık veya bunların en iyi taklidi m~rdivende belli olur. 

(Sonu: Sa 5; Sü '1) 'i., "' ff• (' onu: Sa 5; Sü 1) Almanların Yunan arazisinde yapmakta oldukları harekatı bu haritadan takip edebilirsiniz, 

Cecile SoreJ'ln bir Pnris sahnesinde, altı yüz bin frank sar
fedilerek yaptmlmış muhteşem m erdivenden muvaffakıyetle. 
yani sultan gibi inisi bir hadise olmuştu: koltuklar , avlarc11, i.İ<' 
yüz franga satılmıştı. Osmanlı padişahlarından biri: Mehpare 
adındaki gözde.o;inin. bir g-ün, saray merdiveni basamağında, ha· 
şını incecik, zarü. latif beş parmağına daYr)·arak uyuduğunu gör
müş, !ievkc gelerek irticalen bir mısra söylemiş, fakat hu kadar
cıkla i1hamı tlikendiği için ikinci mısraı bulup he)·ti ikmAl 7.8· 

mane şairine müyesser olmuştu: (Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 
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Yazan: ULUNAY 

Bu kolpodan sonra sıra kuma
ra geldi. Nafinin havas kuvvetiy
le "rulet,, te çıkacak numaraları 
evvelden bileceğini tahmin eden 
kumarbazlardan biri bir gün ü
fürükçüye müracaat etti. Nafi u
zun uzadıya hesaplar yaptı, za
yiçeler tertip etti, bir çok rakam
lar döktü, nihayet: 

- Bugün dokuz adedi mer -
gupur! dedi. 

Kumar müptelası bu güzel ü
mitle Montekarloya koştu. Girer 
girmez 9, 19, 29 numaraya koy
du. kazandı. 

Tesadüfün bu garip cilvesi 
derhal ağızdan ağın ya •ıldı. 

Artık bakıcıya fikir sormak ü
zere müracaat edenlerin ardı ara
sı kesilmiyordu. 

Nafinin bu ticareti böyle bir 
bucuk sene kadar devam etti. 

Fakat aksi olacak kumara ipti
ı.;.,ı olan müşterilerden biri bir 
komiserin karısı idi. Kocasının 
senelerdenberi biriktirdiği para
yı bir ay içinde üfürükçünün ke
hanetine feda etti. 

Komiser ne büyük mahrumi -
yetler mukabilinde bir tarafa ko
yabildiği bütün servetinin boyle 
mahvolduğunu öğrenince büyü
cüye tırnağını taktı. Nafi hakkın
da idareten Fransadan ihraç ka
ran verildi. 

Bir sabah iki memur üfürük
çüyü odasından aldılar ve trene 
bindirerek Italya hududuna ka
dar götürdüler. 

-Nafi zenaatine alt levazımın 
hiç birini unutmamıstı!. 

Bir Tereddi Heykeli 

H erkes lakırdı arasında deli
lerden bahsederlerken, 

"zır deli, zırzır deli, hınzır deli., 
diyerek cinneti üc sınıfa ayırır
lar. Zır deli bildiğimiz adamakıllı 
delidir. Hatta eski heccav şair
lerden biri, divanıhümayun kale
mine tayin edilen tanınmış deli
lerden biri için, tamiyeli bir ta. 
rih yazmış: 

Sair söziinde hakhdır 
Tarıhi ptık revnaklıdrr. 
Bır eksiği var: Aklıdır, 
"Divane geldi zır deli!., 
Demiş. İkinci sınıftan olan zır

Zlr deliye gelince; bu, delilikler 
cenelerine tesir edenlere alem ol
muştur. ' 

Bir de hınzır deli denilen ü.. 
cüncü kısım vardır ki, ne timar
haneye kapanacak kıl!~ a:.ı:gın, 
ne de sözü dinlenecek kadar a
kıllıdır. Burada bahsetmek iste
diğim Mısırlı prens Memo bu üç 
deliliği bir arava getirerek çıka. 
rılan keskin hülasayı bir ham. 
lede nus etmiş bir tereddi nü
munesidir. 

Büyük bıı.bası, bütün serveti
ni yemis, bitirmişti. Fakat bu 
zengin ülkenin sahibi olanın sul. 
hünden S?elmek saadeti ahrette 
tebşir edilen cennet'in dünyevi 
bir şekli oldu~u için bu altın ka
leler öyle değme israf, ihzar, hat
ta iflas rüz~arlariyle yıkılır şey
ler de~ildi. 

- Haberiniz var mı? Filan 
prens Montekarlo'da bu sene elli 
bin İnıziliz lirası kaybetmiş! .. 

- Duydunuz mu? Falan prens 
varını. voğunu falan artiste yedir 
mis. Adeta hasır üstünde kal
mış!., 

- Rivavete göre filan prensin 
biitün emlaki elinden gitmis. 
Aksamdan sabaha yiyeceği yok
mus! 

Bütün bu dedikodulardan son
ra yine o prensler Parisin kibar 
hir mhaalle.sinde mükemmel dö. 
~eli, dayalı bir apartJman tutar
lar ve refah icinde vasarlar. Son
ra anJas;lır ki, bitip tükendiği 
zannedilen o servetten vine ay
da üc dört yüz İn'liliz lirası va. 
ridat temin edecf'k kadar bir kı. 
rıntı kalmıştır. O zaman cemi -
vette biitün rolleri para yemek
ten başka hir sey o1mıyan bu 
"nukut katilleri .. avda ıüc yüz 
tne:iliz lirası varidatı büvük bir 
fakru zaruret e:ibi söylerler. 

- Kader böyle imis!.. İnsan 
"n"' olcium! .. drmrmf'li. "Ne ola
c::ığım?.. denıe1i.. Daha dl.in pa. 
rn df'ni1Pn seyi ııAvmadım sarfe
i!Prdik:. Ruviin k;:ı lı:ı h lı:ı ayda 
üc vüz kör lirayfl kaldık! 

VRktivle son hflbbMine kad::ır 
.,..edikleri binlerce liranın bir 
<::mtimi bile bu hnsta beserive
tin ıstır::ı hım hafifletP<'Pk bir 
havra snrlıodilmemistir. Onlar ne 
bir hasta k:ıdına. ne kimo::esiz bir 
""·avTuva sifa verici. ümit bağış. 
l?vıcı bir el uzatmamıslardır. 

NaT.arl;ırınrl::ı narası olmıvan
l~r. dovmak hilmiven dilend sü
riilerinden başka bir şey değil
dirler .. 

Kazara vi.iz kızartm ta bir lok_ 
ma ekmek icin miirüvvetlerine, 
merhametlP-rine dahalet erh:nle
rP. bir sad::ık:ı Atnc::ık olurlın·s<ı. 
dPrhal etraflarındakilere dert 
yanarlar: 
· - Bıktık. Yahu! Bıktık. Ver
mekle biter şev değil ki... C:tlıs.. 
.,nJar efendim! İşleri ne?. Öyle 

Tefrika No. 36 

ya .. Dilencilik kolay. Bizim ~bi 
enayi bol olduktan sonra bunun 
sermayesi bir yüz kızartmaktan 
ibaret! 

Tamamen iflas etmiş zannedi
lenler birdenbire Karun hazine
sine konmuş gibi para sarfetmi
ye başlarlar. O zaman yine de. 
dikodu başlar: 

- Haberiniz var mı? Filan 
prens yok muydu? Hani, Mon -
tekarlo'da geçen sene elli bin İn
giliz lirası kaybetmişti!.. Uzak
tan bir balası varmış, ölmüş, 
şimdi tamam br~ yüz bin İngiliz 
lirası miras yemiş .•.. 

- Duydunuz mu? Varını, yo. 
itunu falan artiste yedirip hasır 
üstünde kalan filan prens yok. 
muydu? Simdiye kadar vakıf a
razısı hakkında yaptıP;1 davayı 
kazanmış. Nakit olarak bir bu
çuk milyon almıs ... 

- Bütün emlakini spekiilas. 
yon yaparak, "fulusü ahmere., 
muhtac kaldıih söylenen filanın 
nehir kenarındaki sarayının ar
sasına bir sirket talip olmus. 
Şimdi .artık denizde kum! Onda 
para ... 

Ve hayatta hcrkf'sin maruz 
'kalabileceği de~işiklikler onlar
da mütemadiven cekil,..n. llerli
yen servet dalgaları şeklinde vu. 
kubuluyordu. 

** 
M emo da böyle idi.. Büyük 

babası birııderivle arasın. 
da zuhur eden ihtilaf üzerine, 
bütün haklarından feral?'at mu
kabilinde aldıi1ı iki milyon İngi
liz lirasiyJe Parise ,!?elmiş. Bu 
parayı birkaç sene içinde yemiş, 
bitirmişti. 

Bu milvonPr pasanın Avrupa 
havatı hfüa Parisin eski sefahat 
albümlerinde inanılmaz bir efsa. 
ne e-ibi vasar. 

Mese15 bir gün büvük bir an
tikacı dükkanına ızitmis. ~avet 
kıymetli bir V87.0 l?ÖrtniİS. fiva
bnı 'sormus: dükkanc1 mijsteri
nin kıyafetini beğenmedi_ğinden 
olacak: 

- Çok pah11l1dır. Sf'nin ala. 
caiTın şey değildir! demiş. 

Paşa elindeki bastonu vazoya 
vurup narcaladıktan sonra: 

- Şimdi fiyatını sövleyiniz 
ki. n::ırA.~nl vereyim! demis. 

Offenbach'ın operotlerivle bü. 
yük bir şöhret kazanan o devrin 
en tanmmıs aktric:;tJerindcn Hor
tans Şneyder, ağuşunu bütün 
Avrupa hükümdarlarına actığı 
için, aktrisin yatağı, "prenslerin 
gecit yeri,, dive anılmıştı. 

Pasa güı:elliği ile. isvesiyle bü
tün Parisi teshir eden bu 1atif 
kadını yakından tanımak istedi. 
O <la prensler köorüsünrlen uec. 
mek istemişti. Hortans Şneyder, 
paşanın _gönderdiği haberi mad
di bir mir:ana vurarflk tıpkı va
zosunu kırdıran antikacı _gibi ce
vap verdi: 

- Paşayı y:ıtaEiıma kabul et. 
mek icin bin İngiliz lirası iste
rim .. 

Pasa muvafakat etti. Aktrisin 
milkellef apartımanına geldi. Sa
londa biraz konustuktan sonra. 
masanın üz~rine bin liralık ceki 
bıraktı. Ondan sonr:ı kendisine 
rı:>fakat "rlen ııc:nj!ını çağırdı. 
Hortans Şneyder'e: 

(Arkası var) 

Yerlerinde Tecrübe 

Nakil Vasıtaları 

işletilmiyecek 
Geçen pazar günü yapılması ka 

rarlaştırılan pasif korunma de
nemeleri bazı hazırlıkların nok
sanlığı yüzünden tehir edilmişti. 
Son alınan karara göre, deneme 
önümüzdeki pazar günü saat 10 
la 12 arasında Usküdarda, 15 le 
17 arasında da Eminönü kazasın
da yapılacaktır. 

Denemenin başladığı, halka ve 
pasif korunma ekiplel'ine yalnız 
o kaza dahilindeki alrfım dü
düklerinin çalınması ile bildirile
cektir. Alarm işaretinin verilme
sini müteakip, yalnız deneme
nin yapıldığı kazanın sınırları d~
hilinde seyir halinde bulunan biı
tün nakil vasıtaları oldukları yer 
de durup yolculannı indirecek
lerdir. Bu yolcularla sokaklar
da bulunan halk, tıpkı geçen de
nemelerde olduğu gibi, evlerine 
veya en yakın sığınaklara koşa -
caklardır. -

Bu denemeler için hazırlanan 
plan, bütün ekiplerden gizli tı:1-
tulmaktadır. Ekipler ancak pasıf 
korunma Amiri olan kaza emniyet 
amirlerinin emirlerine intizar e
deceklerdir. Emniyet amirleri 
yangın çıktığı, ipcrit veya diğer 
zehirli gazlerle zehirlendiği, t~h
rip bombaları düştüğü. farzedı -
len yerleri ancak deneme başla
clıktan sonra telefonla ekiplere 
bildirecektiı'. 

Eminönünde yapılacak denem_e 
esnasında Sirkeci garından hıç 
bir tren hareket etmiyecektir. Is
tanbula gelen trenler de deneme
nin yapıldığı kaza hudutlarına ge
lir gelmez duracaklardır. . 

Bu denemelerde her çeşıt pa
sif korunma ekipleri vazife ala -
caktır. Usküdarda yapılacak de
nemede ayrıca paraşütçülere kar
şı korunma tecrübesi de yapıla
caktır. Tecrübelerin ne kadar ve 
kaç saat devam edeceği henüz 
mallım değildir. 

Yeni tulumbalar alınıyor 
Vilayet seferberlik müdürlüğü 

yeniden 35 yangın tulumbası ile 
10 bin metre hortum ve bir mik
tar daha alarm düdüği.i ·sipariş 
etmiştir. Bütün bunların önü~i.\z
deki hafta içinde tedarik cdılme
si temin edilmiştir. 

Avrupa Harbi ve 
Gümrük Varidatı 
Avrupada harbin başlaması ü

zerine normal ticaret imkanları 
azalmış ve bu da gumrük vari
datı üzerine tesir etmi;iti. Evvel
ce ayda 5 milyon ile 7 milyon a
rasında tehalüf eden Istanbul 
gümrükleri varidatı bir milyon 
liraya kadar düşmüştü. Fakat, 
son aylar zarfında bu varidatta 
harbin ilk yıllarına nazaran ehem 
miyetli bir artış kaydedilmek
tedir. Kanunusanide bir aylık 
gümrük varidata 2 milyon 800 
bin, şubatta 2 milyon 900 bin, 
martta 2 milyon 350 bin liraya 
yükselmiştir. içinde bulunduğu -
muz ayın ilk haftasında gümrük 
varidatunız 640 bin lirayı bul -

muştur. 

Babasının Adını Almış 

Selami İzzet Sedes intihal yapma
dığını isbnt edemeyince, müda

faa imkanını bulamı~·an her mahliik gi
bi taarruza geçiyor, ve şu satırları ya
zıyor: 

TAN 

imtihanlara it 
Son Karar 

Dün Bildirildi 
imtihanlar, Orta Okullarda 22 ve Liselerde 

21 Nisanda Başlıyacak, 6 Mayı~ta Bitecektir 
Maarif VeMleti bu ders yılı bi-ı gün lise bitirme imtihanlarının 

rinci imtihan devresi hakkında neticeleri tebliğ cdıleccktir. 
bir karar neşretmiştir. Bu karar- 1 Öğretmenler Jıakkmda 
da imtihanların nasıl yapılacağı ı 
ve imtihan komisyonlarının ne karar 
suretle teşkil edileceği bildirıl- Maarif Vekaleti, öğretmenlerin 
mekte, orta okullarla, lise ve mazeretsiz ve mezuniyetsiz ola -
san'at okullarının imtihan giln- rak bir haftadan az süren dcvam
leri tesbit edilmektedir. Bu ka- sızlıklarının öniıne geçilmesi için 
rara göre; orta okullarla liseler "ders ücreti kesme,, cezasının 
ve öğretmen okullarında kurula- maarü müdürleri ve orta derece
cak imtihan komisyonları zaruret deki okullar müdürleri tarafın
görüldüğü takdirde ikişer Azadan dan tatbik edilmesini alfikadarla
teşekkül edebilecek, yalnız dev- ra tebliğ etmiştir. Bundan sonra 
let orta okul imtihanının sözlü kabule şayan mazereti olmadan 
kısmına münhastr olmak üzere i- derse girmemek veya girdiği hal
ki azanında bulunmaması halinde de sınıfta dersten başka bir şcy
sözlü şekil yazılıya çevrilerek im- ıc: meşgul olr;ıak, bir ay içinde i
tihan bir zat tarafından yapıla _ kı def~dan zıya~e de~~e. geç gel
caktır. Bu takdirde imtihan evra- n_ıek gıbi._hall~ıde,_ ogıe~~enle-
kı mektepte saklanacaktır. rın ders ucretı kcsılecektıı. 

Orta okulların son sınıflarında 
eleme imtihanlarına 22 nisanda 
ve türkçe dersinden başlanacak, 
ertesi gün tabiat bilgisi, cumar
tesi günü de metamatik dersin -
den imtihan yapılacaktır. 28 ni-
san pazartesi sabahı eleme i~Yıt~
hanları neticeteri talebeye bıldı
rilecek, 30 nisan çarşamba günü 
de sözlü imtihanlara başlanacak
tır. 

Liselerin son sınıflarında ise ta
lebe 21 nisan pazartesi günü lise 
bitirme imtihanlarına tabi tutu
lacaktır. lmtihanlar 6 mayıs salı 
günü akşruru sona erecek, ertesi 

iftihar kitabı 
Maarif Vekaleti bir "Iftihar ki

tabı,, neşretmeğe karar vermiş ve 
mekteplere gönderdiği bir tamim
de, bu ders yılı ütihar listesine 
adı kaydedilmiş bulunan talebe
hakkında malılmatı ihtiva e
den fişlerin hazırlanmasını ve 
15 mayısa kadar Vekalete gön
derilmesini bildirmiştir. 

19 Mayıs şenliklerine ait prog
ramı hazırlamak üzere dün sa
bah vali muavininin riyasetinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bu sene
ki şenliklere Universite1iler de 
iştirak edeceklerdir. 

PIYASADA: BELEDİYEDE: 

Karııık Kahveler için Sinema ve Asansör 
Tetkikat Yapıllyor Muayenesi Bitti 
Fiyatları mürakabe bürosu, ka- ( Sinemalarda yapılan teftişler 

rışık ıkahve satışları hakkın~a te~- ikmal edilmiştir. Bu teftiş neti
kikat yapmaktadır. Beledıye nı- ccsi sinemalarda görülen noksan
zamnarnesi karışık kahve satış - ların bu yaz mevsiminde tama -
larını menetmektedir. Fiyatları men ikmal edilmesi için kayma
mürakabe bürosu, içinde nohut karolara malfunat verilecek ve 
ve arpa miktarı etiketle gösteri- muayyen müddette noksanlarını 
len kahvelerin de serbest bir su- tamam1amıyan sinemalar kapatı
rette satılması hususunda beledi- lacaktır. Sinemaların makinist
yenin fikrini sormaktadır. Mt.i- leri de 15 nisanda imtihana tabi 
rakabe bürosu karışık kahveler tutulacak gerek ruhsatiyesi olan, 
hakkında da ayn bir fiyat tes- gerekse. he~üz ruhsatiye al mı -
bit edecektir. yanlar ımtihan_da m~vaffak ol-

Fjyatları mürakabe bürosu, k~-ı duldan son~a bırer_ v~sika alacak
lay ve nişadır .fiyatlarını tesbıt lardır. Vesıkayı ~~mı~w.olmıyan
etmek için tetkiklere başlamıştır. lar sinema makınıstbgı yapamı
Bundan başka hırdavat eşyasının yacaktır. 
fiyatları hakkında da alakadar - Diğer taraftan asansörlerin mu 
lardan malumat almak~adır. Bu ayenesi de tamamlanmıştır. Son 
eşyanın fiyatlarını tesbıt edecek- günlerde yapılan kontrollerde bir 
tir. çok ruhsatsız asansör bulunmuş-

IHTIKAR YAPANLAR - Ga- tur. Bunlar hakkında derhal 
latada Mataracılar sokağınd~ _tor- muameleye başlanmıştır. 
nacı Koço, yedi liralık .. d~mır~. on 
beş liraya satmıştır, Tutu.n gum
rüğü civarında, Adem ısmindc 
biri de karışık kahve satmıştır. 
Her iki muhtekir de adliyeye ve-

Suriyeden Yapılacak 
İthalata Ait Bir Karar 

rilmiştir. Ankara, 8 (TAN) - Deniz yo-
DDNKU iHRACAT - Dün liyle nakliyat zorluğundan dola

Ingiltereye bir miloyn liralık tif- yı. Suriyeden y.urdumuza ith~l 
tik ihraç edilmiştir. Bundan baş- edılecek narencıye meyvelerm 
ka Almanya, Romanya, Bulga - Meydanıekbez yolu ile gönderil
ristana 200 bin liralık deri, ve i mesine mecburiyet hasıl olduğu 
taze balık gönderilmiştir. anlaşılmıştır. Bu sebeple bu ka-

Pansiyonlu 
İlk Okullar 
Hakkında Karar 

Bu Hususta Şehir 

Meclisinde Dün 

Münakaşalar Oldu 
Dün toplanan Şehir meclisin

de, pansiyonlu ilK okullarda vi
layet hesabına okutulacak talebe
nin kayıt ve kabul sureti hakkın
da hazırlanan talimatnamenin 
müzakeresine başlanmıştır. Tali
matnamede pansiyonlu ilk okul
lara alınacak talebelerin vilayet 
hududu dahilinde doğmuş bu
lunması kayclı konulmuştur. Bu 
kavıt aza tarafından muhtelif 
şekillerde tenkit edilmiştir. Bun
la rarasında Istanbulda doğmanın 
hiç kimseye imtiyaz bahşetmiye
ccğini ve doğumu nerede olursa 
olsun aranan evsafı haiz olanların 
bu okullara alınması fikrini ileri 
sürenler bulunmuş, ve madde
nin tadili istenmiştir. Yapılan 
münakaşalardan s0nra bu mad
de; Istanbulda ikamet eden ve Is
tanbul vilayeti nüfusuna kayde 
dilenlerin çocuklarının pansiyon
lu ilk okullara alınması şeklin
de kabul edilmiştir. Diğer mad
delerin müzakeresinden sonra ta
limatname aynen kabul edilmiş
tir. Bu talimatnameye göre; Da
rülacezedeki kreşte yetişmiş 
veya Darülacezede bakılarak tah
sil çağına gelmiş normal vaziyet
te olan çocuklarla kimsesiz ço
cukları kurtarma yurdunda nor
mal bir duruma gelenler, anasız 
ve babasız olanlar ve bakacak 
kimseleri bulunmıyanlar, baba
ları şehit, anaları fakir düşmüş o
lanlar, vilayet hesabına pansiyon
lu ilk okullarda okutulacaktır. 
Bu seneki bütçede bu okullar i
çin yalnız 15 bin liralık tahs sat 
ayrıldığından, yeni yıldnn itiba
ren bu paranın 30 bin liraya çı
karılması kararlaştırılmıştır. Bu 
seneden itibaren Eyllll aylarında 
vali muavininin riyasetinde top
lanacak bir komisyon, bu mek
teplere girmek istiyenlerin .. vazi
yetlerini tetkik edecek ve yuz c;o
cuk hakkında karar verecektir. 

Ticaret Ofisi Dün 
işe Başladı 

Ticaret ofisi umum müdUr 
muavinliğine sabık Nevyork ti
caret mümessili Mazhar, ikinci 
muavinlige Tevfik Mcçek, it
halat müdürlüğüne, Alpullu şe -
ker şirketi sabık müdlirlerindcn 
Haydar Mehmet tayin edilmiş -
tir. 

Ofis dünden itibaren, Bahçe· 
kapıdaki Kutlu hanında işe baş
lamıştır. Ticaret ofisi ve iaşe 
müstcşarlığmın diğer teşkilat~ -
da çalışacak memurlara, tazmı -
nat olarak maaş haricinde ay:ı:ı 
bir para verilecekti, iaşe müste
şarlığı, tasarruf maksadiyle, ,~
dilik memurlara barem hanem
de tazminat namı altında bir para 
vermemeyi prensip olarak kabul 
etmiştir. Bu itibarla bu gib~wte
şekküllerdcki memurlar, dıger 
devlet dairelerindeki memurlar 
gibi maaş ve ücret alacaklardır. 

bil mahsulatın bu yıl için M~y
danıekbez yoliyle ithali Vekiller 
Heyetince tasdik edilmiştir. 

şuydu: 
"- Alman taaıTuzu, Beleş dağından 

Gfünülcineye kadar uzanan bir hat ü
zerinde devam ediyor!,1 

Halbuki ajanslar Almanlann taar-
' ' " 1 ruza başladıklan andan itib~r~:m Be eş,, 

dağını ~cçemediklerini bildırıyorlar. 
Anlaşılıyor ki, Almanlar, Yunanis

tanda tıpkı Polonyada, Holandada, veya "- Benim, 14 Mart 1941 tarihli "Şaka,, • 
mecmuasında "Soyadlnrı .. başlıklı bir yazını lerle devam ederek, beni de ittiham edi- Ustadın ikide birde sırası geliyor. Hoş 

zaten her dem taze meslekdaşımın sıra
sının geçtiği de yok ya. .. 

J ~ "b' "b l t Fransada oldugu gı ı... e e~fo en 
harp kazanamıyacaklar! çıktı. Bu yazıda şöyle diyordum: yor: 

'
1
- Dün, geç vakit bizim Ahmet Aslanla "- Ben, yine "Şaka,, mecmuasınm 17 1-

eve geliyorduk. Köşebasrnda bir gölge belir- kincikanun 1941 tarihli sayısında "Makas ve 
di. Ahmet Aslan korkudan düşüp bayıldı.,, - zamk,. ba~hklı bir yaz.nnda ııöyle diyordum: 
Mükerrer sabıkaldardan birine mahkemede .. _ Hayır ... Milli iilmlerim~z için bu, in-
reis sordu: tihalden de beter bir ıcydir: Intihardır!,, 
"- Adın ne? .. ,. Sabrkalı cevap verdi: "A- "3 Ni!lan 1941 tarihli "TAN., gazetesinde 

fi!!,, Hfıklm sordu: "Soyadın?,, Sabıkalı ce- Naci Sadullah bana bu .kelimelerle hücum 
vap verdi: "Namuslu!,. - İki kişi konuşu- etti!,, 
yordu: "Haberin var mr? Dün bizim Veli Belli ki, Selami İzzet, "intihar,, ke· 
Nişancı, tavşana ateş edip köpeğini vur-
muş?,, "Benim bu yazımın "Şaka .. mecmu- limesini kullanmanın, yalnız kenclisinc 
asında inli!Sarmdan üç gün sonra, "TAN,, münhasır bir hak olduğunu sanıyor, 
gazetesinde: "Baz.ı isinf'lerin azizliği,, başlığı filhakika giindelik gazetelerde "intihar,, 
altında ve Refik Halid imzasiyle ~u yazı in- havadislerinin yazılması yasaktır: Fa-
tişar et.ti: kat bu yasak henüz, "intihar,, kelime-

.. _ Ömer Uslu, arkn daşı l\Iehmct Tunç'un sini liıgatten bi.isbütün kaldıracak hir 
kafasını bir değnekle yardığından tevkif e- hadde varmamıştır. 
dilmiştir!., - Suçlu masum Pakalın. cinayeti 
tamamiyle itiraf etm·şt!r!,, - Floryada deni· Şimdi ben de kalksam, ve: 
ze giren Bahri Dalgıç, yüı:me bilmediğinden "- Vay açıqöz Selami izzet vay: 
boğulmuştur!,, Etem İzzetin babasını intihal etmiş!,, de-
"Şimdi sorarım size: Bu intihal degil mi- sett;ı, haklı görülebilir miyim? 

dir?,, 'r bI BiİJıt,~ar1f, Selami bzete hatırlat -

B d .. S 1• . t t' d v ı.i b -ı 9nıBaıPlsierfıü ilC. ~elimeler, intihal olun· 
~n ~n. e ~mı zze ın. sor ~gu· u mazlar, istimal olunurlar: Benim yu

suah Refık Halıdc de tevcıh cttım. r- karıdaki nükte içinde, "Selimi İzzet,, 
vap vCl'di: \ L ve "Etem İzzet,, i kullandığım gibi! 

''Hayatımda ynzdıwm yaulann en 
kötüsii o fıkramdı: Tevekkeli değil: O· 
nun mevzuu da Selfımi İzzetinıniş!,, 

** 
Yine Rafik Halid! 

Ustad, bir ankete verdiği cevapta: 
'' -Canun, diyor, bir pırlanta}, da 

götürüp pastırmacıdan soramazsınız 
ya?., 

Belli ki, Refik Halidin pastırmayla 
başı hoş değil de, kilosunun kaça ııahl
dığmı bilmiyor. Eğer bunu bilseydi, pas 
tı.rmacaların da altınla, pırlantayla oy
nayan bahtiyarlar arasında lrnhmduk
larını bilirdi. Bu itibarla, ınüsaadesiylc 
kendisine: 
"- insaf buyur üstad, diyeceğim, 

pırlantayı da, şairden, muharrirden, ve
ya memurdan soracak değiller ya?,> 

)tf...W... 

Şair; bülbül? 

"~,,Jaber,, refikimizde, Münir Sü
n leyman Çapanoğlu şöyle yazı

yor: 
"- Şair bir kuş: Bülbül!,, 
BeUi ki, Münir Siileyman Çapanoflu, 

büyük bir hüsnüniyet sahibidir: Yahu, 
yegane kuş beyinli şair "bülbül .. mii?. 

** Alman taarruzwza dair: 

** Yanmanın manası! 

"Son Posta,, refikimizin: ''Meraklı 
sualler,, başlıklı sütununda şöyle 

bir sorgu vardı: 
"- Yanmak ne demektir?,, 
Ayol. hu sualin cevabını o siitunun 

muharriri ne bilir? 

"Son Posta,, refikiınlı, gitsin de, bu 
suali, çal~ılı gazino müşterilerinden sor
sun! 

** I nsaf buyrulsun! 

Dünkü "Halk,, gazetesinde Japon 
Hariciye Vekili Matsuoka'mn 

Sovyet Rusyaya yaptığı seyahatten bah-
seden havadisin üzerinde şöyle bir ser
levha vardı: 
"- Metaksas Moskovaya gitti!,, 
Filhakika General Metaksas, "yaşa-

yan ölii,, lerdendir: Fakat "Halk" refiki 
miz insaf buyursun: Artık mütevcf
fanuı yürüdüğiine de inanamayız ya? 

Fakat Selami İzzet, Refik Halide sa
taşmakla kalmıyor, yazısına şu cümle- Mazur göriilsün: Yine Refik Halid

dcn bahsedcceiim. Ne yapayım: Dünkil gazetelerden birisinde oku
duğum scrlevlıalardan birisi de Naci Sadullah 
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Bir 
Yazan: Naci Sadullalı 

Eğer gazinoları, sinemalan, ti
. yatroları, barları ve çeşit 

<"esit eğlence yerlerini tıklıın tık· 
lim dolduran halkın neşesine ba-
karsanı7., Struma vadisinde giir· 
Jcyen top seslerinin Edimeden du 
yutmadığını, ve İşkodraya kadar 
e:elen muharebenin henüz kutup
larda geçtiğini sanırsını7.. 

Ve eğer bu suurlu, bu uyanık 
ve bu k:e~ üli Hikaydinin köküne 
eğlirseniz, orada Mehmetçiğin bir 
çift çelik siingü gibi°parlıyan göz. 
terini göriirsiiniiz. 

Kendi dilini konu an insanlara 
en kola:v inanan mahhlk, Meh· 
ınetçiktir. 

O, vaktiyle köyiinden kaldırı· 
hp cephe cephe süründürüldiiğii 
7.aınan, niçin dövüştüğiinii bile 
bilmiyordu. 

Falih Rıfkının dediği gibi, Os· 
ınanlı imparatorluğu, Mehmetçi· 
ği, Yemen c;.:öllerinde tıpkı poker 
fişi gibi kumarda han:amıştı. Fa· 
kat biitiin hunlar bile. Mehmetçi. 
ğin kahraman Qlnr.ısına engel teş· 
kil edemedi. 

Bugiin, o, yine cephededir. Fn
kat, ~lehmet<:ik, lıarp etmeye 
başladığı gündenbcri, ikinci defa. 
dır ki, elindeki silahla neyi mii· 
dafaa edeceğini biliyor. Çünkii 
Anadolunun Anadolu olduğu giin 
denberi, devlet ilk defadır ki, 
Mehmetçiğe bir üvey baha mun· 
melesi yerine, bir öz ana şefkati 
gösteriyor. 

Anadolu Anadolu olalıdanberi 
ilk defadır ki, devlet mümessille
ri, köy köy dolaş1p, Mehmetçiğe, 
yarın ha~laması muhtemel görü
nen bir harbin sebeplerini sayı
yorlar. Ve Mehmetçik, ilk defa
dır ki, dfümıanına niçin dliı:mnn 
olduğunu biliyor. 

Anadolnya son gidişimde, on
lardan bir çokları ile uzun uzadı
ya konuşmanın safasını yine tat
mıştım. İçlerinden birine sordu· 
i{um sun] de su ·du: 
"- Mehmet, yine hup olacak 

diyorlar: Ne dersin?" 
Mehmet evvela yalnız: 

"- Ederiz evelallah!" dedi. 
Fakat hu cevabı veren Mehme-

din çehresine bakınca, yann ona 
dli~man olacaklar hesabına tiı i
liklerime kadar tHrenıekten ken
dimi alamadım: Bellivdi ki l\feh
medin, kendisini ası~lardanberi, 
ikide birde. anasından, bacısın
dan, avradından, yavrusundan, 
ve ocağından ayınp cephelere sii
ri.ikleyen o "ıH.işnıan" isimli müz'
iç ve bir at sineği kadar sırnnsık 
mütf'cavize knr~ı hesledii!i bakh 
öfke. harikulade kökliiydi.i. Şim
di ne zaman. Mehmetçiğin bir 
gün yine silaha sarılacağını dil· 
şiinsem, onun si.ingUsii öniinc ka
hlacak bh,:areler hesabına dehşet
le ürperirim. Çünkü bu sefer, da· 
vasına inanan l\lehmetçik, asır
ların biriktirdiği bir kinle; ve 
düşınanının kökünü kuru.turca· 
sına döviişeeektir. 

Ben, imanlı Mehmetcliin bu 
sefer bu derece korkunç bir öfke 
ile dövfüıeceğini o gün: •·-Ederiz 
evelallah!'" dedikten sonra bem
beyaz di terini gıcırdatarak bana 
sorduğu !ili unutulmaz sualin i
<:inde okudum: 

"-Kuzum beyim: Şu dfü•man 
dii man dedikleri şeyin bir kökü 
yok mu ki?" / 

Valiler Arasında 
Ankara, 8 (TAN) - KayserJ 

valiliğine Zonguldak valisi lfa. 
1it Aksoyun, Zonguldak valiliğı
ne Gaziantep valisi Cavit Hun· 
verin, Gaziantep valiliğıne Er· 
zurum valisi Burhanettin Teke
rin, Erzurum valiliğine Sinop va 
!isi Fehmi Uralın, Sinop valiligı
ne Çorum valisi Salih Kılıçın, 
Çorum valiliğine Istanbul enını
yet müdürü Muzaffer Akalının 
tayinleri yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. 

Vekiller Heyetince Tasvip 
Edilen Kararnameler 

Ankara, 8 tTAN) - Emniyet 
teşkilatı memur ve müstahdem
lerinin kıyafet ve techihzatı ni
zamnamesinin bazı fıkra v<' ;:;lad
delerinin °değiştirilmesi hakkın -
daki nizamname Vekiller Heye
tince tasdik edilmiştir. 

Muamele vergisi kanunnuun 
21 inci maddesi hükmüne göre 
hazırlanan iptidai maddeler ten
zilat cetveli hakkındaki karar
name de Vekiller Heyetince tas· 
dik edilmiştir. Bu kararnameye 
göre iptidai maddeler tenzilat 
nisbetıerini gösteren cetvelin "A" 
grupunun sonuna ambalajsız sa
tılan çimentolann ilavesi ve "D" 
grupunun sonuna kağıttan mamt"tl 
masuraların ithaliyle bunların 
tenzilat nisbetinde % 43 olarak 
tayini kararlaştırılmıştır. 
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ı - Irak bldl•lerlne dair aon 
plen ve Baldatta İnsillz ha· 
va Qalerinln Irak JtuvveUert ta
rafmdan zaptedilditinl bildiren 
haberden, nzi)'et1D Vabimleftitl 
enlafJlı10I'• 
2 - yupın Ol'dmu hudutluda 
a.tOn Jmnetlerle muharebeJi ka
bul ~ mndafaa7& daha 
e1verltli olan Vudar hattmda 
topt•""ıil. Yunanistan ordusunun 
... Y\lplav ordum ne irttbatlQ 
ır.nm_,,,. mlnl olmak makaa• 
dJ7)e ıetf7e çektıd.111 anlaıılJ;J'Or. 

rak'ta Vaziyet : 

KOKUSUNDAN 
i •manda lran $e~ln 

Yilk Kayrus'an eşi Mırbo yu, 
U, 1röremedinls ama onun sJI· 

teki ~hretlni elbette işat-
.. ıntzdfT. Acık kumral saçlı. fi. 

ı1a10. li'l dadUh bu dilnya 

11 -top.-tktan heykelcikler 
lt9rak pçtaebden- fakir bir ba· 
ile ananın evlldı olduiu.ndan 
elW...tn h"PÜ pbi. sabah ve 

ialnde t• ... dıiı Venüs 
.. (e)'e bahada alır hedh•el!r 
İl't'"'.-z· arH·ak. mevsimine ıo
.-nılen. menek~n demetler 

.._rak ımnann•t· 
arabk, o ırtlzeller ıB~linln 
nde btr tılNm ~r. Zanlb 

bir cok ,as y-.ı döktilkten 
,. 1"'°kDYll dalat'. Rft)'lld" keti· 
.ne .t• si bir «ivet"ebt 1rörftnlr. 

Atlama y11vrum, der, Veni· 
~dutun .,U11erinl onu" öntln· 

al, vftnl"dıı-ki ,.,hanın fi~ .. TIDf' 

tır. Bununla lvl olacaksın 
nrieenln emri hi:vledlr ..• 

lizel kıs Venflı'Un eml'lnl ye· 
ptirir, yiizUntlekl (ıban da 

·hle ltlr iz bırakmadan- (&bucak 
kaybolur. Bunun ftzerine Tanriçe 
onu -emrine itaat etmesine mftki 
fat olank- Şehen,..hına eş yapar. 

Bu mual h8'unu7:a ,ttse bile 
nihayet 'bir masaldır, pi kura· 
siyle çıban kapanmaz. dersiniz .. 
Fakat en yeni ühoratuvar tecril
belerine ır&re libontuvann 20 
metre ml'klbr havasından l 0,ftOO 
tane mikroD kolonisi hasıl oldutu 
halde. IAhoratuvara lri\I saY11 sı
kılarak havası kokuland.;.lmH 
!O dak:ka son ... ant'ak ı.noo. bil' 
<ıaat sonra z.ono, Ü( saat sonn 
1008, dokuz saat sonra da O mik· 
rop hasıl olar ••• 

Demek ki ifil kokamnda ·ko
kulann bir ~tunda· mlboDlan 
telef etmek hauau vardır. Cıbu 
da mikroplardan h ... ı olm. O 
halde dtinya rftzelinln 111 ... ha· 
ıta. t'enede çıkan (ıbanıa "81 ko 
1rmıundan lvi olma!'lı uvdurulmu 
olsa da valan detild"r. Daha doğ. 
rusu. hlkın .rörl(iisilnden eıkan ı 
bir bill(i masala konularak ~zel. 
leştirilmif ve ebedileştirilmiştir. 

'r A W 

Baldat1m )'elli tesis edilen mahallelerinden biri 

Romanyamn me~ur diplo
matı TitülHCU yu batır-

• 

tanınız. Nazi kur
banı olarak hasta
lanan, ve nlba,et 
bir ~ a.T evvel 
ölen bu ltuıMn 
devlflt "damına alt 

kücük bir hlklye anlabrlar. 
930 de Romanya namma LA

hey konferansına gitmlştl Fa-
kat S{eeeleri uvumava muvaff alc 
olamıvordu. Cünkü vanındakf o. 
dada bir cocuk vardı ve bil\On 
ıece dlıyordu. Otelciyi çaitırdı: 

- Rica ederim. dedi, sa kadı· 

Değiıiklildere 

Bir Nazar 

Bir gün Pariste, Titüle1e11 
buhmdulu otelin ınonu 

ile konutUyordu. 
Ganon RmnencU 
ft fakat Pan.te 
y.-,cıırdu. Rumen 
auın kendisin• i
sinden memnun o-

IUI) olmadıitım sordu. Garson 
bOtOn samimlvetivle: 

- Daellns. dedi. Parlste ıar
aonluk etmeyi, Romannda bari-

. ciye nazın olmava tercih ede
rim. 

Uul'f Salt pqa iktidar mev
n kiine ~lir ~lmez mazi

nin tamamen unutulduhnu ve 
elbirliji ile memlekete hiz
met edilecelbıi bir nutukla 
illn etti. Aynca demokrasiyle 
idare edilen memleketlerde ol
duıu ıibi serbest fırkalar teala 
etmeye nvret ediyordu. Kabi
nede dahilive vezaretine trakm 
Türkiye sefiri Naci Sevket ve 
adliye vezaretine de Suphl Def· 
teri ııetlrflmlsti. Bu iki eleman 
aiyuette nlsbl bir sükOnetin 
mürevvici oldukları cihetle her
kes Nuri Saft P8'8 hO.ktlmetbün 
muvaffak olacalmı ümit e4lwr
du. Kabfnede Baldatta eberi
yeti haiz olan SWerden iki mü
him f8)ıdyet nrdı: Bunlardan 
biri maliye veauettnde bulunan 
Kral Favsal'ın vetistlrmelerln
den Rüstem Havdarla maarif ve
zaretine ~ Salih Ceber 
idL 

Kabine intihap eyledfll aza i
le efkira blr koalisyon hilldUne.. 
ti o.laca#ma dair ümitler ver
mitti. IWıuna arada kan dava
sı olmasına ralmen bizzat kabi
ne reWnin Hikmet Süleyman 
beyle ısıflllbtı Irak hat6met 
tahavvilllerinde huenat hanesi
ne kaydedilecek haclisekn'den-
di. . .... 
Vaziyet bir müddet ıilk6net. 

le devam ettikten IOnra 
bir ~ ansızın Kral aleyhin
~bir <Na.-•~ 
....... taklip titiiddtt'Jtt'• ...... 
yaPıldJ. Tevkif edilenlerin ba
şında Hikmet Süleyman bey bu. 
lunuyordu. Derhal teeekkül e
den idarei orfıye mahkemesi 
müttehimlerı muhakeme ettik
ten sonra hepsini muhtelif ceza
larla cezalandırdı. 

Hikmet Süleyman idama mah 
kum edilmistt 

Baldat- muhitinde vakanm 
musanna oldutuna dair blr ço_. 
rivayet vardı. Bizzat, divanı 
harp reisinin mahkCimiyet ka
rarma lstirak etmemesi ~bine 
ausından dahiliye Ye adliye ve
zirlerinin bu baota tam bir ka
naat beslememeleri kabinede 
"tecanüs" meselesini zaafa uA· 
ratmıştı. 

Bu hadisenin üzerinden pek 
az zaman ıecmt~i ki hükftmet 
yeni bir müskülAtla karsılaŞtı. 

lrakın cenc kralı feci bir ka
zaya kurban oldu. Kendi araba· 
11n1 idare eden hükümdar. kaza
en bir demir ftireie carınvor ve 
sRdemP.den kmlan direk basına B astın ba Tllrk Uhlablln i-
duııerek zavallrvı pek ıen~ ya- lümilDUn tlç 7tb elli ~ffba 
sında öldii"1ivordu cü yılıdır. Bu tarihi tehn lttiytlk 

Irak tahtına cık~cak olan ve- ıııimar, ilham bazinelerin•ea •
liaht tkinci Favsal henüz dört vaç avuf pırlantalar, yakutlar, 
yacıntlavdı. zümrütler, inciler saÇDUf, latan-

lrak1n daima tutusmava mil· bulu o maaZDlll lbiclelerlyle bir 
sait karRktPrf b11 "ıadi!'lflden cok Şark tehri yapJDlftlr. Türklerde 
müteM•ir oldn Ölen hüki1ondar büyük mimarlar yetifmittir. Fa
knvvetli millivetnPrve"Hıtiylr kat, 10phe yok ki sanatm 'bu ctU 
halka kendisini sevidnni$ti. demetinde Mimar Sinan elkl ta• 

* * 
bin De bir Gtill Ka'nadır. 
GQl denir her lille amma atll ra'Da 

G ilnlerce sokaklarda ma- Mimar Slwa .._ mtın!':f!: 
temler vaptldı Galeyan pbi aanatlaruwa icap ettlrdiii 

bütün hilvük tehirlere kadar ya- ıanuetle saray erkiaiyle, ftair. 
yıldı. Dönen rivayetler hadiSI- lerifle temas neticesi olarak me
vi bir kaza eeklindeJ) cıka~a~ seli Kuım ata pbl siyuetle at 
kadar dal budak sal~rmıtf;1 rapnadı ta!!WMI! kendilll .... ta 
Bu .raleyan Musulda b(lyük bir aldettl, Bumala mimar KMDD 
triddet kesbettL Ahali fnclliz :pam kadrini temll etmlt olmu 
koMOloahane.tne hOeuın ederek • çfbakti Kuun ata tarilate 
komolosU öldilrdiller. ::::· mimarbia alt btlylik ...... 

Hillıdbnet bir yandan bu Is- ler bınkmamıı. Fakat memleket 
kfllitr dibeltmekle ammrb11 te Kipriutl pbi bir adamm mev· 
diler taraftan 1abt krala bir wal kie plmeslnl temla etmlttl. 
tanat naibi intibaı> ediyordu: E Siaaa alama en stbel eMrl 
mil' Abdi bAh. Silleymaaiye camli4ir. Füat (ta 

Nuri Sait ..,... artık ~k rih) 1 dballyecelı: olanak Sinan 
ratik idare tarzmdan uzôla~ .... tmdaki en btl711k tekbıGlil 
mıfb. Memleketin thttyeeı olan ae misal olarak EdirDedeld Seli· 
fcru&ı tatbik icfn kabinede ta- miye camiilli ıöstermiftir. 
clillt yaımıak lstlyQJClu. Siaama saraylar, eamiler, bna 

Bu ıibf slddetll icraata manJ retler, ttlrbeler pbl herbirl Tlirk 
telakJd eyledlti tf•hilive veızir Anat taemıa birer pırlaatuma 
Naci Sevketl Ankmva l(Önde- bemi1ea eaerlerhıin anmada itil 
rlyor ve derhal arkadan bir tel- lausa ""'emleketba dolradaa doi· 
ıtraf eekerek NJıO.kdmetln bazı raya .. yatına temas eden muu-
lcraatuıda serbest olabilmesi l- Dm bir ..eri daha ftfthr: 
cin birlikte eahsmak mümkürı O devirde lst.nhulun pek mU. 
olamrvaealı cihetle Ankara. Ka- h1!n olan 1U meselesini Ulledea 
bire, Tahran sefaretlerinden bl mımar Sinan °1muttur: JUiıdaa
rlni intihap eylemesi rica" edi· ne ıul~n, huinel evrak ~\.Uk•la· 
Ji:yordu. nna ıore ancak 1555 ......... 

Naci ~ket: Ankaradan isti- :=:e S~~~u.a 1;f 
fasını sronderdıkten sonra Bat· rilebilmlştl 
data döndü. Kabinede icraata Avrapahlar dllnJ1l Jaadlastma 
en~l a4ıledilen bazı zevat ta bnf8ll " .. '" Ttkk .a:n_.;;..;ıadau 
çekıldiler. bahsederlerken: 

Vaziyete asker müdaha1eve "D8nJ'UUD ea çetin •ekteltl .. 
mecbur oldu. Nuri Salt ı>R$8 hü- yılan Tilrk orduauada 1etJtnıil· 
kt'kmeti istifa ederek vPri.-n ... ; tir' d .. ..._. 
bir toallnon hüktlmetl teklind~ Mimar sİ.an da ini mekteptea 
ae.tt Ali Geyltni ıeldL yetlpnlftl. Birinci Selimin sama-

Reılt Ali bey lrakm en dikka- nıa4a Ka7Mride de.prllmif. Ja. 
te .. yan ltmalarmdan biridir tanb11141a aeead otlanlar mekte
Bu cerbezeli. zeki ve faal ada- bine verilmlt, Çaldıran uferiade 
mm deierinl anhyan Cemil bal-duktaa 10ara da Ttlıll _.. 
Medfai hükdmett. sukutundan ~iyle .. Tebrbe Prmll ve 7iM orda 
ild ıriin evvel onu nefyetml•ti. ıle ç~lleri ~ §amdaa KaJüre 

N url SMt ı>asa hükumetinin re cıu.Uttı: 'SlDU aeeml otJ•ı.• 
ilk teşekkülünde sany vezare. tan ıenç bir >;eaiçeri o..-kapı. 
--IQlliedfhıı#I, lll~~ ......... ~ 

'(( i- :~"erftr.:.:u. .. F:!t 
Geçmiı zamanlara ait olan Sinan biltiba bu memleketlerde 

bütün bu vakayii 2ö~ ıördiltü ~~~le mllll ~117-
rıünden r~irdikten sonra mem· pJanm bealıyor ıorgfl,, denden 
Iekette bu l(ibi hadiselerl dolu yüksek ilni~tede tabıiliai lk

ak ba t · ı • --'- mal eoıyordu. rac va ncı eaır.ere lllal!UMU\ K s· T"..1.ıa.x.. w...ıa uL 
dobıı olamaz. oea mM ............. -1-

varbklar, muhtetem Abideler ver 
Irak, tetekkülündenberi . .sırf dl. Fabt uautmam•h ld Sbaua 

dahtlt lhtirulann tesadümiyle da biu veren Türk orduau olmut 
delişiklikler -5rmils bir memle- tur. Baordanua rahaada ,.ı... 
kettir. Muhtelif fırsatla:-:a artık ukerlk delil sanat atfnn•• da 
resit oldutunu müttefiki bulun- mevet oldajunu harikalar )'llpaa 
dutu ln.WZlere de t:lSdik ettir Sinan pbi bir Yeniçeri iabat etti. 
mistir. J'akrUld 

Bu zen«tn ve trene kom'1Ullu-
zwı bu buhranı da atlatac3lm• ------------
inanmamak icin bir sebep tasav IL&t--& Yeki& D•" 
vur etmiyoruz• KTD&T 
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BUYUK ADAMLAR 
Galerisine Kimlerin 
Resimler~ Asılmalı? 

Mimar Sedat Çe,tintaş , Teşebbüsü Sakat ve 
Tehlikeli Bulm..akta, Galeriye Y aşıyan ların 

Re simlerinin Asılmamasım ve Bunun 

Ölmüşler~ İnhisar Ettirirmesini İstemektedir 
Mimar &Aat Çetintaş. anketi-

mize verdi.gi cevapta demiştir ki: 

-wmeşe~büs sak~t ve. tehl~eli-
1 dır kanaatındeyını. Çunkıi 

haya.'ctaki insanların tarihi yazı
laltlıyacağı gibı, yine bu hayatta
J.,..; insanların kıymetini ve kıymet 
derecesini tesbit ve tayin edebil
mek için bütün efkarı umumiye
nin, milletin münevverlerinin a
deta teker teker reyini almakla 
mümkün olabilir. 

lkinci cihetten Universitenin 
yahut he:r hangi bir ilim müesse
sesinin kanaat ve görüşlerinde 
tamarniyle tesirden azade kala • 
rak hareket edeceği şüpheli old u
ğu gibi, bu :kanaati tamamiyle is
timal etmiş olsa dahi halkı bu 
noktaya bağlamak ve halka oldu
ğu gibi kabul ettinnek çok mü:r 
kül olsa gerektir. Bence böyle 
yapmamalı, bu büyükleri yalnız 
ölmüşlere inhisar ettirmelidir. 

Mesela, bugünkü yaşıyan ve ça
lışan mimarlar arasında ekol ve
ya çığır sahibi adamlardan size 
bahsedecek olsam, benim seçti
ğim sanatkarları ayni kanaat ve 
görüşle diğer mimarlar kabul et-ı 
mezler, bu da tabiidir. 

Koca Sinan 

naatler ine terketınek en lojik bir 
harek~t olur. 

Selçuk Medeniyetinin 
Yıldızı 

Türkün medeniyet sahasında 13 Ün<:ü asrın yani Selçuk me-
en kuvvetli cephelerinden birisi, deniyetinin yıldızı bir Kelük Bin 
tarihte mimarisidir. Selçuklar- Abdullah vardır. Bu adam K on
<ian mühim bir varlık olarak Os- yayı, Sıvası, Kayseri ve Erzuru
manlı devletine intikal eden mi- mu en yüksek ve harika denecek 
mari on dördüncü aSlrdanberi ge- eserleriyle doldurmuştur. ıo u n
ı;en 6 asır içinde beynelmilel cu asır başlangıcında Bursa Ye-, 
san'at aleminde bile birer yıldız şil camisini yapan Beyazıt oğlu 
denecek kudret ve varlık göster- lvaz, daha sonra Edirnedeki san
miş olan artistlerimiz vardır ki, at ve teknik şaheseri olan 3 şe
Turk gençliği, hatta bugünkü refeli camisini yapan iakat maa· 
Türk münevverleri bundan ma- esef ismi ve şahsiyeti hala tesbit 
alcsef haberdar değildirler. edilememiş olan yükse,:C üstadın 

Bunun içindir ki, senelerden- ismini ve hüviyetini .meçhuliyet
bC?ri bir tek Türk mimarının a- ten söküp ortaya kMmak lfizım
dından bahsedilir, ona ihtilaller dır. 
yapılır, makaleler hasredilir. Hal- Bunu takiben Kemalettin, eski 
buki, on altıncı asrın yıldızı olan Sinan, Hayrett~o, çok mühim şah. 
Sinanı, Sinan olarak milletin ta- siyetlerdir. B•<U'llardan sorı·a Ko
rihine perçinliyen d aha evvelki ca Sinan , bı.tnu takiben de Davut 
asır artistleri ve Sinanın bizzat Ağa ve M.<"itmıet Ağa çok kıymetli 
hocaları neden unutulmalıdır. üstatlard~ Bundan sonrakilere bu 

Sonra, Sinan Türktin en par- kadar lr..ıymet ve ehemmiyet ver
lak ve zengin bir zamanında en miyeb!liriz, 
yiıksek teşvik ve müzaheretle hü- F<.itr.at şu nokta ehem miyetle 
klımetinden ve muhitinden, aldı- ort'9,ya çıkmaktadır ki yalnız isim
ğı mazhariyetlerle şaheserlerini Ie.c!n i ve eserler ini gördüğümüz 
sıralamıs olduğu halde ayni hü- ~Aı üstadlann resimlerini nereden 
kumet ve cemiyetin ilimde, san- bulmalı? Bugün hayatı üzerinde 
atte, dahili ve harici siyasette e-:;• en çok uğraştığımız ve bize en 
kötü ve karışık bir zamanın,da yakın gibi görünen Sinanın bile 
Sultanahmet camisi gibi bir .san· bir resmi mevcut olmadığı gi
at incisini bu kadar müşkü'ıat ve bi, şunun, bunun Sinanın resmi 
ınahrumiyete rağmen m~ydana diye ortaya koyduğu şeyler de 
koymuş olan üstat Mehrr,ıet Ağa- kabulü mümkün olmıyan gülünç 
mn ismini bu cemiyette~ kaç kişi şeylerdir. 
biliyor. Binaenaleyh bunları halka ta -

Demek istiyorum l"i, geçmişte nıtmak için resimleri değil de hal 
bu yüksek Türk medeniyetini tercümelerini gösteren birer ki
kurmuş olanların evvela isimle- tabe ile en yüksek eserlerinden 
rini ve hüviyetlet.ini bugün m ut- birisinin seçilerek maketini yap
laka öğrenmek mecburiyetinde- tırıp resim yerine teşhir etmek 
y iz. Bugünün '.>Üyüklerini ise hiz ön planda benim aklıma gelebilen 
tayin etmek salahiyetinde olma- bir şeydir. Sonradan gelecek ne
dığımız gibi, bizden sonrakilerin sillerde mimarlığı, heykcltraşlı
salahiyctle!'inc, görüşlerine ve ka- ğı bir elde ihtisas halinde birleş-

ASKERİ 
Başı 1 incide 

Yunan Başkumandanlığmın dünkü 

TAN 

VAZİYET J __ A_s_k_e_rl_ik__;,lş_I e_r_i _. 

Şubeye Davet 

9 - 4 - 9·11 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
tebliği, Cenubi Sırbistandak1 Yugos
lav ordusunun büyük bir Alman taz
yikı karşısrnda garbe doğru çekil
mekte olduğu, bu yüzden Yunan sol 
cenahının açık kaldığı, fakat buna 
rağmen Yunan ordusunun vatan t.op
rağmı adım adrm müdafaa etmekte 
oldu~mu bildlrmektedir, 

1 - Makedonyadaki Yugoslav or
dusunun ileri kısunları, Bulgaristan
Yugoslavya hududu üzerindeki Us
trumca (şehir) - Rııdoviç - Koçan -
Kriva Palanka hatt.ını tahH1e ede
rek garbe doğru Vardar vadisi üze
rine çekilmişlerdir. Fat.;at burada 
mühlm bir çarpışma cereyan etme
mlşllr. Binaenaleyh bu geri çekilişi, 

bir stratejik hareket olarak teltıkki 

EminönU Aakerllk Şubesinden: 
Yedek levaznn teğmeni: Hasan Fehmi 
oğlu Mümtaz Fehmi 329 - Rize 
(48721), Yedek eczacı teğmeni: Hak
kı oğlu Mehmet Bekir 318 - Şijtav 
(37342), Yedek piyade asteğmeni: 

(Baş tarafı 3 üncüde; 1 
sonra mı olduğunu hadisat gös- ' 8.00 Program 119.15 Ç 
terecektir,. demektedir. 

Balkan harbi başladıktan 

8,03 Haberler . ziğl 

8.18 Müzik (Pl.) 19.30 Haber 
8.45 Yemek lis- 19.45 Konu 

tesi 19.50 TurkO 
20.15 Radyo 

Demek oluyor ki. bu cephe bölge
~indeki Alman taarruz hareketinin 
hedefi. dün de ~öyledi~im!z gibi, Yu-

edebiliriz. · 

Nedim oğlu Ali Rıza Barkut (30030) 
ın kayıtları tetkik edilmek üzere ace
le şubeye müracaatları ilAn olunur. .. 

sonra, \'Ukua gelen en miihim 
hadise, Alman zimamdarlarının 
Avrupayı arhk tamamiyle ken. 
di nüfuz ve hakimiyetleri altı- 12·30 Program 

12.33 Şarkılar 
na gecmis bir kıta, kendi kıta- 12.50 Haberler 

zetesi 
20.45 Konuş 
21.00 Klfısik 

ler 
21.15 Konu 
21.30 Kllislk 

2 - Bu sahanın şimalindeki Bosi
legrad - Caribrod - Pirot hattı ve 
umumi tfıbiriyle Niş önündeki Yu -
goslav ordusunun vaziyeti nedir? Bu 
hususta hiçbir haber alınamamıştır. 

Bizim kanaatimize göre, Yugoslav 
ordusunun umumi karargtıhı Niş ile 
Üsküp ara!lmda bittabi gizli tutulan, 
bir mevkide olmak icap eder. Bu tah 
minimiz doğru ise, bu bölgede mühim 
Yugoslav kuvvetlerinin toplanmış ol
duğunu kabul edebiliriz. Acaba bu 
kuvvetler de, muharebe vermeksizin 
geriye mi alınacak? Yoksa bundan 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin
den: Bursalı Recep oğlu 322 doğumlu 
Hakkr. Sanati Demirci Er. Piyade 
er Ahmet oğlu 327 doğumlu Tahiı· 

ları sayarak, :valnız kendileri. 13.05 Köy türkü-
ne karışı harheden milletleri de- !eri nan ve Yugoslav ordusunun arasına 

~okularak mtitkhit bir cephenin ku
rulma!;ına mAni olmak ve SE>Uınik -

!1'il, İne-iltere ile dos t olan ve 13,20 Salon or -
Sanati elektrikçi. kendilerb·le beraber olmıvım kestrası 

Ü<>küp dem iryolunu ele ~ecirmektir. 
Almanlar bu hedeflerine varabile -

Er Veli oğlu 330 doğumlu 
Sanatı e~ektrikçL 

Sefer her devleti kendi dü•nnanları + 

cek1er mi<iir? 
Yukarıda adı geçen erlerin kayrt

ları tetkik edilmek üzere acele şube
mize müracaatları ilan olunur. 

telakki t>ttiklerini alenen ve 18,00 Program 
resmen ilan etmeleri ke)·fiyeti- H!.03 M üz1k (PL) 

Bu ımalin cevabını yakın vakayi 
\'erecekt' r. Fıı kat, bi1im ıröriisi.imilze 

"Öre. diinkii Yunan t!"blilUnin az. cok 

dir. 18,30 Konuşma 

Yu.g-oslav~·a ve Yunanistanın 18.45 Çocuk saati 

rlramııtik li~anınıı raj!mı>n. Almanla
rm cenhPnin hu bölqeqinrlP. t"1<ip et
tik!Pri !>trateiik gavevi qjmdiden ta
!ı:ıkkuk e11imıi~ oldnldarı c:fivlPne -
ı11cz. Z<ı1en, A iman hıırp tPblii!leri 
rfp R<ılk:ın ccmhP~ ' nin bu blilee~inde 
bir ":vtldınm harbl.. nin yapı1m::ıdı1b
nı. daha doinıqı yıınıl,.mrvacııı'!:ını kay 
-ietmekte v1> tpc:sıri!it edi11>n mttkave-

HALKEVLElUNDE: =======-A 1 manya tarAfından tecaviize if • BUGÜN 4 
uğramasının Am"l'İkadn derhal 

1 
ili 

Beyojilu Halkevlnden: Perşt'mbc tesirini ~iisterdiJ?-j anlasılı y?,t MARMARADA 
günü saat 18 de Evimizin Tepebaşın- Son haher ler Yugoslavya~·a l?OTI : 

daki merkez binasında Konservatuar derilmek ti.zere mühim m iktar 
Müdürü Yusuf Ziy:.ı Demirci tara - ... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!ıı!!!!!!~~~ daha mühim - cephe vaziyetine gö- da harn msıbc>mrsinin ıtem ilc>r' .... '!! K u"çu"k fından "Türk Halkiyatr üzerinde tet-

re çok miihim - birbharekete mi ıı;i- kikler,, ıncvzuunchı mühim bir kon- yüklenildiğini hiMl-lirmA"'Nt,.tT,...ıEh-N. ŞIRLEY'IN 
rişecek? Fikrimizce uradaki Yugos- ferans verilecektir . :.1 

· Büyükler i de hayran hır 

1 metin ~indı-tli olnııı;ıınu tekrar ha-

lav ordusunun Carihrod istikametin- I TOPLANTILAR 
den Sofya üzerine bir mukabil taar-ı KA YIP: İstanbul Ticaret ve ~ı son harikası ve en büy" 

filmi ruza teşebbüs etmesi, imtihal hari- Yeşilay Genç~ik Şubesi Umumi Ka- Sanayi Odasından aldığım 28/ 3/ 
cinde değildir, Böyle bir teşebbüs. ı tipliğl~d~_n: __ K~_nser \'e temsill1

, <ıylık.1941 tarihli ve 1466 numa~alı M A y ı• 
Ustnımca vadisine ~kulan cenuptaki umumı, ı:çu~.c~. topla ntım ız , 12/4/ 911 menşe sahadetnamesi mahallıne l 

hı>r vermpkff'dir TT<>fnımca \'acfi~fn

,-ı,.ki Yıınıın lrnı:vf'fü•rinln yalnız mil
rtafaada kıılmrvarak. elden kacırılan 

Alman taarruz kolunun cenahını ve C~martesı ~unu saat 14 de Eminci- vasıl olmadığından ve yenisini a. K u 
irtibat merkezini tehdit altma alarak nu ı:alkevınde yap~lacak_tn~, Muht.e- lacağımdan mezkur sahadetna -

hı:ızt mf"vkilerf i"1:1rcfı:ıt pfmpk emriy- .. k"l b' , . te 5 kabillr rem azamızm davetıyelerını her gun . hük ,, I d • .
1
• l 

)p mukabil taıırrtıTlara da kı:ıll<:ıı; - muş u ır vazıye ~ y · d saat 14 ile 17,30 ara~ında , Sirkeci menın mu 0 ma ıgı ı an ° u-
3 - Makedonyadakı unan or u- Şahinpaşa oteli sırasında 61 No, 1ı nur. maları ve hunda mm•aftıık. nlmaları 

~vrıı-:ı ii<>tiinde durulacak mühim bir 
"'olrt.Adır. 

'>Unun :,imdiden Metaksa~ hattı üze- Cemiyet binasından almalarını dıle- Ali Tansever 
rinde çarpışmakta olduğu, doğru ol- rim. Ralıkl-ıane sokak No. 25 
masa gerek, Metaksas hattı, Selanik 1 - -,,. 

Va,.ivetin bu tonlu tı1rifindPn cı- şehrini ve bunun etrafındaki geniş F"I • 
kı:ırahilece~imi,. netic-•,.,.ri vn hii1dim 1 Parı"ste En Son Çevrı"le.n su··yu .. k Fransız ı m ı 

o; ~ müdafaa sahasını çemberliyen bir sis-
un~urlarmı ~ylecf" hiill\ c:ıı f"debiliriz: ' 

~mru~ 1 

Bulgar hududu boyunca bu hatta , 
tirmiş bir veya bir ,ço_Jc. aı:k~olog sistematik bir surette bağlı tesisat, j 
çıkar d a bunlar hakıkı salahıyet- yoktur. Huduıt boyundaki mevziler, 
leriyle birer Sinan , Hayrettin, l ileri karakol va:r.ifesini görmektedir, 
Kemalettin büstü yaratırlarsa o I 
vakit bu heykeller veya re ;imler 4 - Selfı.niğe ve belki kısmen de 
de sonradan galeriye ilave edile- Orfanos körfezine ihraç edilen İngi- j 
bilir. li~ kuvvetlerinin kiill1 kı~ım~arı, ~-e- 1 Bugün bu salfthiyeti haiz ar a- nuz cephe ateş hattına gırmış degıl- . 

mızda kimse yok tur. rur. 1 

Adı Geçen Meşhurlar Binaen.aley~, Balk~n- cephesinin bu 1 

M , S d t Ç t' t cenup bölgesınde muhıın çarpışmalar 
ımar e a e ın a§ın ceva - b 

b d d h l h k ve esaslı hareketler, undan sonra 

ÇALINAN SAADET 
CHARLES VANEL JULES BERRY 

TANİA FEDOR ve SUZY PRİM 

gibi 4 büyük yıldızın yarat tığı bir heyecan kaynağıdır 

Yarm Akşam LALE Sinemasında 
ın a a ı geçen m~ş ur ar . a - cereyan edecektir. Şimdiden bir neti-] 

kında kısaca şu malumatı verıyo- ce hükmüne varabilmek için, ortada 

ruz:. • kafi sebepler yoktur. Bu, vaziyetin 1 nı ola n bu şaheseri biiyük bir hayranhk.Ja göreceksiniz. 
Mımar Koca Suıan: önümüzdeki şu üç, dört gün zarfın- t11 I 

da alacağı inlı::işaf şekline bağlıdn-. ~ıaı•••••••••••••••-ı••••••••• 

Har bin a lt üst ettiği bir h aya tın ... Yıktığı bir saadetin roma· 

Kayseride Kesi nahiyesinin Agn·- ,..._ ._ 
nas köyünde 1490 da doğmuştur. Tür- ~ 

kiyerun en büyük mimarıdır ve mem- Bu Akşam BÜYÜK BİR AŞKIN KAHRAMANI 
leketin her tarafında birçok sarayla- E K 
rı, camileri, imaret, türbe, kervansa- M E L Kudsi Bir Vazifenin Kurbanı 
ray, köprü ve su bentleri gibi A~arı 

vardır. En meşhurları Süleymaniye 
camii ile Edirnedeki Selimiye cami
leridir. 
Mehmet Ağa: 

1007 de doğmuştur. Sultanahmet 
camisinin mimarıdır. Tophane çeş

mesi ve tersane kasrı da bu mimarın 
eserlerindendir. 
Kelük Biın Abdullah: 

Sinandan 300 sene evvel Anadolu
da, Konyada Kellik Bin Abdullah 
ekolü yaşıyordu. Sinan gibi kuvvetli 
i:r.leri olan bir baş mimardır, Btitün 
12 - 15 yüz yıllarında mimari tek
niği onun tesiri altındadır. Keltik 
leknikli bir mimardır, ayni zamanda 
zengin plastiklerle bir heykeltra~tır. 

Davut Ağa: 

996 da doğınuş, 1007 de ölmüştür, 
Yenicamiyi, İncili, Beyazıt köşkünü, 1 
Divanyolundaki Sinanpaşa sebilini 
yapmıştır. 

H ayrettirı Ağa: 

Beyazıt camisinin mimarıdrr. Mi
mar Kemalettin ile beraber Beyazıt 
devri mimarlarındandır, 

• 

Sinemasında Hatırası asla unutulmıy~cak bir şaheser 

MUK 
B A Ş R 

LEW AYRES 
LİONEL 

DES v ZiFE 
OLLERDE 

LYNN HARVEY 
BARRYMORC 

llave olara k : En son gelen FOX DUNYA ve HARP ha
vadisleri. DiKKAT: Numaralı koltukların erkenden aldır ıt 

masr rİc'a olunu r T"l · ~o('~~ .. ..... ____________________ 1 .. -----............................................. _., 
YAR 

1 
N AK ş A M Dayanılmaz Derecede Komik 1 

i P E K 'te Sahnelerle Dolu 
l 

PALAVRACILAR AT YARIŞLARINDA 
Baş Rollerde: Meşhur Komik R.ITZ KARDEŞLER ve RICHARD ARLEEN 

, ......................... I .................. _. ....... ., 

Baştan başa renkli 
AYRICA 

SEZAR 
"LUn hiçbir zaman hatırlar 
;ilinmiyecek 

HAYDUT 
Matineleı·den itibare n baş] 

" 
IMILLi 

Bugun ALEMDA 
JOAN KRAWFOR 

VE 
CLARK CABL 
n in dü nyaya hayr e t ,.e 

dehşet ver en: 

MAHKOMLA 
GEM i S 

AYRICA 
Cihanın h er tarafında şöh 
reti asırlarca yaşamış me>ş 

hur operanın filini. 

TRAVYAT~ 
Başladı 

ı--• Bugün 
Matinelerden itibaren 

KADIKOY 

OPER 
sinemasında 

Mevsimin en büyük Türkç 
sözlü filmi 

HİNT ROYASI 
TYRONE POVER • 
MIR.NA LOY'un 
Yarattık ları şaheser 

-<>--
14 n isan pazar tesi akşamı ş 
hir tiyatrosu artistleri tara 

fından 

Murr~t ahırdan çabuk çıktı. 
Sultan: "Baltayı aldı herif mutlaka!,, diye dü

şiınc1,.ü. Göğsünden sert bir şeyin acı ile koptuğu
nu zannetti. Alnı ve sırtı soğuk soğuk terliyor, 
bütün gayretine rağmen baltayı farkedemiyardu. 

<GOL iN$ANlJ.\ Rl 
kandan olur olmaz mani yuvarlar. kıırı milletine 
rezil eder. 

İkisi de kadınlara baktılar. 

Biraz ileride, otuza yakın gündelikçi biçilip des
teye bırakılmı:l saplarla biçııecek ekınin arasında, .._ 

H Ü R R I Y E ·r 
APARTIMANI 

14 Nisa"'l HÜRRİYET 
APARTIMANI 

21 Nisan DADI 
Murat telaş etmeden yaklaştı. 
Sultan, kaçmanın imkansız olduğunu anlıyarak 

gözlerini yumdu, Yere yuvarlanacağı zaman en
sesine, yılan gibi, soğuk bir şeye değince kısa bir 
çığlrkla sıçradı. Kocası, boynuna attığı ipi, bclirıd 
indirip kollarına dolamağa çalışıyordu. Dönerek 
geri çekilmek istedi. lp gırtlağına dayandı: 

- Ana! Herif beni boğacak! diye bağırarak 
bir elile ipi tuttu, öteki elile Muradın mintanını 
yakaladı. İpi beline dolamağa uğraşan kocasını 
birkaç kere sarstı. Fakat bu sarsmaların sonunu 
bir türlü kestiremiyordu.. Gayret etse, Muradı 
altına alacakb. Lakin kocaya el kaldırmak, gö
rülmüş, işitilmiş şey değilldi. 

İp boğazını daha çok acıtıyordu. Gözlerinden 
kızıl kızıl bir şeyler geçmeğe başlamıştı. Hırlıyor, 
hırıltısından kendisi de korkuyordu, , 

Murat, gittikçe azgınlaşan karısını tek başına zap 
tedemiyeceğni anladı : 

- Ana tut şu oruspuyu... Saralım ağaca .. 
diye soludu. 

Anasile kocası , Sultanı yarısı kurummı. kalın 
ahlat ağacına sım sıkı bağladılar, 

İmam, çocuklarla beraber, pınarı geçmiş, dü
ze inmişti. Yüreği rahattı. Sakalının arasıhdan 
halA bir şeyler hom urdanarak cüppesinin yakasını 

- - -- - ------·--- - - ------ ---- - - --

l azan: t;emaıett1n Mahtr 
Imam hiddetle yürüdü. Eve gelince, yüzüne 

merakla bakan karısiyle gelini Şehimeye: 
- Dünya bozulmuş, dedi. Murat karıyı dövi.i

yor. Demek boşamıyacak Rezilin hafızlığına 
yazık! 

Karısı içini çekti: 
- Rezilin hafızlığına yazık. 
İmam kasketini ensesine yıktı: , 
- Sıtkı serencamından sonra nişanı bozmadı

ğından da belliydi ya .... Bütün mezhepsiz imiş ... 
Aklınızda mı ? Gurbette iken kızın yediği haltı 
kendisine yazıvermiştik: "Razıyım!,, diye haber 
yolladı. Ona razı olan buna d a razı olur. Razı 
olmayıverseydi, Sıtkı karıyı alır, üç yıl hapis yat
mazdı. Hem Sıtkıya etti, hem kendisine ... 

Sultan, yıldızlı geceyi, der inden der ine inlete
rek yarım saat kad ar inleterek haykırdı. 
Komşular, yarım saat kad ar tatlı , tatlı konu

şarak bu çığlıkları dinled iler. Sonra ses kesildi. 
(Orta) nahiyesinin <Bayındır) köyü karanlığın 

altında ağır ağır kımıldıyordu. 
Yaşlılar yatsı namazına gidecekler. Deliıkanlı

lar (Gençler odası) nda yüzük oynar . Kadınlar 
yatarlar ve yatar YMmPJJilü ..,gibi qyurlar. 

No : 29 
- Remzi buralarda... Ona baktım, Tarla hep 

biçild i mi? 
- Daha var. Reşit ağanın koca tarlası biter mi? 

~arılar çalışıyorlar. 
- Sesleri çıkmıyor, hiç ... 
- Çıkmıyor. "Aman kızlar, sizde sessiz seda-

sız uğraşıyorsunuz. Şarkı mani söylemezsiniz. 
Haydi hep bir ağızdan başlayın!,, dedim ama 
yorgunluk tan öldüler. Sıcaktan hosur, hosur so
luyorlar. 

Bekir tarlada ekin biçen kadınlardan bir kıs
mının doğrulup baktığını görünce ytlrüdiı, Dere 
boyuna indi. Biçilen tarlaya bitişik sebze bahçe
sinin çitinden atladı. Kabaklar sararıp çekird~k
lenmiş, biberler kızarmıştı. Barbunya fasulyaları 
sopaların üzerinde sallanıyordu. 

Bek ir fid elerin arasından dikkatle yürüyerek 
Reşit ağanın oğlu Remziyi aradı. Küçük bir tüm
seğin dibinde Remzinin gece yatarken yarısını 
altına serip yarısını üstüne çektiği kilim kat lan
mış du ruyordu, Böğürtlen kümelerinin yanından 
biçilen tarlaya geçti. 

Remzi elma ağacının gölgesine uzanmış, kadın-
ları seyretm ekteyd i. 

çekiştiriyordu. 
Tam bu esnad a, sakin yaz gecesini 

sarsan bir kadın çığlığı d uyuldu. 
şiddetle • 1s.bUJU !fb9 ,n•ıfot n.ı:;ı..., 

Ayak seslerine başını çevirmedi: 
- Geç kaldın Bekir, vakit ikindiy i geçiyor. 

Ses, tepeden karşı tepelere çarpıyor, daracık 
vadiyi ağzına kadar dolduruyordu. 
Aşağıdaki evlerden avl,u kaı:ı_ıla~_ına koştular. 
Bir erkek, keyifli keyıflı guldu: 

_ Murat, karıyı dö\'m iye başladı. Karı kısmı 
ııın aklını başına sopa getirir. ne dersin Hoca? 

_ öyle, öyle ... Dövmeli ... Dövmeli ama erken 
dövmeli 

Haoer teyze, yolun kenarına koşup üç tane 
buğday ba§ağını Bekire uzattı : 

- Oğul! Düşmanının ömrü bu kadar olsun. 
Bekir caketinin ıç cebinden on kuruş çıkardı. 
- Eksik <>lma Hacer teyze! 
Hacer teyze parayı kup kur u avucuna koy up 

baktı: 
- Sen de eksik olma. Nereye bu vakit? .. 

Sıcakın gözünde? 

- Odada IAfa daldık. 
- Kimler vardı? 
- İpsiz takımı hep ora da ... Çavuşun Sıtkı yine 

mahbushaneden anlatıyor. 
Remzi upu zun suratını ortasından koparır gibi 

güldü: 
- Burad an görd üm, Hacer teyze yolunu kesti, 

bahşişi aldı. 
- Ne yapalım. Verdik on kuruş ... Verme, ar 

çok renkli ve çok canlı hareketlerle çalışıyorlaruı . .. ' R Nisan: l\lUM SÖNOf 
!Kindi güneşi tarlaya cehennem gibi çökmüştiı. Sı- B U L M A C 
cak, buram buram topraktan tütuyor, ekinler, eri-
miş demir gibi kıpkırmızı ve belıı belirsiz dalga- Z .1 • 0> b 1 ıs 

!anıyordu. ı 11 l 1 
Bekir tabakasını çıkardı : 2 ı-1-- - - il - - -
- Karılar maşallah dev gibi uğraşıyorlar. ,

1 
- - - • - - -

Remzi ınemnunıyetle gülumscdı: "J 

4---- . --
- Öyle bir giriş girmişler ki... Ekinler ellerine 

1 
il.. . - - --•• 

kendi kendıne gelıyor. Tarla falan dayanmıyor al-

çaklara... ,~ - . - - -
Kadınlar sapları sol elleriyle tutup sağ ellerin- - - - - - . - - - -

dekı oragı uzaKtan ayni zamanda keyillı ve öfkeli - - - .,- - - -
göninen mert ve geniş bir cehtle sallıyorlardı , - - - - - - - -
!'arla dikenli oldugundan ayaklarında kunduı-ala-
rı vardı. Feslennin önüne, k<ısket siperligi gibi göz Soldan sağa- 1 - lnsan,~ 
lerini giıne~ten muhafaza eden bir çıkıntı yapa- - bir renk. 2 - Suriyede bir ~ 
rak lıagladıkları beyaz örtüler, yi.ızlerinin yarısı· hir - almaktan fiil. 3- Emred~ 
nı kapattıktan sonra sarık gibi başlarına sarılmış- - sonsuzluk. 4 - Taramağa yar 
\ . Sıcaktan fazla rahatsız olmamak ıçin adam a- - takmaktan emir. 5 - Suriyeı 
kıllı giyinmişlerdi. ünlerine, arkalarına renkJı bir şehir. 6 - Sanem • Suriyc4 
peştemallar kuşanmışlar, üç etek entarilerm uc- bir şehir. 7 - Bir deniz - ıeı:>. 
larını kuşağ_a sokmUşlardı . Geniş şalvarlarının ak- - Eski bir tarih - argo: apt~ 
sine entarinin üstüne geçirdiklerı uzun kollu sık· 9 - Bir harf değişirse: bir gü: 
malar daracıktı. yüz kuruş. 

. . Yukarıdan aşağı: 1 - Birle1 
Hacer t~Y:ze~ın .. zorlamasıyle ?lacak, sıranın ha· satın almaya yarar. 2 _ Bu- ı 

şından birı~ı turkuye başladı. B~raz sonra susunc~ yun _ kısa değil. 3 _ Bu}uran 
al_~ yand~kıle.rde:rı uzun boylu bır kız devam _e:tı. ı azlığa kanaat etmemek 4 - B 
Govdelerı ~ğ~lmı~? a~.kaları ~ukarı kalkmış ?laı_n~ \•ilayet _ bir çeşit toprnıt. 5 _ 
çalıştıkları ıçın, turku topragın altından gelır gıbı . Ters okunursa: Bir futbol tabit 
derin ve yanık duyul~yor?u . .. 6 - Halis, masum - hikaye. 7 -

Bekir adım, adım ıl~rlıyen_ kadınları~ ku~ele- Yaraç _bir yahudi ismi. 8 _ ıı 
yip arkada bıraktıkları sap yıg:r:larını bır muddet zı olmak - etmekten muzari. 9-
saymağa uğraştı. Hesabı bırbırıne karıştırınca : Komşu bir Islam memleketi - b 

(Arkası var ) yaralama aleti. 
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Afrika Harekatı 

Mihverciler 
Derne'yi 

İşgal Ettiler 
--

Musavvanın İngilizlere 

Geçmesi Bekleniyor 
Roma, 8 (A. A.) - "Stefani'': 

Dcrnc, yemden İtalyan ve Alman 
•kU\rvetlcri tarafından işgal edil-
miştir. 

Roma, 8 ( A. A.) - Umumi ka
rnrgahm tebliği: Sirenaikte İtal
van ve Alman zırhlı ve motôrlii 
kuvvetleri düşmanın kuvvetlı 
mukavemetini kırarak Barse ve 
Tokrayı işgal etmiştir. İleri hare
ketimız devam etmektedir. 

1 ngiliz tebliği 
Kahıre, 8 (A. A.) - "TebliıY'': 
LİBYADA: İn~iliz ve cen~bi 

Afrika tayyareleri mütemadiyen 
fanliyette bulunarak kıtalanmı
zın yeni mevulerde tıahşidini hı
maye etmekte ve düşmanın mü
nakale hatlarını vurmaktadır. 
Tayyarelerimiz, Bin~azi civarın
daki tayyare meydanlnnna akın 
yapmış ve dlişmanın motörlü nak 
liye kollarına ve kıtaat tecemmü
lerine miitemadi taarruzlarda bu
lunmuştur. Tek bir gfin içinde av. 
cılarımız 14 düşman tayyaresi dü
~ürı:n.üştür. Diğer bir günde de, 
Ingılız tayyareleri hiç zayiat ver
meksizin dört düşman tayyaresi 
di.ışürmüşlerdir. 

JIABEŞİSTANDA: Şarki Afri
kada, cenubi Afrika tayyareleri 
ilerlemekte olan kıtalnl'.ımıza mü
zaherettc devam etmiştir. Dessie
de tayyare meydanına şiddetli bir 
taarruzda bulunulmuş, kı lalara 
ateş verilmiş ve dağınık bir hal
de bulunan düsman tayyareleri· 
ne hasarlar yapılmıştır. Şehrin şL 
malinde düşman motörlü nakliye 
tecemmüleri ve kıtaları mjtral
Yöz ateşine tutulmustur. Simdi 
ö~reııildiğine _gôre, 6 Nisand;ı 
Kombolsa'ya yapılan akında yer
ci<> on düşman tayyaresi tahrip 
f"iilmis ve "Cr. 42'' tipinde iki 
d iişman tayyaresi de avcılarımız 
t:ırafınıian düşürülmüştür. 
;Rlardırköo 

11/usavl a'nrn sukutu 

- TAN ~=================================== Balkanlarda 5 

Başı l incide 
Şimdi Yunanistanda bulunan 

İn~ııız ve imparatorluk kuvvet
lerı ıcnbeden sevkulceyş n /.ala
pnı lşgal ederek müttcfı.ıüerilıe 

Yunanistanda 
Ba~ı 1 incide 

Mukavemet eden küçük 
Yunan kuvvetleri, bahis mev
zuu olan bölgelerde, hasmı l:ıü· 
kere daha tutmağa muvaffak ol-

Yugosla:!~~;~dde GÜN LE R GEÇERKEN 1 
Almanlar Struma vadisi bo - Merdivenleri Müdafaa 

yunca yandan bir ileri harekeliy- Ba~• :ı indde 
le Yunanlıların ve Yugoslavların 

Sovyetlerle 
Almanya Arasında 

Müzakereler 
uzumıu yarcıımı yapmıya hazır 
bır halde buiunmnktndır. Her 
gun yeni kıtnlar _gelmekte ve bun
lar karoya ÇıKar ~ıımıaz evvewcn 
tayın .oıuna_ nıevzılerıne yerleş 
mcK uzerc ucrJıal ycıpaze şekhu
de yayıJmnktadır. Ingılız bnşklı
mnndnnlığı daha şimdiden A vru
paya ÇOK kuvvetlı b!r kara ordu
su yerleştırmiş bulunuyor. 
. Amerikanuı yardımı 

Nevyork, t$ tA. A.J - Amerıka. 
Yu~osJavya ile Yunanistana yar-
dım etmek için harp maızemesı 
sevkiyatını tesri etmeye hazırlan
mıştır. Bir kısım harp maızE'mesi
nın şımdıden yolda bulunduı:!u bı 
le söylenmektedır. Sekiz Yugos
lav vapurunun Amerıkan suıarın 
da buıuııma:sı ınuhim mıktarda 
harp malzcmesiııın Atlantıği ge
çerek Yugoslavyaya sevkcdıl -
ınek üzere oldugu zannını ver -
mcktcdır. Harp malzemesiyle 
yüklü mütcaddıı Amerikan va
purlarının da Kızıldenize kadar 
gelmeleri ihtimali artmaktadır. 

"Herald 'l'ribune'' gazetesine 
göre Roosevctl Yugoslavyaya 
harp malzemesı gôndeı·meh: içın 
Amerikada bulunan ''ııgoslav va
purlarını kullanmak fıkrındroir. 

Roosevelt'in mesajı 
Vaşington, 8 lA. A.) - Roose

velt Yugoslavya Kralı İkinci Pı 
erre'e şu telgrafı göndermiştir: 
''Birleşik Amerika milleti, Yu
goslav milletinin hiç sebebiyet 
vermeden uğradı~ı mcrhamctsı 
tecavüzden dolayı fevkaliide mü
teessirdir. BirleŞik Amerika hü-

muştur. Struma vadisinde Visti
bay ve Killkigya kaleleri, sonu
na kadar mukavemet ettikten 
~nra ,tahrip olunmuş ve düşmüş 
tur. 

Hava ~uvve.tıcrinin ve ağır top 
çunun şıddeth bombardımanı ile 
~irlikte. tanklarla bir çok defa 
uzerl~rıne hücum edilen Rupel 
ve Osıta kaleleri, bütün hücum
ları geri püskürtmüştür. 

Nevrokop hizasında düşman 
büyük bir gayretten sonra Pe~ 
ritodi kalesine girmeye muvaf
fak olmuştur, fakat yer altında
ki pasajlarda bir çarpışmayı mü 
lcakip, kaleye girebilmiş olan 
Almanlar biçilmiş ve kale niha
yet elimizde kalmıştır. 
Düşmanın Lecsa kalesine kar

şı tanklarla yaptığı diğer bir 
gayreti, geri püskürtülmüş ve 
bir çok düşınan tankı topçumuz 
tarafından tahrip edilmiştir. 

Ayni mıntakada, Nevrokop'un 
şimalinde bir köprüyü tahrip et
mek emrini alan bir grupun ba
şında bir subay, düşman tank
larının köprü üzerinde ilerleme
lerine kadar beklemiş ve bilAha
re köprüyü ve tankları tam za -
manında (berhava etmiştir: Ha
rekat dolayisiyle ve lüzumsuz fe
daklrlıkların önüne geçmek için, 
garbi Trakyadan, tesbit edilen 
plan mucibınce, burada bulunan 
bazı ileri unsurlarımız tahliye e
dilmektedir. Bu mınt.akadaki ka
lelerimiz, düşmanın hücumlarına 
mukavemet etmekte ve düşma

arası:ıa yerleşmeğe çalışıyora Dırahşan oldu gördlim beş hıl51 iısWndc bir hurşid 
benzıyorlar. Eğer bu teşebbüs Meğer kim pcnçc-i-simlne ol Mc hpiıre yaslanmış 
muvaffak olursa Vardaı- vadi- ;'\-ferdiven bii~·Jece bir ilham kaynağı ''C zc,•k basamağıdır. 
ı'ni kt tt' Diğer cihetten ise ha'\.·at hir merdh•enden başka nedir? Hatta s açaca ır. atttı taarruz. I-

talyanlarla teması temin E:'tmek dünya ne ~·uvarlaktır, ne düz ... Sadece merdivenlerden ibaret bir 
üzere Arnavutluk hududuna ka- acaip masal iilkesidir. Birinci basamağında nefesi tiikenenler ol
dar da yürütülebilir. duğu gibi, bir .solukta iist kata cıkıverenler de vardır. Fakat 

sonu hep ini ,bnzan ise vuvarlnnıstır. l\terdh·enlerin maddisi de 
Ancak şu cihet var ki, Alman- me,·cuttur, manevisi de .. : Kimi hirlne, kimi ötekine, kimi .her iki

Jarın Fransada harbettikleri şart- sine birden kolaylıkla çıkar. Hiilisa merdiven hem nıimarlık ba
lar, Yugoslavyadaki şartlardan kımtndan, hem de bir "scnbol" olarak mühimdir. inişli yoku hı, 
büsbütün başkacı·r. Fransada panorama ~ehri istnnbııla ise mcrdi\"en, en fa~la yaraşan, en ta
muhtelif naklfyat, ı ~ sevkiyatı- bii \"asıta ,.e süslerden biri, hatta ba lıcasıdır 
nı kolaylaştıran güzel yollar var- ============================= 
dı. Ve her köyde her köşe ba
şında benzin bulunabilirdi. Fn
k~t cenubi Sırbistanda yollar 
bırer dağ izinden başka bir §ey 
değildir. 

Benzin ve yiyeceğe gelince, i
lerleyen kıtaat bunları beraberle
rinde götürmek mecburiyetin
dedirler. Fransada düşmanın 
yaptığı cep. o kadar genişti ve 
o. kada1· kuvvetle tutulmu~tu 
k_~· b~nu yarıp geçmek teşcbbü
su Akım kalmağa mabklımdu. 

Yugoslavyada ise yolun çok 
dar olması dolayisiyle bu cep 
mahduttur. Her halde Almanlar 
Sırplara karşı iptidai bazı mu
vaffakıyetler elde etmişe benzi -
yorsa, esasen bugünkü şartlar 

altında bunu beklemek icap e. 
derdi. Bir kasırga gibi J{ircn Al
man 2ırhlı kuvvetlerinin · taar
ruzuna maruz kalan ve tank dafi 
silahlariyle kafi derecede müceh 
hez olmıyan Sırplar şiddetli bir 
ateş yemişlerdir. 

Balkanlarda 
Harbeden 
Kuvvetler 

450 Bin Almana 

Milyon Karşı iki 
Müttefik Kuvveti 

Nevyork, 8 (A. A.) - Balkal1.
larda bulunan Amerikan J!azete 
muhabirlerinden gelen haberle
re _göre Avrupanın cenubu sarki
sinde harekat yapan muhtelıf or
dular mevcudu şu suretle ayrıl
maktadır: l50,000 kişilik bir Al· 
man ordusu Bul_l?aristandan Yu
goslavyaya hücum etmektedir. 
300.000 kişilik bir Alman ordusu 
da şimalden hücum etmektedir. 
Muhtelü ceuhelerde Almanlara 
karşı ık.oyan kuvvetler 1 milyonu 
Yugoslav, 800,000 i Yunnnlı ve 
l 00 ila 300 bini İngiliz olmak ü
zere 2 milyon raddesindedir. 

Macaristan 
Yugoslavyayı 
Protesto Etti 

Macarlar, Balkanlarda 

Şimdi Avusturyamn 

R?f ünü Oynıyacakmı~ 
Budapeşte 8 (A.A.) - Macar a

jansı bildiriyor: 
Belgratla telefon ve telgraf 

muhaberatı kesildiğinden Bel
grattaki Macar elçisi Macar rad
yosiyle bir .kaç defa çağırılmış 
ve Macaristana yapılan hava hü
cumlarından dolayı Yugoslav 
Hariciye Nezaretini şiddetle pro
testo etmesi istenmiştir. 

i ngiliz sel u·i Pe§teden 
ayrılıyor 

kumeti ve milleti, Yugoslav mil
letinin ananevi kahramanlığına 
parlak bir misal olan cesaretli 
müdafaasını hayranlıkla takip et
mektedir. Majestenizin hükume
tine de temin etmiş olduğum gi
bi, Birleşik Amerika mevcut ka
nunları mucibınce mümkun her 
türlü maddi yardımı süratle ya
pacaktır. Memleketinizin istiklal 
ve butünlüğüne yapılan bu cani
yane taarruza karşı muvaffakı
yetle neticelenecek cesaretli ınu
kavcmetimizden samimi olarak 
ümitli bulunduğumu arzederim.,, 

nın ağır levazımının yolunu kes- Fakat hatırlamak Jlzımdır ki, 
mektedir. Arnavutluk cephesin- Sırflar çok kuvvetli ve mükcm
de kuvvetli bir taarruz hareke- me muharip inunlardır. Ve yi
ti ile, tanzim edilmiş düşman yecekleri çetin darbelerden hay
meyzilcrini işgal ettik ve beş- ret verecek bir çeviklikle kal -
yüz esir ve bol techiuıt aldık. kınmak kabiliyetini hniı:dirler. 

Bir ltalyan tayyaresi garbi Binaenaleyh Alman iddialarına 
.Mora'da bir köyü bombalamı~tır. yersiz bir ehemmiyet vermc-
Hiç bir hasar yoktur. mek icap eder. 

M. Matsuoka 
Moskovadaki 

ikametini 
Uzatıyor 

Budaı>C§te 8 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: Ingilterenin 
Budapeşte elçisi Molley'e diln 
öğleden sonra Başvekil ve Hari
ciye Nanrı Bardossy'yj ziyaret 
ederek Ingiltere hükümetinin Ma 
caristanla diplomatik münasebet
leri kestiğini tebliğ eylemiştir. 

* Londra, 8 (A. A.) - "A. F. 1.,,: 

Sabahki paziyet 
Atina, 8 (A.A.) - "A.F.t.,, 

Askeri vaziyet, bu sabah saat 8 
de aşağıdaki üç noktada hülasa 
edilebilir: · 

1 - Cephenin arkalarını boz
mak için indirilen paraşütçüler 
derhal esir edilmiştir. 

H ükılm~t erkanı 
Belgrat'tan ayndı 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter'in 
diplomatik muhabirinin öğren. 
di~lne ll{Ött, Yugoslavyadaki İn. 
~iliz Elçisi Campbell ile Elçilik 
azasının hepsi "Yugoslavyada 
bir mahalde., sağ ve salimdir. 
Campbell ve arkadaşları, Yugos
lav hükıimeti ile beraber Belgra
dı terketm~ ve halen emniyet 
sebepleri yüzünden ifşa edilmi • 
yen bir~ tiUIUimii'ktadır. 
lar. OampbeU. bu yeni mahal -
den İnJ(iliz Hariciyesiyle tema
sı muhafaza etmektedir. 

Moskova, 8 (A. A.) - Unitcd 

Macarisfundaki Ingiliz diplo -
matik heyeti, eğer yol hAla açık
sa evvela Moskovaya gidecek ve 
bilfıharc buradan lngiltereyc dö
necektir. 

M acariatanın 
Balkanlardaki rolü 

Press'in muhabirine göre, Japon Budapeşte 8 (A.A.) - "Ofi,, 
hariciye nazın Matsuo'ka bu ak- "Oklu haç., ın organı olan Estiuj
şam Moskovadan hareket edecek sag gazetesi yazıyor: 
iken ziyaretini 13 Nisana kadar "Yeni vaziyet Bal.kan millet-
uzatmaya karar vermiştir ]erinin müstakil olmak iç.in ki· 

Matsuoka matbuata $U beya- fi derecede olgun olmadıklarını 
natta bulunmuştur: göstermektedir. Halen Balkanla-

' rm kapısında Avustucyt& - Maca-

Başı 1 incide 
Times'e göre 

Londra, 8 (A. A.) - "Times" 
ıJ,?azetesinin askeri muharriri ya
zıyor: Rusyanın Yugoslavyaya 
müsbct müzaherette bulunacPJtt 
tahmin edilmekte ise de, bu mü
zaheretin ne dereceye kadar mü
essir olacaj{ı mali.im değildir. 

Mezkur gazete başmakalesin
de de: "Naziler, Yugoslavyayı is
tila ederken, Rusya, bu memle
ketle bir dostluk ve ademi teca
vüz misakı akdediyor ki, bu da 
$imdlki buhranlı anda Sa.yetlc
rin hüsnü niyetlerini g6steren 
manalı bir harekettir. Son vaka
yi, Stalin'ln beynelmilel Vl\ziycti 
dikkatle takip etmekte olduJ!unu 
ıı;österiyor. Son Nazi taarruzuna 
karşı yapmış olduğu aksülamel 
yakın 15arkta bUyük tesirler bıra
l<acaktır.,, 

Amerikalılara göre 
Londra, 8 (A. A.) - "Times" 

gaıeteslnin Vaşlngtondaki muha. 
biri yazıyor: Amerikadaki kanaat 
Sovyetler Birliğinin dostluk ve 
ademi tecavüz paktının akdi Ü· 
zerine Yul{oslavyaya tam müza· 
herelte bulunaca~ı merkezinde· 
dir. Bu yardımın müessirli~i hak
kında henüz bir ~ey söylenemez. 

Vaşingtonu pek ziyade alaka
dar eden nokta, Sovyetler Birli
~t Alman propa~andası tarafın
dan bütün Avrupada ve bilhassa 
Jsviçre, Fransa, Finlanda ve İs
veç'te sarfedilen Rus aleyhtarı 
faaliyeti anladık.tan sonra Sovyet
Alman münasebetlerinin alacaf:ı 
şekildir. 

Hull'ün beyanatı 
Va~inRton. 8 (A. A.) - Harici

ye natırı Hull, $(azeteciler toplan
tısında Sovyef Birli~i ile YuJ!os
lavy& arasındaki anlaşma hakkın
da demiştir ki: 

0 Bu anlaşma, istila kuvvetleri 
dünyada 'iler1edik~e. milletlerin 
ibu kuvvete müracatla yapılan 
fütuhatın mahiyetini daha iyi an
ladıklarll'.lı isbat etmektedir.,, 

SOYYETLERIN 
Balkanlar Siyaseti 

Londta, 8 (A.A.) - "Daily 
B 0 rald., gazetesinin askeri mu.. 
habiri yazıvor: "Addis - Abeba,
nın İngiliz kıtaları tarafından iş. 
ırn li, kazanılan parlak muzaffe. 

1 
rivetler serisine nihayet vermek
tı:>dir. Gerçi münferit birkaç mu
hveınet noktası daha kalmıştır. 
Fakat istilfı ve i.ş2alin tamam • 
l:ınması, az zamanda ve ağlebi 
ihtimal az zahmetle başarılacak
tır. Şarki Afrikadaki yeni Roma 

Hür Fransızların şefi general de 
Gaulle, İskenderiycde bir müla
kat esnasında demiştir ki: "Bal
kanlar harbine Hür Fransanın da 
iştirak edece~i ümidindeyim. O
raya gitmekliğim pek muhtemel
dir. Balkanlnrda Almnn gayreti
nin büyük ve müthiş olacağım 
zannediyorum. Fnkat mukaveme
ti tercih etmiş olan Balkan mem
leketlerinin pişman olmıy:ıcak!a
rı knnantini muhafaza ediyorum.,, 

Almallların lıedefi 

Bcrlin, 8 (A.A.) - H'ususi bir 
n~uhabir bildiriyor: Siyasi mah. 
filler, halihazırdaki taarruz ha
~cketinin yalnız Balkanlardaki 
In,giliz kıtantına mütevecdh ol
mayıp ayni zamanda Belgrat hü. 
kümetinin tecziyesine de matuf 
olduğunu kaydediyorlar. 

2 - Almanlar, büyük gayret
lerine ve motörlü vasıtalanna 
rağmen, Rupcl üzerinde, iki mev 
zi hariç, hiçbir hissolunur tc .. 
rakki kaydetmemiştir. Alman 
lntalannın kuvai külliyesi, Yu -
nan arazisine girmek üzere lılev
rokop mıntakası vadisine sokul
muş, fakat otomatik silahların a. 
teşi altında kayıplar kaydetmiş. 
lir. Bu vadiye bundan böyle, 
''ölüm vadisi., denecektir. 

Maarif Nazırı, Trakya ve Ma· 
kedonyadaki yüksek ve orta ted
risat müfettişlerine, halkın ma. 
ncviyatını ve itimadını takviye 
için halkın yanında kalmalarını 
blidirmiştir. Esasen, hatırlarda
dır ki, halkın büyük ekseriyeti, 
yani Trakyadan bir milyon kişi 
şimdiye kadar tahliye edilmiş 
bulunmaktadır. Bundan başka, 
Fransa hadise "eri gözönünde tu
tularak elli binden .fazla :nüfusu 
olan şehirlerin de lahliyesi e.m
rroilmiştir. 

Almanlara g~e 

Berlin, 8 (A.A.) - Başkuman. 
danlı~ın teblili: Arazinin arızalı 
ve birçok yolların tahrip edilmiş 
olmaAına ve düşmanın çok bü. 
yük bir mukavemet göstermesi
ne ra~men, Yunan ve Sırp cephe 
lerinde Alman kıtalarının yaptı. 
ğı hücumlar muvaffakıyetle de. 
vam etmektedir. Dün gündüz, 
hava fena olduğu halde, Alman 
hava kuvvetleri mütevali da\ga
lar halinde Belgrat kalesindeki 
askeri hedeflere hücum ederek 
infilak ve yangın bombaları at
mışlardır. Merkez S(arında bü • 
yük yangınlar çıkmıştır. "Stu. 
ka11 tayyarelerinden mürekkep 
hava filoları Sırbistandaki düş
man tayyare meydanlarını bom· 
balamıştır. Yerde buh•;-an 32 
tayyare tahrip edilmiş, di~er iki 
tayyare de ciddt surette hasara 
uğratılmıştır. Sava mıntakasın. 
da muharebe tayyareleri demir. 
yol köprülerini, garları ve hatla
rı tahrip etmişlerdir. Na):liye 
ve iaşe trenlerlne tam isabetli 
bombalar atılmıştır. tlsküp mın· 
takasında Alman tayyareleri pi. 
yade kollan ile motörlü kollara 
bombalar ve mitralyözlerle hü. 
cum etmişlerdir. Avcı tayyarele
rimiz cenubu şarki mıntakasın
da düşman tayyarelerine hücum 
ederek bunların 20 sini düşür • 
mü"lerdir. 

"Faydalı ~ü~ . tllkdt~e ristan rolünü Maearistatı deruh
Moskov?dakı zıyaretunı .tem~~e te e'tmiştir. Bu vaziyet bize ha
i..mldey~. Uzak şark~kı vaz~,.e. riçte ve dahilde yeni vazifeler 
t~n Tokyo ya derha.1 donmemı ıs- tahmil ediyor. Evvelemirde va
tılzam edec~k mahıyette olduğu· zifemizi takdir ile ve harp kud
nu umnetmıyorum.. . retini artıran milli birliğin ameli 

.. sovyet - Yu_gosla\ ade~ı tec~- yolunu bulmakla mükellef olan 
vuz paktın!-11. Al~an • .s°"'l'~:.m~~ kimseler için kat'i saat gelmiş -
nascbetlermı muteessır ettıgı mu tir 
taleasında de.itilim. · 

Görüşmelerin neticesi Kiel, Emden ve 
Bremerhaven'e 
Hücum Edildi 

Baıı 1 incide 
tecavtıı paktı imza etmf<e;tir. 
Moskova gazeteleri bu-paktın 
lrnsaauı•an Sovyetlerln, sade
ce General Simovitch'Jn sulh 
siyasetini tas,·ip ettiği :mana
sının çıkarılması lazım aeldiği
ni söylemektedir. 

** Sovyet gazeteleri, 1Ulhün 
muhafaıası ve memleketin 

müdafaası için talışan yeni Yu· 
~slav hükUnıeti hakkındaki nok
tal nazarlarını 'u cümlelerle i
:r:ah etmişlerdir: imparatorluğu tarihe karışmış • 

tır .. 
Musavva'nın sukutuna her an 

intizar edilmektedir. İngiltere ile birlik olan her 
Adis-Abeba teslim alındı Avrupa memleketi Avrupa da -

vasına ihanet etmektedir ve Al
manya tarafından ayni muame
leyi görecektir. 

.N~irobi, 8 (A.A.) - Habeş 
h_ııkumet merkezinin usavişi si
lahlı İtalyan polisine tevdi ediL 
mişti. Sehrin knti teslimi polis 
kuvveti.eri tarafından yapılmış_ 
tır. Hnıle Se1fısive'nin sarayının 
üzerinde şimdi İnıriliz bayrağı 
yükselmektedir. Şehirde havat 
süratle tabii halini bulmaktadır. 
İtalyanlar, şimale doğru çekili -
yor. 

/taluan zayiatı 
Londra, 8 (A.A.) - "Havas -

Radyo,, : İtalyanların Afrikada. 
ki zayiatı, esir, ölü ve yaralı ol. 
rnak üzere, 283,000 kişiye baliğ 
olrnnktadır. 23 Şubat tarihine 
kadar İn~iliz zayiatı 604 ölü ve 
2262 yaralıdan ibarettir. 

BulCJaristanda 

Tinıes'i11 nıüialtiası 
Londra, 8 (A.A.) - "Timcs., 

gazetesi, bnşmakalcsindc yazı • 
yor: Hitlerin ilkbahar tnarruzu, 
pazar günü başladı. Almanlar, 
metodlnrına sadıktırlar. Fakat 
bu dcf a Büyük Britanya, Al _ 
man sevkulceyşine tevfiki hare
ket etmek için beklememiştir. 

Geçen hafta Bıngazi üzerine 
yapılmış olan taarruz, nazarı 
dikkati hakiki harekat sahasın
dan çevlrmiye matuf bir teşcb • 
büstü. Çok mühim bir an yaşa. 
makta oldu~umuzda şüphe yok
tur. Fakat istikbalin mihnctleri 
ne olursa olsun, bugünkü vazı
yet ile bundan bir sene evvelki 
vaziyet mukayese edildijti tak • 
dirde, makul ümitler beslenebi. 
lir. Almanya, kati hiçbir zafer 
elde etmesi mümkün olmıyan 

Başı 1 incide bir toprakta harbe ~rişmek mec 
buriyetindedir. Burada uğnya
cağı bir mağliıbiyet, ihtirasları· 
nın :matem çanını çaldıracaktır. 

Bulgar tebliği 

Sofya 8 (A.A.) - .. Tebliğ,, 
6 - 7 nisan gecesi tayyare defi 
bataryalan Sofyayn hücum e
den yabancı tayyarelere ateş aç
mıştır. Şehir üzerine yangın 
ve infilak bombası atılmış ve 
bunlardan dördü patlamamıştır. 
Bir kaç l:Slü ve yaralı olduğu 

q haber verilmektedir. Yaralılar 
ı hemen tedavi altına alınmışlar-

dır. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 8 <Radyo Gazetesi) -

Balkanlarda vnziyct politika sa. 
hasından askeri sahaya intikal 
etmiş bulunmaktadir. Almanya 
Avrupa kıtasını bilfiil kendi nü
fuz ve istilasına geçmiş telakki 
etmektedir. Almanya bu kıtada 
bulunan devletleri iki şıktan bi
rini tercihte muhayyer bırakı-
yor: 

Kralın tef lifleri 1 - Ya lnRiltereye karşı ha. 

Gazetelere göre, Almanlar, ca. 
navar düdüklü ve kaynana z:ı. 
rıltılı stukalar kullanmaktadır. 
Fakat Efzonların sün~üsü, hiç • 
bir heyecana kapılmadan, işine 
devam etmektedir. 

M ukabll taarruz 
Atina, 8 (A. A.) - Yunan hü· 

cum kıtalan Struma vadi.sinde 
dün kaybetmiş oldukları kuvvet. 
li mevzii tutan Almanlara karşı 
şiddetli bir mukabil taarruzda 
bulunmuştur. 

Tank taarruzu ve 
paraşütrülerin hikumu 

lıkofl.ra zaptedlldi 

::\foskova, 8 (A. A.) - "D.N.B." 
Dün Moskovada Molotofla Mat
suoka arasında yapılan ~örüşme
nin büyük bir dostluk ve sami
milik havası icinde cereyan ctti
j{i Japon mahfillerince bildiriL 
miştir. Matsuoka, Molotofla çok 
faydalı bir fikir teatisinde bulun- J~gal Altındaki 
muştur. Matsuokanın teklifi üze
rine görüşmeler devam edecek
tir. 

Bazı 

Hedefler Bombalandı 
J'1atsuoka Amerika sefirile 

birlikte yemek yedi 

Moskova, 8 (A. A.) - Japon 
hariciye nazırı Matsuoka dün ak
şam Birleşik Amerika büyi.ik el
çisi Cuk Steinhardt tarafından 
akşam yemej!ini birlikte yemek i
cln yapılan daveti kabul etmiş
tir. 

İrakta Askeri Bir 

Kabine Kuruldu 
Başı 1 incide 

Irak Naibinin beycumamesi. 
Kahire, 8 (A. A.) - Milliyet

pe.rverlerin lideri Seyit Raşit El
geylani'nin hükumet reisli2inl 
deruhte etmesi üzerine Basraya 
~iden Irak naibi Emir Abdullah 
radyo vasıtasiyle Irak milletine 
bir beyanname neşrederek mem· 
leketi tehlikeye maruz bırakan 
asi unsurların bertaraf edilmesini 
istemiştir. 

Beyannamede eczümle şöyle 
denilmektedir: 

Londra 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Pazartesi - salı gecesi, tayyare
lerimiz, Kiel limanına şiddetli ve 
muvaffakıyetli bir hücum yap -
mıştır. Şehirde büyük yangınlar 
çıkmış ve en büyük çapta yüz -
lerce bomba, denizaltı inşaat a
telyelerinde ve havuzlarda bü
yük tahripler yapmıştır. tngillz 
hücumu, beş saat kadar sür
müş ve bilMıare lngillı: tayya
recilerinin pilotlan, .Kiel koyu
nun bütün şimal kısmının du
manla kaplanmış bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Bremerhaven ve Emden li
manlarına da çok iyi neticelerle 
hücumlar yapılmıştır. Tayya
relerimiz, Danimarkada ve Ho
landada hedefleri bombardıman 
etmişlerdir. 

Jnglltere üzerinde 
Londra 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Dün gece Ingiltere üzerine tev
cih edilen düşman hava hücumu 
mühim mikyasta yapılmış ve bir 
kaç saat sürmüştür. 

Dün gC\:~ tayyarelerimiz beş 
düşman tayyaresi düşürmüş -
lerdir. 

Bir ayda ölen ve 
yaralananlar 

"Yueosla\',yada ce!'e)"an eden son 
hlidiseler Yı,ıeoslav milletinin sulh 
arzusunda olduğunu ve harp isteme
tlitlnl açıkça ıöstermlstir. Yugoslav 
halkmm geni§ tabakala:rı birçok nü
mayişler ve mi~lerle Svetkoviı; 
hükCımetlnin dli siya.setini protesto 
etmişlerdir. Bu siyaset Yugoslavyayı 
harp mabrcki içine sürüklemekte 
ldl. ~neral Simoviı;'in riyaset etti
fi yeni hükfunet iktidar mevkiinc 
gelir gelmez beyanatta bulunarak 

sulh anuaunu ve kom:ıulan ba:ıta 
olmak Uz.ere bütün memleketlerle 
dostane mUnuebeUer idame etmek 
lstedlllnl bl.ldlrmifUr. Y\ll'OSlav mll
leUnln büyült bir kısmı bu alyaaetc 
mtıulılr olmustur. Moakova ile dost
luk ve ademi tecavüz paktının Yu
roslavya tarafından 1ınza edllmlı ol
ması da, Yuıoslav hükQmetinln aulhil 
ta~•J.ye ve haıt>ln ıenlllemesine ml
al olmak h\U\UUildakl arzusunun 
ınuknl bir delilidir.,. 

Bu izahattan açıkça anlaşılan 
sudur ki, MoSkova harbin fU :veya 
bu sebeple Balkanlara yayılma
sından memnun dejtildir. B~ün 
Almanya ile harp halinde bulu
nan General Simovitch hükume
tinin siyasetini tasvip etmektedir. 
Ve Bel~ratla bu paktı imza et
mekle de harbin S(enişlemesinc 
mani olacalını zannetmiştir. 

Fakat Sovyet - Yugoslav dost
luk ve ademi tecavüz paktından, 
Moskovanın Balkanlarda daha 
geniş ve daha aktif bir siyaset ta
kip edece~i manasını çıkarmak 
mümkün değildir, zaten Moskova 
5{.zeteleri de, bu paktın imzası 
münasebetiyle Sovyet Rusyanır, 
umumi siyasetine mesnet teşkil 
eden prensibi ~u cümlelerle tek
rar etmişlerdir: 
Devamlı bir sulh siyasetine sa

dık olan Sovyetler Birliği :her za. 
man Stalin prensiplerine bağlı 
kalmaktadır. Bu prensip sudur: rekete geçmek, 

, S?f~a. 8 (A.A.~. - Bulga~ ajan- 2 - Veya kendisine karşı har 
sı bıldirıyor: Dun sabahkı ga.ze- bi göze almak. 

Atina, 8 (A. A.) - Yunan res
mi sözcüsü dün akşam ou beya
natta bulunmuştur: Almanlar Ma 
kedonya muharebelerinde para
şütçü kıtalar ve beyannameler 
kullanmışltır. Bir kaç para~ütçü 
ele geçirilmiştir. Alman tayyare
leri Trakya ve Makedonya tehir· 
lerine Almanların Yunan milleti
ne karşı hissiyatını ifade eden ve 
Almanların Yunan milletini har
bin dehşetlerinden esirgemek is
tediklerini bildiren beyannameler 
de atmışlardır. Ywıan askerleri 
bütün emirlere itaat ederek bü
tün sevkülceyş hareketlerini har
fiyen tatbik etmi41erd.ir. Yunan 
askeri sürekli mitralyöz ateşini 
karşılam~. ilerleyen tanklan tah
rip etmiş ve mukabil hücum yap
mıştır. Yunan hava kuvvetleri ve 
Yunan hava defi bataryalan alta 
Alman tayyaresini tahrip etmi$ 
tayyarecileri esir almıw. buna mu
kabil en küçük bir hasara bile 
µğramamıştır. 

Neıvyork, 8 (A.A.) "Tass,, 
"Nevyork Tımes,, gazetesinin 
bildirdiğine göre, üçüncü ve dör. 
düncü Yugoslav orduları şiddet
li bir topçu hazırlığı ve saatler· 
ce süren bir muharebeden sonra 
İşkodra'yı işgal etmiştir. Cenubu 
Garbiden süratle gönderilen AL 
man Tirol kıtalarının muvasala. 
Una intizaren, İtalyan kuvvet
leri İşkodra'nın Şimali Şarkisin· 
de bulunan da~lık mıntakada a. 
nudane bir mukavemet .Jı?öster
mektedir. Yugoslavlar Arnavut
luk ce-phesinin di~er mıntakala· 
nnda, bilhassa Kosova. yaylbın
da da ilerlemiştir. 

"Efkarı umumiyeyi hesaba kat 
madan Seyit Raşit, silihları ya
landan ibaret olan ve memleketin 
istiklalini nia.hVetmı rıcin ya
bancılann1elinee·ft~~1Ullinan asi 
unsurlan tahrik edw'k iktidar 
mevkiini ele almıştır.,. 

Londra 8 (A.A.) - Mart ayı 
zarfında Ingiltere üzerine yapılan 
hava hücuırilannda 4259 sivil öl
müş ve 5557 1sivil de yaralan -
mıştır. 

"Sulh lehindeyiz ve bütün mmıle
lekeUerle iş münasebeUerlmiz.in 
takviyesini istiyoruz_ Bu vaz17et
te bulunuyoruz V9 bu vu!yette 
kalacağız. Şu kadar ki. fi milnase
~Ueri teaa m~e11miz memle
ketler ayni duyguda bulunmuş ol
sunlar ve nıemleketfmfı.ln men
Caatlerlnl haleldar etmek ist.emc
s.inler. Yugoslavya ile bu misakın 
imzası Sovyetler Birliğinin dış sl-
1asetınln esas prcnsibıne tama
mlyle uygundur 

tele.re g~re, ?ava bombardım~- Almanlar bundan ~ayri başka 
nını muteakıp Kral derhal hu- bir hattı hareket tanımamakta 
c~ma uğrıyan yerleri .. ziy,!r~t et- kendisiyle beraber olmıyanlar; 
mış ve yangınların sondunılme- İngilterenin fıleti telakki et.. 
sinde hazır bulunmu tur. Yan- mektcdir. Bu takdirde, bu şe -
gınlar stlratle söndürülmüşti.ir. kilde hareket eden Avrupa da -
Btlyük bir nlaka gösteren Kral, vasına ihanet etmektedir ve Al. 
hucumlar ve alınan tedbirler hak- manya tarafından ayni muame. 
kında izahat istemiştir leve tabi tutulacaktır 

Trakyada Yunan haUarı arka
sına inen 120 Alman paraşütcüsü 
nün 70 i esir alınmış, 20 si öldü
rül:nii , dığerleri ise kacabilmiş 
}erdir 

Gümülcine yolunda 
Atina, 8 (A. A.) - Salahiyetli 

mahfillerden ö~nikiikine eöre i 

Gümülcine'ye ~iden ve Yunanlı
ların daha evvelden tahlive et
tikleri Nifa ,ı:r~çidine bir Alman 
zırhlı kolu ~irmiştir. Maamafih 
geçitten biraz ötede bulunan ba
taryalar şiddetli bir atcs acmıs v 
Almanları püskürtmüştür 

Naip lran ueya Türkiyeue 
gü/.iyor 

Şam, 8 (A. A.) - "Ofi": Siya
si adamların ve bilhassa bütün es
ki başvekillerin bilinmeyen bir 
yere gittikleri kaydedilmektedir. 
Bütün memlekette bir çok tev
k ifııt vanılmaktadır. Kral naibi 

Basradan ayrılmıştır. Ya 1rana 
yahut Türkiyeye gitmektedir. 

Irak kıta1arı Bağdat civarında
ki Cineldebane İngiliz tayyare 
meydanını işJ?Bl etmiştir. Dl~cr 
taraftan Nuri Sait paşa Amman'a 
gelmiştir. 



c 

lstanbul Mıntaka LimaTJ Reisliğinden 
Motörler için 10 ton benzin ile 20 ton .ıı .azot ve 4 ton gaz kapalı 

zarfla mubayaa edilecektir. 
Tahmin bedeli 6869 lira '7o 7,5 teminat .nuvakkatesi 515 lira 17 ku

ruştur. 
İhale 24.4.941 perşembe günü sa.at 15,30 dadır. 
Taliplerin mali ve ticari vesgiki mutebereleriyle teminat makbuz 

veya banka mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komis
yon başkanlığına tevdi etmeleri ve şartnameyi almak istiyer'''"İn Gala
tada rıhtım üzennde kAln mmta.ka liman reisliği idare şubesı.'-' mOra-
caatlar~ ntın olunur. (2795) 

,, , 
TURl< TICAR~T ~ANJ(ASI A.~ 
~UPONLU VADELi M~VDUAT 

1
PA=-RANI BURAD_A (.(LET 

. <fEi 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASJ 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube n Ajans adedi : 265 

Zirai ve tic&Yi her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bınk11ındı kumb1rılı ve lhbır11z t11ırruf heeıııplırındı en az ıso 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdakl pllna gö· 

• ikramiye dajjıtılacaktır. • 
4 Adet ı.oou Liralılr 4.000 Lira 
4 .. 500 2.001\ .. 
4 .. 250 .. 1.000 • 

40 • tOO • 4 .000 , • 
100 " 50 • 5.000 • 
120 • • 40 • 4.800 • 
160 " 20 • S.200 • 

olKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan asatı dnsmı
yenlere ıluamlye çl}ttığı takdırde 3 20 fazlasiyle verllecektlr. Kur'alar 
senede t defa, 11 EyUH. 11 BlrinclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cekllecektlr. 

:::ahıp ve Neşrıyat müdiırü : Emio Uzman. Gazetecilik ve NcşrıJ at 
'l". L. Ş. l'AN Matbaası 

TAN 

OSMANLI BANKASI· 
30 SONTEŞRIN 1910 T AR/HiNDEKi V AZ/YET 

A K T 1 F P A S 1 F. 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu. 
nan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve rö.. 
por1ar 
Tahsil olunacak senetler 
C~zdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilınde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mo. 
bil ya 
Mü-ferrik '·"' ..... .., 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

6.865.459 16 1 

1.605.000. - -
7.877.280 - 4 
1.848.812 15 -
7.064.419 - 2 
2.557.781 16 6 

628.997 16 7 

577.407 19 11 
166.313 - 4 

tsterlin Ş. P 

Eermave 10.000.000 - -
Statü mucibince aynlan ih-
tiyat akçesi 1.250.000 - -
Tedavülde bulunan bank-
notlar 340.001 1 
Görüldüğünde ödenecek se. 
netler ve varlel! sent>tler 179.367 l J 
Alacaklı cari hesaplar 20.438.049 4 7 
Vadeli bonolar ve: can hesaplar 925.458 13 2 
Kabuller 628.997 16

7 
7 J 

AHıteicrriıs 429.597 18 

34.191.472 4 11 34.191.472 4 11 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Umum Mu.hasebe Şef Muavini Türkiye Umum Müdürü 

PH nARF.1.U ı\ 4 l\t A VER 

ÇOÇUGUNUZA 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 1. Çünkü: 
- çocuğun mektepte 1 

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

mektep dışında, hatf a 
mektepten sonra muh-
taç olluğu en kıy-

1 

. 
metli eserdir. : 

' 

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

Çoc11k A.,s!klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona 'boş 

saatlerinde hocalık. ve 
arkadaşlık eder. 

Tç-'N Neşriyat Ev-i 
lstanbui 

Çocuk Amiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş ol.arak iki cil
di birden (7) Uradır. 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Muavenet Vekaletinden Sıhhat ve içtimai 
Kapall Zarf Usuliyle inşaat Malzemesi Ah nacak 

Malzemenlr 
nev'i Miktarı 

Muhammen Muvakkat tenıl· 
bedeli nat miktarı " 

Lira Kr. Lira Kr. 
ihale 
günü 

ihale 
aaat l 

Kalıplık çıralı çam kerestt' 280 M3 15680 00 1ı76 00 18 Nisan 1941 Cuma 14,45 
Çivi 7625 Kg. 7625 00 571 88 18 Nisan 1941 Cuma 15,00 
Çıralı çam çatı kerestesi 224,712 M3. 12583 87 943 79 18 Nisan 1941 Cuma 15,15 
MolOz taşı 3000 MS 10500 00 787 50 18 Nisan 1941 Cuma 15.30 
Cakıl 3000 M3 13500 00 1012 50 18 Nisan 1941 Cuma 16 
Tuğla 1000000 25000 00 1875 00 l8 Nisan 1941 Cuma 16.30 
Çinko 6000 Kilo 6600 00 495 00 18 Nisan 1941 Cuma 17 

1 - Ankarada Hamamönünde T•p Fakültesi m~temllAtından Dogum ve Nisaiye Kliniği binasında ema
neten yapılacak ikmal inşaatı lc;in yukarıda nevileri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat 
mikt.arları yaı.ılı 7 nevi inşaat malzemesi kapalı uırf usullle alınacaktır. 

2 - Ebiltme 18 Nisan 1941 tarihindt' Cuma günü Vt' her malzemenin hizasmda göslt'rllen saatlerde An
karada Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinde teşkil olunacak hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - fstlyenler bu işe ait şartnameleri Ankarada Sıhhat Vt' İçtimai Muavenet VekAleti İçtimai Muavenet 
Dairesinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimaı Muavenet MüdOrltiğünde tetkik edebilirler. 

4 - Her blrlnln muvakkat teminat miktarı yukanda gösterilmiştir. Teminat olarak nakit ve nakit mabi
,.ettndekl evrak komi!ıyonca kabul edilmlyeceği için bu kabil teminat vermek lstlyenler daha evvel VekAlete 
milracaaUa bunları alikalı Malsandıklarma yatırmaları ve komisyona makbuzlarını tevdi etmeler! IAznndır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanunun emreUği şekilde hazırlanmış ve yukarıda ikinci mad
de<\e zikredilen ihale saaUerinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Sıhhat ve İçtimaı Muavenet 
VekAletinde İçtimai Muavenet İşleri Dairesine teslim edilmesi IAzımdır. (2422) ------

.. ... ... . . -
IDARUINI BiLEN IS BANKASINDA 

~ !KRAMIYEL.f .t!_ESAf:!, ~Yf'R 

r T. iş Bankası , _~---=:ıı----~-----.1 
Küçüle Tasarruf 1 M .. b d·ı T fi 
Hesapları 1941 U a 1 as ıye Kuponlarının Kısmen 

iKRAMiYE PLANI Mahsubuna 
Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Aiuı- Verilen Karşı 

Hamillerinin 

"Mübeddel 

Dikkat Nazarına 
• tos, 3 İlrinclt~ tarihlerinde n
: pılır. 

1M1 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
s .. 1000 • =3000.- .. 
z • 750 • = 1500.- .. 
4 • 500 • =2000.- .. 
8 .. 250 .. =2000. " 

35 .. 100 " =3500.- • 
• 80 .. 50 .. =4000.- " 
i 300 .. 20 .. =6000.- .. 
: .......... .__.. ................................ . 

Makbuz .. 
Milbadele ve tevfiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 

numaralı kanuna tevfikan müstehlklerl namına doldurulmuı mübadil 
tasfiye vesikalarına merbut kuponlarnı kısmen mahsubuna mukabil mal 
dairelerince verilmiş olan "mübeddel makbuz.. lann tedavOlden kaldı
rılarak. bunların yerlerlne Maliye VekAletlnce hAmiline muharrer olmak 
üzere tanz!m kılınacak olan yeni makbuzların verilmesi takarrür etmiş 
olduğundan ellerinde mal dairelerince tanzim kılınmış "mObeddel mak
buz .. olan şahısların bunları bulundukları mahal mal dairesine makbuz 
mukabilinde tevdi eylemeleri lüzumu ilf.n olunur. (1799 - 2553) 

9 • 4 - 041 

Ba.ı, Dif, Resle, Grip, Roma.tfzma 
Nenalji, KınJdık wıe BOtDa Agnlarınm Derhal Keser 

bbtMlı ,attd9 S bfe al•bUlr. Uli.Lftt.~RIND!N SAllNINtz. 
HEQ VERDi: PUU.tJ Kl1Tl/LARI ISR~Rt.A ISTEYl,,.IZ 

inşaat llCint 
Süımerbank Umum Müdürlüğünden : 

l - Karabilkte kurulacak Asit sül!rik ve sQpcr fosfat fabrikasına 
ait kfirgir iki ambar inşaatı vadihl !iat esasiyle ve kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 50.503.30 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 2.50 lira mukabilinde Sümerbank muamclfit 

şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 21 Nisan 1941 tarihine müsadif pazartesi g(inü saat 
16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3,775 liradır. 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk

ları bu kabil işlere. bunların bedellerine, firmanın teknik teşkllAt.ınm 
kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarnar kapalı olarak ihale gQnft saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat mu
dürlilğüne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek tekllner nihayet ihale saatinden bir sa
at evveline kadar gelmiş ve zarlm kanuni şekilde kapatılmı:ı olması 
lfızundır 

Postada vAki olabilecek gecikmeler nazarı itibara almmı:yacakttr 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (1930) (2687) 

PARLAK· ve · SA0LAM DlŞLERE MALİK OLMAK iSTERSENiZ 
MUHAKKAK 

DEN-TO,L' 
'otş MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dişetlerınl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L &Ut• nıacununu ~rayimı.·. , 

... 

Meydancık'da Yeni Postahane caddesinde vakıf akardan yeni Valde 
hanının s cı katında yaptırılacak inşaat ve tadilat vesaire 1/4/941 tarl-
hlnden 16/4/941 tarihine kadar kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
mu~r. 

Yapdacak işin bedeli keşfi 9992 lira 8 kurustur. Teminatı muvak
kate 749 lira 41 kuruştur. Talip olan Mimar ve Muhendisler bu gibi in
şaat ve tamirattan IAakal on bes bin liralık bir işi başardıklarma dair 
Nafia :\1'.üdilrlüğilnün # U vesikasını Mmllen şartname, milnakasa şart
namesi, mukavele plfınlarmı almak Ozere her gün öğleden sonra İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarlığma müracan:t etmeleri ve kapalı 
zarfını da 18/4/941 tarihinde İstanbul Vakıflar Başmüdilrlüğünde mü-
teşekkil münakasa ve müzayede Komisyonuna öğleden sonra &aat 14 
de tevdi etmeleri. (2576) 

Hukuk Fakültesi Dekanhğından 
Fakültemizde 25 lira asli maaşlı kütüphane memurluğu mQnluıldir. 

Yabancı dil bilen tercih edilecektir. İsteklilerin 19 Nisana kadar Dekan-
lığa müracaatları lfızımdır. (2796) 

· stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

EyOp mıntakası mütemadi tamirat işlerinde kullanılmak üzere sa
tın alınac-ak 400 metre mlk6bı Moloz taşı ve 100 metre mikabı Kum açık 
eksilbneye konulmuştur. Mccmuunun t.ahmin bedeli 1925 lira ve ilk te
minatı 144 lira 38 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelılt MudQrlugu 
kaleminde görülebilir. İhale 24/4/941 Perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ve 941 yılma ait Ticaret Odası vcsiknlariyle ihale günU muayyen 
saatte Daimi Encümende bulurunalarL (2792) 

Ortaköyde Fınncı iken halen 
ikametgahı meçhul kalan Yani 
Nikolaya: 

İstanbul İkind icra Memurlu. 
ğundan: Alacaklı Yorgi Hacidi-
mitriadise 913 lira 25 kuruş bor
cunuzdan dolayı dairemizin 938/ 
470 ve 37 / 2570 ve 36/ 2346 sayılı 
doysalariylc tahtı hacze alınan E. 
minönünde Demlrtas mahallesin. 
de Kutucular caddesinde eski ye_ 
ni 79 numaralı dükkana icraen 
vaziyet edilerek 1485 lira kıvmet 
takdir edildiği ve Beyoğ1unda es-
ki Kamer Hatun yeni Bostan 
mahallesinin eski veni Mavi ve 
Fezliyen yeni Fesliyen ve Tev
fik sokağında eski 20, 27 yeni 
29,5 numaralı maa dükkan hane. 
ye icraen vaziyet edilerek 960 li
ra kıymet takdir edilerek satışı 
mukarrer olduğundan bu bapta 
bir diyeceğiniz var ise İcra Ha
kimliğini 27 / 3/ 941 tarih ve 
941 / 8 numaralı kararına tevfi -
kan bir av icinde bildirmeniz lü. 
zumu ıo3 ihbarı ve takdiri kı:v
met raporu makamına kaim ol
mak üzere ilan~n tebliğ olunur. 

ZET 
İktısadi havagazı ocaklarını ter
cih ediniz. Galata Sen Piyer han. 

• 
Kütahya vilayetinin Simav 
Kazasına bağlı Dümrek kö. 
yünde kain Krom Madeni. 
nin işletilmesi imtiyazı İcra 
Vekilleri Hey'etinin 10 A
ğustos 1940 tarih ve 2 114161 
numaralı kararı ile ve 60 
yıl müddetle TÜRK MAA
niN SiRKETİ (Anonim Sir. 
ket) ~hdesine ihale kılın
mıstır. 

KAYIP: Elfızığ askerlik şube
sinden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

322 doğumlu Aziz oğlu İsmail 

8alkımaöQDt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki serı;iyi 

ziynret edini7-


