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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gaason diyor lı:h 
"Her tacir b1I kitapta caıterdifim aıu11erl tatbik etmelı 
suretiyle bir iki ıene gibi kısa bir zaman içinde mll!Jterile. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben b1I kitabmıda ıiz~ 
bu 1anati öi'retlyonmı_ Fivatı 50 kanış. 

ngilizler .''Hamar,, a Yaklaşıyorlar 
orveç Ve lngiliz Askerleri1

Beledige Büyük 
ehrin imalinde Almanlarla inşaat işlerini 

Tehir Ediyor 
iddetli Bir Harbe Tutuştular 

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

1 TAL YA l 
Demir ve Malzeme Tedarikindeki Güçlükler 

Yüzünden Stadyom, Hastane ve Taksimde 

Modern Bir Mahalle inşası Gelecek Seneye Kaldı 

Müttefiklerle 
Anlaşamaz 

Qzan: M. Zekeriya SERTEL 

Harp vaziyetinin inkişafı, şehrimizin imarı, iktısadi hayatı 
ve diğer şehir teşebbüsleri üzerinde de tesirini göstermiye baş
lamıştır. İstanbulu imar için çalışan Vali Lfıtfi Kırdann birçok 
teşebbüslerinin de bu vaziyetten müteessir olacağı anlaşılmak

~irkaç gündür İtalya yine sah. 
d _nede görünüyor. Ablokanın 
enızde de teşdit edileceği ilan o. 
uğu gündenberi İta_lyada bir en. 

. ~e bir rahatsızlık hissedilmekte. 
' . u endişe ve telaş haksız değil. 

o~la.lya, bugün Almanyamn komis
cıısu vaziyetindedir. Almanya-! 

~:ıllhtaç olduğu maddeleri getir-ı 
~ Alınanyaya nakletmekte, Al. 
~ 1:1r~nın birçok ihraç maddelerini 
i4-. ger memleketlere sevketmekte-

~hnanyanın nefes aldığı bütün I 
huı~:eıe~i kapatmağa karar vermış 
ka\> ""'Ql Ingiltere, Akdenizde ablo- ı 
~~teŞO.ide karar verince. bu katabiicUr 4t<1 ,)'öU.1.ll l Ul.i:t;t.;öU.H Uld~u ı"-~ , __ 

tadır. 
İmar planına göre. iin plana alı. 

nan işler arasında Drılmat>ahçede 

stadyum. Mecidiyekciyiinde 800 '{İ. 

şilik bir hastahane. Taks1m meyda
nında yeni ve modern bir mahalJe 
in~ası vardı. Belediye R~ı<>i bu mşa. 
at için lazım gelen oıitlL"'.1 tctlbirh3 ri 
almı~. stadyumun .nşasını ihale f't
mış, hastahanenin ınşasını ıhale ıc:.n 
de bütün hazırlıklar bitmişti. Tak. 
sim meydanındaki inşaat icirı de ted
birler alınıyordu. Fakat son gıinler
de hüktımetin demir mevcudumuzu 
anlamak üzere yaptığı teşebbüs ve 
hariçten demir getirmekte rastgPll
nen güçlükler bu inşaatın kuvveden 
fiile çıkarılmasını güçleştirmiştir. 
Belediye şehrin muhte!if yerlerinde l 
ve Elektrik Şirketinin ı::~irıde bir mil. 1 

s;..~~~ııJrn~dar hurda iemı: bulmu~-d~ıı .: Çünkü o vakit İtalya iktısa
~ !b.uttefiklerin tabii bir devlet 
~ne düşmeğe mahkumdur. Nite
~ad t~lyan gazetelerinin derhal fer -
~t~~başladığmı, ve İtalya' gibi At
~~11ı1g~ kapısı olmıyan bir Akdeniz 
llıiy et~in bu tazyika tahammül ede. 
~"lta ~eglni ileri sürerek ablokadan 

f 

Bu lhttda demirlere kar§llık ha.. 
riçten 6 • 7 yüz ton mamul demir 

Suni duman bulutu altında seyreden Fransız harp ı-- 1 getirtmeyi düşünmektedir. Jtaiya 
'l · • t ~1 •• •• •• •• ,,.......... ... - , böyle bir anlaşmıya nzı olmuştur. 

gemı erımn ayyareuen gorunusu ı \ F k t k h a a · · "h · ; • • • I a a anunen ur a e.mırın ı ra-

~et ettiğini görüyoruz. N H 
' o rfi 1 da re : cı memnu olduğu için, b!lna bir ça-

ams osta arp Devam ;e aranmaktadır. Stad_YUI~u~ inşası 

1 

ıçm 600 ton kadar demıre ihtıya~ 01-
' --o-- duğu için, bu suretle hiç olmazsa da t uttef iklerin bu tazyikı karşısın

~ari:),Yanın yapabileceği üç hareket 

l'!\~ Ablokanın teşdidini bir em
l'ııanıak olarak kabul edip ses çıkar-

Ediyor Almanlar Hangi Sebeplerle İlan :~.dyumu yapmak mfünkun olacak. 

d 
· Mecidiye hastahanesi için 150 ton 

E ileceğini Gösteren demire ihtiyaç vardır. Bu demirin de 

~ 2 
-

1

Alrnanya ile birlikte hareket 
tııÜl'ek. veya hareket eder görünerek 

3ttefikleri tehdit etmek, 
~-Veyahut müttefiklerle anlaşa. 

Elverum Şehrı•DJ• Aldılar . Amerikadan getirtilmesi:ıi temin :fün Bir Layiha Hazırlandı bır komisyoncu ne müzakere edil. 
mektedir. 

Ankara, (21 TAN Muhabirinden) ·- Taksim meydanındaki inşaat şim-

1 ablokaya lüzum bırakmamak. Danimarkadaki Tayyare Meydanları Bombalandı, J 

~talya birincisini kolay kolay ka.-

ill b~emez. çunkü iktısaden umdu.. İsveçliler Alman Tayyarelerine Ateş Ar.:tılar 1 
~Utün faydalara veda etmek, ve '3 

deı,.ı müddetince ikinci derecede bir Londra, 21 (Hususi) - Norveçteki harekat gittikçe ehem-
't olarak kalmayı kabul etmek miyet peyda etmiye başlamıştır. Norveç resmi tebliği, İngiliz kıll\r dır. Harbin sonunda büyük im. 
d~ atorluklar kuracağını tahayyül e. talannın, Norveçin şarkındaki bir mevkide ve Oslo mıntakası 
~ tı faşist İtalya, bu kadar mühim bir denilen kısımda harp harekatına iştirak ettiklerini bildirmekte-
t~ razı olamaz. dir. Karaya ihraç edilen müttefik kıtaat Namsos'da paraşütlerle 

lh~-· Yanın müttefiklerle de anlaş.. 

Hüküınet, fevkaldde ahvalde tatbik ~- dilik tehir edilmiştir. Meydanın a. 
dilmek üzere bir örfi idare kanun 
projesi hazırlamıştır. Meclise sevkedl
len bu proje, halen a!Akalı encümen
lt'rde tetkik edilmektedir. Yakında, 
müzakeresine başlanacaktır. 

Layihada örfi idarenin hangi za
manlarda ve ne gibi sebeplerle ilan 
edileceği ve örfi idare ilAnına salahi
yetli makamlar tayin ve tesbit olwı-
ıııaktııdır. 

çılması tamamlanacak, kışlalar yıkı. 
larak buraya şimdilik geniş bir hah. 
çe yapılacaktır. 

Tramvay ve Elektrik 
"Belediyeyi meşgul eden meseleler. 

derı biri de Tramvay ue Elektrik ida
resinin ihtiyaçlarını temindir. 

Tramvay ve Elektrik Şirketleri. 
(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

Vali Dr. Liıtfi Kırdar 

Benzin ve 
Gaz Flatı 
Yükseldi 

.Yeni 

Beri 

Fiyatlar 

Tatbik 

Dünden 

Ediliyor 
Ankara, 21 (A.A.) - Ticaret Ve

kaletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - 2 Marttanberi cari benzin, gaz.. 

yağı ve motorin fiyatları, mezkur ta. 
rihten s o n r a Romanyadan ge. 
len malların fiyatlarının daha yük. 
sek olmasına binaen, muktazi zamlar 
yapılmak suretilc yeniden tesbit e
dilmiş ve 21 nisan pazar gününden 
i.tibaren meriyet mevküne konmuş. 
tur. 

Benzin, gazvağı ve motorinin İs
tanbul, İzmir ve İskenderun depo e. 
sas fiyatları şunlardır: 

(Sonu; Sa: 6; Sü: 3) 

~ pek mümkün görünmüyor. inen Alınan askerleri ile temasa gelmişlerdir. Burada bir muha-
(Sonu; Sa: 6; Sü: 3) rebe cereyan ettiği anlaşılmaktadır. 

"-----------------------------~--------·---------------k JI --ı Diğer taraftan Reuter Stokholm- Besiktas Alt1nordu.11a 
lV lu•• tt ef ı• ki er ou··n Garp de~H::ıa~::~:~i~~;~iyen haberle-

re göre, İngiliz kıtaatı Almanlardan 
Oslonun 110 kilometre şimalinde bu-c h • d 7 Al lunan Haman almışlardır Bu haber-ep esin e man leri kaydi ihtiyatla karşılamak lazım 
dır. Bununla beraber mezkur habe-

r rin, şarkta Norveç ~tıtaatile İngilız 

ayyaresı. ou··şu··rdu··ıer kuvvetlerinin müştere~en faaliyette! 
bulundukları hakkındakı Norveç ref>i- ı 

41ınanlar ŞEmal Denizine ve lngiltere Sahilleri 

Civarına Yeniden Mayin Döktüler 
lıı tondra, 21 (A.A.) - 1307 tonluk Bu sabah Garp cephesinde mühim 
~tıQlliı Merscy vapurunun dün ccnu- hava faaliyeti olmuş. 4 Alman tay. 
ver~~tki sahıli arığında battığı haber yaresi düşürülmüştür. Beş tayyare
ge .~ektedir. Karaya çıkan dokuz nın de düşürülmüş olduğu zannedil
ba~ıcıden ikisi ölmüştur. Mürette. mektedir. Fransadaki İngiliz kuvvet. 
~an 11 kişi kaybolmuştur. leri umumi karargahının bu harekat 

va awnby isminde diğer bir İngiliz hakkındaki tebliği şudur: 
Ça Puru da Şimal Denizinde ınayine "Bu sabah tayyarelerimiz Garp 
a/~a.rak batmı<:tır. Bu iki gemi bu cephesinde düşman tayyarelerile bir
ilk Çınde bu sularda m~'Y ne çarpar çok müsademelerde bulunmuslardır. 
il.in laPurlardır. Alman tayyareleri. Tayyarelerimizden biri Heinkel 111 
•çık ngiltereni~ cenubu sarki sahili sisteminde bir düşman tayyaresine 
elen lıırına ve Şimal Denizine yeni- hücum etmiş ve onu Charnneuy ci
~d· llla:yin döktükleri zannedilmek-! varında Fransız topraklarına düşür. 

ır. <Sonu Sa, 6 Sü: 1) 

mi tebliğinden az sonra verildiğini ı 
de gözönünde bulundurmalıdır.,. 

1 
Anlaşılan. İngiliz kıt.iatı. Haınar 

civarına kadar ilerlemeğ-e ınuvatfak 
olmuşlar ve burada Almanlarla har. 
be tutuşmuşlardır. H9Ickat. Hama
rın 30 kilometre Garbındak' Mioı1. 
sen gölü civarında cievam etmekte-
dir. !Sonu 'Sa 6· Sü -tı 

----ıo----. 

Hitler, Roma Sefirini 

·Acele Berline Çağırdı 
Roma, 21 (A.A.) - Almanyanın 

Roma elçisi Von Mackensen 24 saat
h'rıberi Berlinde bulunmaktadır Hit. 
leı tarafından Berline davet edilen ı 
elçi, Romadan oraya hususi bir tay-ı 
yare ile gitmiştir. 
(Muasollnl'ftfn nutku 3 ca sayfamızdadır.') 

Neticeler: 
Vefa 2 - AJta~ı 2 

Beşikta~ :ı - A. Ordu 
G. Saray 1 - G. Birliği il 

Fener 2 - Muhafız 2 

(Spor hareketleriıw ait tafsıl!ıt 
DÖRDÜNCÜ sııyfamızdadır. ı 



Yüz Sene Süren bava 

ortalıkta bir acaip dava var ki, tam 
bir asırdır sürmekteymis. Davayı, 

"Karagözoğlu" adında bir zat açmış. Ga
liba: 

"- Şu, Gnlata rıhtımı benim mülküm
dür!" diyormuş. Ve evkaf idnresi de: 

"- Hayır ... O rıhtım, senin değil, benim 
malımdır! " cevabını veriyonnuş. 

Türkıyenin hemen her :;ehrinde, evkaf
la belediye arasıdn, evkafla fiHloca mek
tep arasında, evkn!la falanca hastane ara
sında, veya evkafla herhangi bir vatandaş 
arasında mutlaka karmakarışık bir ihtilaf 
vardır. 

G.;ıliba, tarihi, hikmeti tesisi, gayesi a
raşt ırılmadığı için, bu devirde şu evkaf 
idaresinin lüzumsuz ve manasız kahrını 

çekmekten bir türlti kurtulamıyoruz. Fa
k<ıt biraz düşünürsek görürüz ki, Türkiye 
Cümhurlyetinde blr "E~·knf İdaresi" nin 
bulunması, maaşını devletten alan resmi 
'bir "Müftilluk" makamının bulunmasın
dan daha az tuha! değildir. 

Neyse ... Benim bugünkü maksadım, ne 
"Evkaf İdaresi" ne, ne de "Müftülük" ma
kamına sataşmak değil. Üzerinde konuş
mak istediğim asıl mevzu, şu, b1r asır sü
ren davadır. Da\•ayı açan zatın "Karagöz
oğlu" ismini taşıması hayli garip değil mi? 
Acaba Karagözün oğlu. bu davayı böyle 
surdGrüp uzatmakla: 

Yazan: Naci Sadullalı 

Tam yüz yıl evvel bir zat çıkmış: 
"- Bu rıhtım benimdir!" demiş. Ve bu · 

iddiayı isbata çalışmış. 
Bu yijz yıl içinde harpler, sulhler, zel

zeleler, fırtınalar, seylaplar olmuş. Fakat 
df!\•acı, bütün bunlardan hiçbirile il~ili 
değil. O, etrafında olup biten her şeye bi
gane, iddiasını tekrarlıyor: 

"- Bu rıhtım benimdir!" 
Bu bir asırda Osmanlı İmparatorluğu 

Yıkılıyor. Türklyede Cümhuriyet kurulu
yor. Çeşit çeşit inkılaplar başarılıyor. Fa
kat, bütün bunlar "Karagözoğlu" na ve sü
ııııesine vız .!?eliyor. O yine ayni hulyada: 
"- Bu rıhtım benimdir!" 
Bu bir asırda 93 harbi oldu. Balkan har

bi oldu. Beşeriyete, milyonlarca insanın ı 
hayatına, ve daha bilmem nelere patlıyan 
koskoca bir Umumi Harp oldu. Nice İm
paratorluklar yıkıldı. Nice milletler doğup 
battı. Ve en nihayet, Habeşistan yutuldu. 
İspanya harap oldu. Yeryüzünden, Avus
turya, Çekoslovakya, Polonya, Arnavut
luk adında koskoca milletler silindi. Ve 
dünya hflli\, alUlst olup dunnaktadır. Fa
kat merhum Karagözoğlu'nun v5risleri 
hala, ayni davanın peşinde: 
"- Bu rıhtım bizimdir!" 
Bu uzun fakat küçfık ve müzmin mül

kiyet dtıvasının ilzerlnde sljylenebilecek 
sözler o kadar çok ki, sabrınızı iflas ettir

"- Siz, asırlarca, benim babamı oynat- mek korkusile, ıilkutu müreccah buluyo
tını.z... Bundan sonra ben sizi oynataca- rum. 
ğım!" mı demek istiyor? Yani vaktlle bi- Fakat, insanın. bir rıhtnn !ıahlbi olmayı 
zl her şeyden üstün bir dava sayma!'ını ma-rn oynattığımız Karagöz, bugün, intikam 
almak için bizi mi oynatıyor? zur görsek bile, tutulan yolu makül gö

reb!llr miyiz? Mal sahibi, mülk sahibi ol-
Şimdi, bu bir asır süren davayı düşü- manın bile, tam bir asır, mahkeme kol

nenlerin ilk akıllarına gelecek şey, mah- lamaktan daha kısa bir hayli yolu var
kemelcrl tenkit etmek, kırtasiyecilikten dır. Eğer Karagözoğlu ve sülıilesi buna 
dem vurmak, ve bermutad, bu l§ln güna- inarunıyorı;a, ona, şimdi, hemen aklıma 
hını, vebalini, adliye muamelfıtının beta- geliveren bir sürü yoldan bir tanesini 
eUne :vüklemekUr. gösterivereylm: 

Halbuki, bi:az düoOnQlllrse, kolaylıkla Karagözoğlu mahkemeden. tam bir asır 
g5rülür ki tenkide müstahak olan tara! silren bu di\vanın odalar dolusu evrakını 
adliye değil. dAvacıdır. Beni haklı bul- kendisine vermesini istesin. Ve buna mu
makta bir mahzur görmüyorsanız, bir IU 1 kabil dtıvasından vazgeçsin: Çünkü, o ev
dtıvarun mevzuunu, bir de, aradnn geçen rakı okkaya ver!'e, bir rıhtım de4il, bir ll-
koca bir asrı dilşilnün! man bile satın alabilir! 

AlHAI CASUllADI 
'P)tUJ ___ .. ~ .. 

Tefrika N o. 35 Yazan : Theodore 

Hintze, işlere Nereden 
Başlıyacağını Düşündü 
H intze, ne yapacağını pek te 

kestirememişti. Çünkü Lon
dra, eski Londra değildi. Baştan 
başa değişmişti. Ne yapacağını, işe 
nasıl başlıyacağını düşüne düşüne 
bütün geceyi geçirdi. 

Ertesi akşam Bauer'le tekrar bu. 
luşnrak, garsonu imrendiren şişkin 
cüzdanını çıkararak, yirmi sterlin 
saydı ve garsona uzatarak: 

- İşe başlayınız! dedi. Getire. 
bileceğiniz malumatı bekliyorum. 
Fakat otelde bana bu işlerden sa~ 
kın bahsetmeyiniz. 

- Çocuk değilim, efendim, ba. 
na güvenebilirsiniz! 

Garson, parayı cebine koymuş 
ve ikisi birbirlerine veda ederek 
ayrılmışlardı. 

Bir kaç gün sonra tekrar buluş. 
tular. Ve garson ona "Tayyare dafii 
toplarla meşgul kıtalura verilen 
talimatın" bir suretini uzattı. 
Hintze bu kağıdı cebin~ attıktan 
sonra sordu: 

- Başka ne varı 
- Hele bizi gözetle! 
Hintze, cüzdanına davrandı ve 

yirmi sterlin daha '.;lkarıp verdik. 
ten sonra anlatmıya başladı: 

- Biz daha fazla harp zamanın
da hava kuvvetlerinin Rlacağı va. 
ziyeti öğrenmek istiyoruz. Bunu 
yapabilir misin? 

- Güçtür, Her Hlntze. Çünkü 
kızım nihayet bir kAtiptir ve bu 
gibi vesikalar zayi olursa, ba§ımı
za bela gelir. 

- Fakat bu vestknmn kopyesl. 
ni alıp yerine koymıık mümkiin
dür. 

- Her Hintze! Huda bilir ki, fn. 
giliz hapishanesine gir~e~ istemi_ 
yorum. Böyle bir iş yuzhnden kı. 
zımın istikbalini de mahvetmek 
istememi 

_ o halde kızın ne yıtptığım bl. 
liyor mu? 

- Aptal değil kl. 

Hlntze, bunun üzerine ~üşün. 
dü ve şunu teklif ettı: 

_ Bir akşam kızını da beraber 
getirmez misin? 

- Buna imkan yok. Ya bano. L 

timat edersin. Yahut mesele yok. 
Ücreti verdikten sonra sana hiz • 
mete hazırım. 

IIintze'nin kafasından bir sürü 
düşünceler geçti. Acaba bu adam 
onu aldatıyor muydu? 

Bauer ona adresini verrnemjşti! 
Fakat bu adresi bulmcık gerekti. 
Hintze bunu kolaylıkla temin et.ti 
ve oteldeki başka bir garsona on şi
lin bahşiş vererek ?nun adresini 
aldı. 

İlk işi evi bulmak ve ertesi sa. 
bah erkenden buraya gelmekti. 

Ertesi sabah evden bir genç 
kız çıkarak bir otobüse atladı. 

Hintze de ayni otobUse atlndı ve 
kızın karşısına oturdu. Kız gi.izelca 
idi. Kız, Regent caddesinde otobfüı. 
ten indi. O da kızı takip etti. Kız 
burada ilerledikten sonra yeni ve 
büyük bir binaya girdi. Burasının 
Hava Nezareti olduğu besbelli :di. 
Fakat bunu da tahkik etti ve al. 
danmadığına emin oldu. 

Hintz.e bu araştırmalaıı. yaptık. 
tan sonra Bauer He ~alışm1y.l de_ 
vam etti. Hava Neza:-etinin kıy. 
metli evrakının bir kopyesi onun 
eline geçiverdi. 

Bunlardan biri btr mitralyöze i\
itti ve bu mitralyözün son techi... 
zatından bahsediyordu. Bauer bu 
işe ait klğıt mukabilinde 50 ster~ 
lin istedi. 
Htntıe bÜ kAğıtları istinsah edi. 

yor ve kağıtlar yerlerine iade olu
nuyordu. 

Onun aldığı malum:ıb gönderdi. 
jl yer, Kopenhagda idi ve bu 13-

yedc fÜphe uyandırmamayı umu. 
yordu. 

• 
Bu çalışmalar iki ay devam et.. 

ti. Hintze. otelini degiffüm\~ ve 
Bauer ile görüımek için başka bir 
yer bulı\ıuştu. 

Fakat parası gittikçe azalıyor
du, Yeniden para getlrtnu·ıe için 
Kopenhaga son derece ihtiyatlı bir 
mektup yazmış, fakat para gelme. 
mişti. Sonra Bauer de tahammlll 
edllemiyecek bir hale geliyordu. 

'Devamı var) 

Resimler, dünkü maçlarda Altay kalesini tehdit eden bir Vefa hücumu ile Altınorduluların güzel bir kurtarışım gösteriY0
' 

Bir Köpek 
\ 

• • 
lçın Çıkan 

Ders Kesimi, imtihan 
Günleri Tesbit Edildi 

Kavganın 

Neticesi 
Başında Hazırlanmış 

ilk Defa Tatbikine 
Ders Senesi 

Talimatnamenin 

Olan Yeni 

Geçiliyor 
Bakırköyde oturan belediye avu

katlarından Mustafa BaşDr.:ın ile kom 
şusu Niko arasında hir kope!t yuzün
den kavga çıkmıştır. 

Maarif Vekaleti ortamekteplerde ders kesimi ve imtihan 
günlerini tesbit etmiştir. Bu hususta yakında mekteplere tebli
gat yapılaoa.ktır. 

İddiaya göre, avukut, Nikonun e
vi önünden geçerken küçük bir kö
pek dışarı fırlamış, Mustafa Bıtşarımı 
adamakıllı korkutmuştur. Bu sırada 
Niko da dışarı fırlamış, köpeği bağla. 
yıp bağlamamak yüzünden çıkan mü 
nazaada avukata hakaı·et etmi~tir. 

Dün cürmü meşhut nöbetçisi olan 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah
kemesine verilen Nik:ı urı suçu salı it 
görülmüş, kendisinin 4 gun müddetle 
hapsine, 4 lira da para eczası ödeme
sine karar verilmiştir. 

----o----

Ders senesi başında h.ızırlanan ye
ni imtihan talimatnamt!si ilk defa o
larak bu sene tatbik edilecektir Or. 
ta mekteplerin birind ve ikinci sı
nıflarında talebeler muallimin kann
at notu ile sınıf geçeceklerdir. Son 
sınıf talebesi her dersten kanaat no
tu aldıktan sonra türkç~. tabiat ve 
riyaziye derslerinden eieme imtlha. 
n• geçirecekler ve diğer der:.ılerden 
de şifahi imtihana tabi tutulacakıar
dır. Eleme imtihanlarının sualler • .ni 
Vekalet gönderecektir. 

Mektepler Bugün Öğleden 
Sonra Tatil 

dairelerle mektepler bugün öğleden 
sonra tatil yapacaklardır. Daireler 
çarşamba, mektepler de perşembe 
sabahı açılacaklardır. 

Yarın Beyazıt ve Fatih meydan
larında çocuklar toplanarak bayramı 
tesit edecekler, bundan sonra da 
Taksime giderek Cümhıırıyct abide
sine çelenk koyacaklardır. 

Üniversite Kafilesi Bugün 
İzmire Gidiyor 

Üniversiteli gençlerden mürekkep, 
150 kişilik bir kafile 23 Nis:ın bay. 
ramını geçirmek üzere bugün !zmire 
hareket edecektir. Gençler bugün 

23 Nisan I:IP.,kiıJı~yetiJiilJiv vıı- Band.LT'~ -· • ~ "-.. -: 
çocuk oayramı munasebetııe res m 1 trenle ızmıre geçeceklerdır. 

Boğuldu 
Maltepe tren istasyonund:ı ma

kasçı Basri kazaen evin:n kuyusuna 
düşerek boğulmuştur. Ceset itfaiye 
tarafından çıkarılmış, defnine ruh
sat verilmiştir. 

Ağır Yaraladı 
Sirkecide araba sürüciıluğii yar.an 

Ahmetle arkadaşı Ömer arasında iş 
yüzünden bir kavga çıkmış, Ahmet, 
Ömeri çakı ile muhtelif yerlerinuen 
ağırca yaralamıştır. 

Yaralanan Çocuk 
Şoför Salahaddin~n idare ettiği !ı'.2 

numaralı otomobil Isti~dal cacldesın
den geçerken o civarda oturan Don
na ismindeki çocuğa ç::ırpara k m;ılı
telü yerlerinden ağır ynralamıştır. 

Surdan Düştü 
Samatyada kale surları üzerincte 

oynayan 12 yaşında Şatranç kazaen 
yere düşmüş, yaralanmıştır. Çocuk, 
Şişli Çocuk hastahanesine k:ıldırıl. 
mıştır. 

Geçilmez Bir Halde 
Bulunan Sokak 

Ayaspaşada Selimehatun camii 
sokağındaki Arnavut kaldırımları, 
parkeye tahvil edilmek üzere sö
külmüştü. Aradan uzun zaman ge\
tiği halde yol hala yapılmamı~tır Bu 
işlek yol bugün geçilme:z bir l.a de 
bulunuyor. Halkın parke taşlarını ~a
şımadıkça yolun yapılmıyacağı sdy
lerıiyor. 

İthal l\f üsaadesi Beklenen 
Mallar 

Akdenizdeki kontrol, ithalatta ba
zı müşkülata sebep oluyor. ıtalyan 
limanlarından çıkan :\'Iacar ve İs
viçre malları arasında, hı.: memleket. 

Boğaziçi Liselerinin 
Ydhk Müsameresi 

Boğaziçi liselerinin senelik müsa
meresi, dün Arnavut!<öydcki mektep 
binasında muvaffakıyetle verilmiştir. 

Müsamereye 55 kızla 40 erkek tale
be iştirak etmiştir. Muallim Nured
din tarafmdan ingilizceden tercüme 
edilen (Krizantem) isimli operet tPm 
sil edilmiş ve çok alkışlanmıştır. Pi
yeste rql alan gençlerin hepsi <le sah
ne istidatlarını isbat etmiş olmak. 
la beraber bilhassa Müeyye:, Talh&. 
Burhan, Enver, Emel ve Azade fo.ı
kiyet göstermişlerdir. 

İsmetpaşa Kız Enstitüsü 
Üç Seneye Çıkarıldı 

1smetpaşa Kız Enstitüsünün n • ..t
allim kısmında tahsil müddeti iki 
seneden üç seneye çıkarılmıştır. Bu 
sene mezunlarının üçüncü sınıfa de
vamları ihtiyari olacaktır. Enstltti
nün iki senelik mezunları orta. üç 
senelik mezunları liselerde muallim. 
lik yapabileceklerdir. 

Tekamül Atölyeleri 
Maarif Vekaleti, kız enstitülerilP, 

akşam kız sanat okullarında teka
mül atölyeleri açmıya k'lrar verm1ş. 
tir. Kız enstitülerile kız sanat m"'k
teplerinden mezun olduktan sonra 
hayatlarını kazanmak ıçin atôlye a
canlar, bundan sonra mesleki bilgi
lerini arttırmak maksadi!e enstitü
lerin tekamül atölyelerinden istifade 
edebileceklerdir. 

lerin Almanyaya hemhudut olmaları s - Ortıımektep meı:unuyum. Yirmi 
dolayısile, Alman emteası da bulun. ya§ındayım. Mali vaziyetim dolayıslle 
duğu gözönünde tutulmaktadır. Li- \ tahsilimi bırakmıştım. Bu derı yılı lçln
manımıza gelen bir vam.ırdn Macar de herhangi bir liseye kabul edlltr mı-

ve İsviçre eşyaları vardU' ve ithal İ-1 yl~ ?_Kabul edilemezslnh:. Ancak em-
çin Londradan izin beklenmekte<lır. salinlz liseden mezun olduktıın bir se-
Keyfiyet Ticaret Vek~letinP. de biL ne sonra açıktan liseyi bitirnıı.: imtiha-
dirilmiştir. nına iirebilirsiniz. 

..;_~-o~~- • 

Adliyeye Verilen :M:emur s - Telsiz uıımatnomesını nerede 
Ankara, 21 (Tan \fuhabirlnden)- bulabllirlm? Bu kitap birinci, ikinci ve 

Nafıa Vekaleti M~muıısı ve şartna- üçUncü 11nıf telalz muhaberecllerlnln "'° bileceği teknik esasları ya:rıyor. Bu ki-
me bedellerinden 7000 lirayı zimme-

l tap olmayınca P. T. T. ldareıl nden eh· 

Sarhoş Bir Şoförün 

Yaptığı Marifet 
Cağaloğlunda oturan ~oför muavini 

Hasan, sarhoş olarak Şengül hama
mı önünden geçerken simitçi Süley
man, Şevket ve Şevkiye hakaret ve 
her üçünü de bıçakla ~ehdit etmiştir. 

Dün cürmü meşhut mahkemesine 
verilen Hasanın tevkifine ve şahitle. 
rin celbi için duruşmanın başka bir 
güne talikine karar verilmi:?tir. 

Umumi Nüfus Tahriri 

İçin Hazırlıklar 
Teşrinievvelde yapılaca!< olan u

mumi tahriri nüfus hAzıdıkları de
vam etmektedir. Bu ::eferki tahriri 
nüfus evvelkilere nazaran daha geniş 
olacaktır. Bu tahrirde yalnız nüfus 
miktarı değil, ayni zamanda iktısadi 
ve sınai müesseselerle b:.ı müessese
lerde mevcut makine ve tezgah mik
tarı, makinelerin kudreti, müesse!e
lerde çalışan amele miktarı da tesbıt 
edilecek böylelikle nüfus tahriri ay
ni zamanda zirai ve iktısadi bir tah
rir mahiyeti alacaktır. Bunun !çin 
bütün memleket dahilirıde old•ığu 

gibi 1stanbulda da büttin binalar nu
maralanacaktır. Hali hazırda lstan
bulda numaralanmamrş, pek az bina 
kalmıştır, bunlar 1935 ten sonra ya
pılanlardır. Belediye b.rita şube~i 
müdürü Galip bunların numaralan
mc.;sı ve teşrinde yapılacak olan 
tahririn mahiyeti hakkında nahiye 
müdürlerine bir konferans vermlşt1r. 

C - Telsiz talimntnamesi, askeridır. 

Binaenaleyh Bahriye matbnaşındnn ala
mazsınız. Ehliyetname imtihanında so
rulacak suallere karşılık malflmatı muh
telif müellifler tarafından yazılmış o
lan eserlerde bulabilirsiniz. Kitapçılar
dan arayınız. 

• 
S - Ortamektebl bitirdim. Şimdi ,ı. 

mendlferclllk mektebine girmek istiyo 
rum. Mektep nerededir? Nereye mUra
caat edeyim? 

c - Şimedifercilik mektebi Eskişe

hirdcdir. Kayıt ve kabul şartlarını doğ

rudan doğruya mel\:tcbe müracaat ede
rek ö~reninlz. tine geçirdiği anlaşııan Vekalet mal- 1 ııvetname de alamıvorum. Ne yapayım? 

zememüdUrlUğU memurların<lan~u ,•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
reddin adliyeye verilmiştir. 

Armatörler 

Birliğinin 

Teşkiline Ait 
Müzakereler 
Armatörler birliği teşkili iç.iıl eO 

pur sahipleri toplantıla:ra de\'aJXl 
yor lar. • ti!Jl 

Armatörler, bugün de bir 1~ 
yaparak hazırladıkları yeni b~~ :ııi 
zamnamesi projesi üzerinde nıh~oi 
zakerelerde Lulunacakl:ırdır ... ~e 
etkile, tasdik edilmek için bugu~ ce 
Münakalat Vekaletine gönderı .e ıı 
tir. Vapurculardan mürekkep :,i.l'ıııılı
yet te bu hafta içinde birlik }il 

kında Vekaletle temaslarda bll 
mak üze:e Ankaraya gidecektir· f.O'. 
Hususı ellerdeki vapurlar se viııı 

seferinin bir elden idaresi ga~ drıı 
istihdaf eden armatörler hirliğıil 
mühim faydalar beklenmektedit· 

Bigahlar İçin ~ti 
e l<mek ışı 

Mesele Oldll 
1'Slll 

Biga, (TAN) - Şehrimizde 1" fı-
ve çok kalabalık nüfuslu ailele~~· 
rınlarda ikinci nevi ekmek bul çifı• 
makta ve bu yüzden cok sıkıntı 
mektedirler. 8dı' 

Burada ucuz ekmek te bulunltl 0r. 
ğı gibi, ucuz un da sattırıtt111Yg(ı· 
Fırıncılar esmer ekmek çıkanrsa;ddi' 
ya un kaçakçılığı başlıyacağı 1 bs.l' 
edilmekte ve bunun için faki_! fb 
kın has ekmek yemesi zarurı 
gösterilmektedir. . . d'o 

Bigalılar, Çanakkale valisi.Il 
bu işin hallini rica ediyorlar. 

Başkomiserliğe Ter.fi Ede11 
Komiserler / 

Ankara, 21 (Tan Muhabirind~tı}eJl 
Samsun Emniyet kom\serlerıtı 111, 

Hıfzı Acar ve İstanbul komiserıet~o
den Cemal Kuter İzmir, Anta1Y3 g.t'4 
miserlerinden Şerefeddin Anl<ddi!l 
Trabzon komiserlerinden Salaha rJd' 
Muş, İstanbul komiserledndcn. defl 
nir Kocaeli, Malatya komiserler.ıfl }:)Bt 

Osman Nuri Mardin vll3yetlerı dıl• 
komiserliklerine terfian tayin e 
mişlerclir. 

Gümüşi T~tiştiril~C~ 
Arjante denilen gümüşi til~U\ifl 

memleketimizde yetiştirilmesı .~te' 
geçen sene İspanyadan gelen ı1l~Lıfl 
hassıs, tetkiklerini bitirmiştir. tJ 111 ıı 
zaman yabancı memleketlerde bıJUW 
muş bir Türk vatandaşı olan. ~ı11e' 
hassıs gümüşi tilkilerin y~tiş~;~ göt• 
si için Kars yaylalarını muna:st. dııXI 
müştür. Damızlık tilkiler Kanada 
getirilecektir. ---Müddeiumumi Geldi 'tı11ı; 

Birkaç gün evvel Ankaray~ tj.ıilt' 
olan İstanbul müddeııırr..umıS• ~'"' 
met Onat, dün sabahki ekspresle .. 
det etmiştir. 

\-·-1-AK'·-v-.-~-1 
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'-: Omer Rıza DOGRUL 

lllgilterenin Avam Kamarası da, 
l.ordlar Kamarası da bütün 
llatırdılan arasında Bind:stan 
ı..... ile ve bu meselenin doğur. 
"llllran ile meşgul olmıya vakit 

"" bu suretle Hindistan me. 
ehemmiyetini tebarüz ettir. 

· tan meselesi altı aydır, çık. 
llplanmış gibi görünüyor. Sebe 
t nıilliyetçilerini temsil eden 

kongrenin fngiltereden harp be. 
, Bindistanın istikbali hak. 

ile düşündüğünü öğrenmek iste 
• İngilterenin verdiği cevap 

)etçileri tatmin etmediği için, 
tanın sekiz ülkesindeki fsabi. 
teşkil eden m:lliyetçller ikti. 

llıe\'kiinden çekilmeğe davet o. 
• Ve bu kabineler istifa et. 

Davası:· 

e ~eriyete dayanan kabinelerin 
ıstifası üzerine, bu ülkelerde 
reyi temsil eden valiler bütün 

&alahiyetini Üzerlerine aldılar. 
lttada t\'bariiz eden bir nokta, 

tanın en büyUk iki kütlesini 
eden Hindular ile müslümanlar 

) dald aynlıktır. 
'kat Hindularla müslümımlan 

eden asıl mesele, İngiltere ile 
llllacak davadır. 

~ dava, Hindistanın muhtariyet 
lltikıalidir. Bütün Hintlilerin is
. ley, İngilterenin bunÜ tanı. 

h taahhüt etmesi, bu taahhüdü 
~an yerine ıetlreceğini açıkça 
1?bıesidir. ı 

lhlltliler arasındaki ihtilif, bu me. 
t. eıı sonra geliyor. 
qıtilafuı sebebi ise, Bindistandaki 

ltbnanlann bir ekalliyet tanınmı. 
tlıı olmamalandır. 

~sen, doksan milyonluk muaz. 
bir kütle te§kU eden miislüınan-

' l~ bir millet olarak tanınma. 
\'e H indu ekseriyetine tabi bir 

0

1'et sayılmamalaruu istiyorlar. 
'- '-lesele, yeni Hindistan esas ka. 

ile halledilecei!i fçın1 müslti-
1\..... :- uu yenı ıcanunUn: lK1 1araı a-
~ kararlaştırılması ve miislil
~ ekseriyet teşkil ettikleri ilL 
k""~ ınuhtariyet kuanmalan le
"CQcledirler. 

; \t llirıduıar, müslilmanlarm bu nok. 
ı .. _ .llazannı kabul etmemektedirleı: 
~liıler de Hindistanın bu ıekilde 
~llanmasmı muvafık görmilyor. 

r tt;ot. Ve mesele böylece çıkmaza sa. 

-'8ıl ~ıkıl -e '-... \- aCctA 

IJ •vayı çıkmazdan kurtarmak f. 
~ çin, ilk yapılacak iş, Hintlile
~elldj milli davalan üzerinde an. 
~•landır. Yani evvelB Hindularla 
~ibnanlar, Hindistanın birliğini 
~ Yarak her tarafın haklarını te. 
ıı.,, · 'Ve her tarafı hotnut eden bir 
~llllaya varmabdırlar. 

lı.ı, llindular, bütün u:ndistana tabak. 
~ davasmdan feragat eder ve müa. 
~~ımn emellerini tahakkuk et
·~<Qeğe yardım ederlerse; birleşik 
~ tephe vücude getirir ve bütün 

Mussolini'nin Nutku 1 Günün Meselesi: Romanya 1 L. Georges Söylüyor: 
• •l<rakovi •• • lvov · "Dünya Haritasını 

• 
"Size Söyfiyecek Tek 

Sözüm Şudur : 
Silahlanınız! .. 

Roma, 21 (Hususi) - Romanın te. 
sisı yıldönümü ve iş bayramı n!üna. 
sebetile Mussolini bu sabah bir ntJ

tuk söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 
u_ Şu anda size söyliyecek bir tek 

sözüm vardır: Silahlammz ve milleti 
en şerefli mevkie yükseltmek için ça. 
lı~mız. İtalyan milleti için düstur bU
dur.': 

• Roma, 21 (A.A.) - 12 NiSanda 
radyoda verdiği hitabede!l scnra, An. 
saldo, bugün orduya hıtaben radyo
da tekrar söz söylemiş ve demiştır 
ki: 
"- Unutmayınız ki, bu harbin 

mağltlplan, sefil hayatlarını zah
metle kpanan esirler haline 't 1 ~
ceklerdir. Galipler, kendilerini her. 
kesin efendisi telakki edecekler ve 
bütün dünyaya hükmetmiye çalışa. 
caklardır. Unutmayınız ki, İtalyanın, 
yıkılmamak için sahip olduğu garan. 
ti bir tanedir. O da sili!ılarının kuv
vetidir." 

SOVYETLER, RUMEN 
Hududunu 

Tahkim Ediyorlarmış! 
Londra, 21 (A.A.) - "Reuter,, : 

Uzak Şarktaki Kızılorduya Süveyş 
kanalından geçerek Karadenizden 
Vladivostok'a tren ve vapurlarla 
petrol gönderildiği hatırlatılarak, 
Sovyetler Birliği müttefikler aley
hine hube girecek olursa, müttefik
lerin bu yolu kesecekleri binnetice 
Sovyetler Birliğinin Japonya karşı. 
sındaki vaziyeti tehlikeye gireceği 
söylenmektedir. 

Hudut şehirlerinden alınan itimat 
edilir haberlerde, Sovyetlerin Galiç.. 
J -.ı-, n--...-.- ı--.ı- ı.--.ı ---- "'---1-t.:.-
mat yapmak için hummalı 'bir faali
yetle çalıştıktan bildirilmekte ve 
bundan maada bütün hat üzerinde, 
esasen üç sıra tel örgü tesis ettikleri 
de ilAve olunm.ktachr. 

o ;ı 

Roosevelt'in Söylediği 
Mühim Nutuk 

Londra, 21 (Husust) - Amerika 
Cümhurreüıi Roosevelt, dahiU siya. 
set hakkında bir nutuk. irad etmiştir. 
Roosevelt demiştir ki: 

"Bu akşam harici siyasetten bah
setmiyeceğiın. Hüktimet soğukkanlı.. 
lığını muhafua etmekte ve hldlsatı 
dikkatle takip eylemektedir. Biz Av. 
rupada veya Asyada yapılmakta olan 
harplere iştirak etmiyoruz. Fakat A. 
merikanın ve Amerikan milletinin 
daha iyi bir nizamın teessüsü için 
hiçbir feY yapmaması !Azım geldiği.. 
ni size söyleyen bazı Reisicümhur 
namzetlerinin bu mütalaasına işti. 
rak etmiyorum." 
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Hitlerin Balkanlarda en ziyade göz koyduğu memleket Romanya. 
dır. Almanya Balkanlara inmeğe karar verirse, Romanyanm pet

rol ve hububatını başkalarına bırakmamak için inecektir. 
Almanya, haritada görüldüğü gibi, Romanyaya muhtelif yollardan 

inebilir. Bu yollardan biri Macaristanın üstünden Karpatlardan geçer. 
Fakat en mühimmi Tuna yoludur. hatta Almanlann, Norveçte yaptık. 
lan gibi, Tunadaki gemilerle Romanyaya asker çıkanp burasını işgale 
teşebb\is edeceklerini tahmin edenler vardır. Romanyada ekallivetlerin 
bulunduğu mıntakalar da haritada aynca işaret edilmiştir. 

* * R omanyada 750 bin Alman vardır. Bunlarm gençleri tamamen nazi 
'"~ ı.ı~~i. Aluu;alux~. 'mcl.Ld~ Jl.CUJ.laJlYJl..I~~f. af~tı,,.Alman 

akını hatlamıştrr. '11Uk1lmetle anJ.aımıı lnıluıiaa iüıd t~tı da 
şimdi faaliyettedir. 

* * Romanya Kralı şimdi vaziyete hakimdir. Romanya , her hangi bir 
tecavüze karşı kendisini müdafaaya karar vermiştir. Binaenaleyh 

Bitler Romanyayı istilaya teşebbii! ~derse, Rumenleri yykuda bulmaya. 
caktır. Bugün silah altında bir milyondan fazla insan beklemektedir. 

Berlin Büyük Elçimiz 
Dün Akşam· Gitti 

Bir Yugoslav Heyeti 

Moskovaya Gidiyor 

Yeniden Basmıya 

Mecbur Olacağız .. 
Paris, 21 (Hususi) - Lloyd Geor

ges, bugün irad ettiği bir nutukta 
muharebe hakkındaki düşüncelerini 
izah eylemiş ve demiştir ki: 
"- Harbin sebepler i hakkındaki 

düşüncelerimde bir değ~iklik yok
tur. Silaha sarılmamız, en doğru Oir 
hareket olmuştur. Bu harbin neticesi 
ne olursa olsun, dünya haritasını ye
niden basmağa mecbur olacağız." 

Lloyd Georges'a, mebus intihap e. 
dildiği Karnova ahalisinden 15 bin 
kişinin imzalarını taşıyan bir albüm 
hediye edilmiştir. 

Sırrı ' Bellioğluna Ait 
Tahkikat Evrakı Milli 
Müdafaa VekCiletinde 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)
Eski Kocaeli mebusu Sırrı Bellioğlu.. 
na ait tahkikat evrakı buraya gel
miş ve Milli Müdafaa Vekaleti tara. 
fından tetkik edilmiy.? başlanmıştır. 
Sırrı Bellioğlunun askeri mahkeme
de muhakemesi için l .; '3p eden !or. 
maliteler yakında ikmal olunacaktır. 

Bir Alman Gazetesi 
Balkan Devletlerini 

Tehdit Edjyor! 
Berlin, 21 (Hususi) - "Berliner 

Beorscn Zeitung" gazetesi, İngiliz 
sefirlerinin Londra toplantısını ve 
Ealkanlarda müttefik!<?r 'tarafını.lan 
alınan yeni iktısadi tedbirleri mevzu. 
ubahs eden bir makalesinde Cenubu 
Şarki Avrupasındaki memleketleri 
tehdit ederek diyor ki: 

"Müttefiklerin faa~ıyetine bitar11f. 
lar tarafından vaki ;>\acak her türiü 
lftıl'il:X tüiı'eJtettni, Almanyanm daha 
şıddetli tedbirlerle cezalandıracağını 
Cenubu Şarki memlek~tled müdrik
tirler ." 

Amerika ve Japonya 
Münasebetleri 

Vaşington, 21 (A.A.) - Japon se. 
fır? Herincuchi, Hull ile yapmış ol
duğu bir saatlik bir görüşmeden son
ra matbuat mümessillerine beyanat. 

Berlin Büyük Elçimiz Hüsrev Ge. 
rede, dün akşamki Avrupa ekspresi 
ile Berline hareket etmiştir. Hüsrev 
Gerede, Reisicümhur, Başvekil ve di
ğer bazı Vekillerle görüştükten son
ra iki gün evvel Ankaradan şehri
mize gelmişti. 

Belgrat 21 (Hususi) _ Sovyet ta bulunarak bu görüşmenin Büyiik 
R il ' "kdi dl ü ak 1 1 Okyanustaki vaziyetin heyeti r.ıc<.'. 

Büyük Elçi, istasyonda ailesi er. 
kanı ile Almanya konsolosluğu men
supları, eski Etibank umumi müdü
rü İlhami Nafiz ve yine eski Merkez 
Bankası umum müdür muavinlerin. 
den Harun tarafından uğurlanmıştır. 

•usya e ı sa m ~ ere er. ya~- muası hakkında cereyan etmi;i oldu-
n.ıya memur Yugoslavya heyeti dün ğunu söylemiştir. 
gece Bükreş tarikile Moskovaya git- Mumaileyh, Amerika ve Japonya 
mek üzere Belgrattan hareket etmiş. hüklımetlerinin Büytlk Okyanusta 
tır Heyetin perşembe günü Mosk0- sulhün ve statünün muhafazası hak. 
vaya muvasalatı beklenmektedir. He. kındaki noktai nazarlarının yekdiğe
yete riyaset eden Doktor Milora Cor. r~ne mü~asil. oldu.ğunu lıcyı:m etmiş. 

. . . tır Horınochı, Arıtanın beyanatında 
ceviç hareketınden evvel Hancıye Felemenk HindistanL-ıı himaye et. 
Nazırı Cincar Markoviç ile görüşmüş mek tasavvurunu ifade eden hi<'Bir 
tür. kelime bulunmadığını söylemiştir. 

~ distanın mukadderatını tayin e-
ıı._ ek safhaya varmakta güçlük çek. ,....---------
~ler. HADİSELERİN İÇYUZU 
~ l'o~a, dava çıkmazdan kurtulmaz 
Jeletlliııdlstan meselesi yeni mücade. 
~ e sebep olur. Bu mücadele dev. 
,ı.ı ba,Iamaıı ise, alakadar taraf. 
......_ Yıpratmaktan başka bir netice 
''lllez. Meselenin anahtan Bintlile. 
~lu lttihadıdır. 

-OMANYA 300 
Almanı Hudut 

1

liaricine Çıkardı 
lt ~ilkreş, 21 (A.A.) - Yabancılann 
~c:ıtrolüne dair olan kararname mu. 
aoo fııce zabıtanın Romanyadan şimdi 
b ~imanı • hudut haricine ç1kardı-

haber verilmektedir. 

• ~~a, 21 (A.A.) - Bulgar h~ 
ett, l3ulgarlstan arazisinde bulunan 

~ebUerin vaziyetini tetkik ve kon. 
~~ek üzere hususl tedbirler al. 

lllllgar - Rumen hududunda 
~fya, 21 (A.A.) - İki askeri Ru
h? tanaresi, 15 daldr.a kadar Bul.. 
Ilı' lraıisi üzerinde u~u§tur. BuJ.. 
~l ha~a dafi bataryıı.ları nu tayya. 

ete karşı ateş açmıştır. 

• 

• 

Rayılıın Bükreı Sefiri, Rumen diplomatik ma
lı.af Uinde temaalarda bulunmakta, ve Rumen 
hükUm.etinin, yapılacak Alman propagandasına 
kartı mii8amalıakdr davranmasını temine çalı~
rnaktadır. Demir Muhafızların Krala merbuti
yetlerlnl isbat ettiklerini söyleyen Sefir, onlara 
hükurMtte bir yer verUJMsini de istemektedir. 
Fakat, Schu.chnigg'ln rolünü oynamak iBtemiyen 
Tataresko, kabinesi lfinde geni bir Seyıs - in· 
fJUllTt yaratnuık niyetinde değüdir. 
Bunun içindir ki, Alman Sel irine verdiği cevap
ta, o adamların bıraktıkları fena hdtıra/.arın, 

vatanperver Rumenkrin hafızalarında henüz 
pek taze bulunduğunu söylemi§, ve yapılan ta· 
lebl redJlletmiftir. 

5 nisan tarihinde, Berlindeki propaganda nezareti 'hl • 
nasınm salonlarında, birçok zabitlerin, birçok diplo. 
matlann ve birçok güzel, ıık kadınlann da hazır bu. 
lunduklan bir toplantıda: "ateş vaftizi,, adım taşıyan 

bir flJm gösterilmiştir. Yakında biltiin Alman sinema. 
lannda oynatılacak olan bu uzun film, Polonyanın Al. 
man ordusu tarafmdan işgali sırasında alınmıştır. Fit. 
min gtisterilmesinden maksat, Alman tayyarecilerinin 
muvaffakıyetlerini, Alman ordusunun kahramanlığı. 

m ispat etmektir. Fakat filmi seyredenler, Alman kalı. 
ramanlıfına hayran kalacaklan yerde, Alman mezati. 

minden tiksln.mektedirler. Ayni film, tethiş maksadile, 
- ffgal edilmesinden brkaç gece evvel - Danimarka. 
da da c:österilmiftL Bu filmin sonunda, Göring §Öyle 
demektedir: 
''- Hava ordumuz Polonyada Jraptığı vaadi, İngiltere. 
ye taarruz etmesi lbım ıeldiii anda da tutacaktır!,, 

* Japonyanın Vllfington Elçisi, Pasifik vaziyeti 
üzerinde, Amerika Hariciye Nazırlle uzun bir 
görilfme yapmııtır. Elçi, Pasifikte statükonun 
ve sulhün muhafazası için, her iki memleketin 
vaziyetinin bir olduğunu söylemiş ve Japon BQf· 
vekUinin nutkunda Felemenk HindiBtanını hi
maye etmek mak8adından bahis bulunmadığını 
turilı etnti,ıtir. Elçi, Adalarda diğer devletlerin 
menfaati bulunduğunu Japonyanın tasdik etti
ğini ve H olanda hükumetinin vaki olacak her 
türlü ttnebi7nüdahalesi akyhinde vaki olan be
yanatuu. ınemnuniyetle karııladığını ilave et
mi§tir. 

New. York Renld Trllttrne gazetesinde, Reisfoflmhur 
Roosevelt'in sözlerini hatırlatan bir muhabir, §Öyle di. 
yor: 

"-Kuvvete karşı kuvvet çıkarmak mecburiyeti ha511 
olduğu zaman, en ağır yükü kimin taşıyacağını herkes -
bilir.,. 

3 

.JCifK. 
Ceza Kafi Değil, 

Utandırmak Lazım! 
Yazan: B. FELEK 

Bir belediye haberi olarak, p. 
çenlerde gazetede okudum: 17 

bin küsur esnaf belediye nizamatma 
riayet etmediğinden dolayı cezaya 
çarpılmış ve bunlardan binlerce lin
lık pııra cezası alınmış. 

Belediye bütçesinin kabarmUllll 
istiyen muhasebe memurlan için ,u. 
zel manzara. Lakin esnafımızın ah.. 
lakiyahnı; nizama, intizama, temiz
liğe, doğruluğa karşı olan münase
betini göstermesi itibarile hazlıı bir 
levha. 

Gazetenin ilave ettiğine nazaran, 
bu rakamlar geçen devreye nazarım. 
birkaç misli fazla imiş. Bunun da iftL. 
har edilecek hiçbir ciheti yok. 

Bilakis cezanın tesirsiz kaldılmı 
ve hadiselerin arttığını göstermesi i
tibarile yeis veric\ bir şey. 

Demek ki; binlerce esnafımız ebik 
tartmak, temizliğe riayet etmemek, 
bozuk ve sıhhate muzir mal satmak 
gibı bir takım suçlan harıl hani yap.. 
maktadırlar. 

Ben, siz ve hepimiz bir kısım fJI. 

naftaki bu avareliği, bu gayri ahllld 
ve gayri sıhhi vaziyeti belediye eesa
larımn istatistiğinden anlamıya malı.. 
taç ta değ'liz. Şöyle bir çarp galn. 
tisi bize bunu gösterir. 

Kasap eksik tartar; pistir; dlpJI, 
erkek, karamanı kıvırcık; manda)rı, 
sığır; keçiyi, kuzu, diye satar. 

Manav çürük elmayı, ekşi porta. 
kah ve ham armudu, siz beriye ha. 
karken gizlice · kağıda yerleıtlrlı; 
bakkal mah](ıt yağJ, kanşık fuulya.. 
yı ve kepekli unu sürerAhçı artık ye 
mek yedirir, balıkçı bayat balıiı a].. 
ta, tazes:ni üste koyup, halkı aldatır. 
sa; buna kaç belediye memuru, kaÇ 
müfettiş ve ka~ yüz bin liralık bütçe 
ister? 

Ben, birkaç defa aldanmıt olmama 
rağmen, üç gün evvel yine bir gafle. 
te kapılıp, meyva haline gittim. Bir 
kere oranın neı;afet bakımından olan 
vaziyetini burada yazmıya sıkılınm. 
İki yıl evvel Romanyanın 50 - 60 
bin kişilik bir kasabasının bilini ın. 
miş ve temizliğine hayran olmat
htm. N c ise, bunu bir kalem çizelim. 

HA.ide çiirilmefe yüz tutmuı ve bir 
kısmı çürümüş yemişlerin belediye. 
nin gözü öniinde bir belediye binan 
iç"nde satılmasını da, belki serbestli 
ticarete mani teşkil eder f ikrlle çtl. 
rük yemiş satılmasına kanşmıyorlar, 
diye tevil edelim de geçelim. Ukin 
nedir oradaki bir kısım esnafın mtlt
teri aldatmak hususundaki inat ve 
ısran canım? Ceman yekt\n yirmi 
beş, otuz kuruş fazla ka:ıanmak için 
yapılır şey midir bu? 

B"z, bir taraftan halk aldanmamı, 
diye gazetelerle hal fiyatlannı neşre. 
derken, diğer taraftan halin içinde 
adam aldatılmasına mini olamqo. 
ruz. 

Rize portakalını Fenike malı, diye; 
ekşi yemişleri olgun, dl1e sürüyorlar. 
İnsanlar her aldıktan malın huaaai. 
yetini tanımıya mecbur olsalar hayat 
yalnız alış, veriş maddelerinin vuıf. 
larını öğrenmeğe kafi gelmez. Niha. 
yet satıcının namus ve sözü alı§, ve. 
r"şin başlıca itimat unsuru olmalıdır. 

Ben, halde ince kabuklu Mer. 
sfn yafası denilen portakallardan a
radım. Sahcılardan birisi var, dedi; 
bir de nümune verdi. Yüz tane al. 
dım. Eve getirdim. Şimdi her porta.. 
kal yeyişte, bir taraftan kendi pf • 
letime, diğer taraftan hll esnafının 
adam aldatmadaki cüretine şapp, 

duruyorum. Çünkü aldığım portakal, 
ne Mersin portakah. ne de Yafa! Ek
şi, çekirdekli ve kaim kabıdda bir 
şey ... 

Hiç olmaua, hllde bu ~irkin aL 
datma işin"n önüne geçilse; iyi ola
cak. Bu da, ya l)Ortakallann, yalıut 

sarılı olduğu kağıtlann üzerine ma. 
lın menşei ve satıcısının adını koy. 
mak ile temin edilebilir. İtalyadan 
ve Fil" stinden gelen limon ve Krep 
fnıt dediğimiz ktz memelerinin tlze. 
rinde, bu dedi~im şeyler yazılı. 

Bunu bir ufak mülihaza olarak 
serdett'kten sonra esnafımızın bu 
dalaletten kurtulması ve Tftrkiyede 
toptan ve perakende ticaret üzerine 
çöken bu fena ve A"ayri ahlaki kaba. 
sun izalesi için daha geni' tedbirler 
almak lüzumunda ısrar edeceiim. 
Ceza kAfi gelmiyor. Gelseydi. herse. 
ne cezadidel~rin adedi artacak yere 
eksilirdi. Çünkii efendim, eıınaf an.. 
~nnda müşteri aldatmak, ~ilrilk. ha. 
yat, kötü mal siirmek ayıp olmaktan 
çıkmııJtır. Bu. bir nevi teqlhtarbk. 
tır. İşte bu telakki ile mftt'Bdele et. 
memiz lazımdır. Bunun kökilntl ka-
7.Jmamız gerektir. Zira ayıp umumL 
leşince, ayıph!ını kaybeder. O sa. 
man da ne kadar ceza verseniz, •te. 

(~6.tfen sayfayı çcvfı!hıtz) 
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352 
Hnsanağa mahallesinin Tarlabaşı ve Hilseyinağa sokaklarında eski 79 ve 79 ı:ıı1'' 

kcrrer yeni ve 12/83 numıırnlı dilkkfını olnn evin 1/6 hissesi vakı.!lar kanunuıı • 
44 cil maddesi mucibince vakıf kutiığilne knydcdilmiştir. Bu g yri menkulde • 
sarruf iddia edenlerin usulcn mahkemeye ve evkafa muraraaUarı. ~ 

Sabc.h mclt(:minin serinliğinde onunla yanyana 
yürümüş, onu uçuşan esvapları içinde, serbest, pud
rasız yiızu, krrmızılıksız yanakları ile daha taze, da
ha sade, dab .. kendinin olarak gormüş olacaktı . .ı\k. 
;anıları onu kolları arasında tutarak uyuyuvereb,;e. 
cek, sabahlcyın başı goğsü ustünde uynıınbilecc-kti. 
Ah. sevgililcrın o harıkuliıde uyanışları! O. bunu, 
onunla asla tatmamıştı. 

Bir kesk.n ve uzun ıslık, kulağını yırttı. Pı.o
vence treni ga:a giriyordu. 

Hanr: Piyeı hızla ilerledi. Gözleri il~, peN·cre
lcrden bakan yabancı yüzleri soruştur•ıyordu. 

l~te! Işte: Trenin pencerelerinin birinden "fa
milyası" sar.ıuyuıdu. Gri saçlarının iıstundc kara şap. 
kası ile annesi .. Kara saçları üstünde gr .. §aı:>knsı ile 
kızkardeşi.. Ve onların. yanında, sarışıa saçları \is. 
tünde kırmızı şapkası ile küçük yeğ~ni Alix. Nru;ıl 
olup ta yeğPııi Alix de gelmişti? 

Hanrı Pjycr, öbür pencerede bnbası ile, amcası 
Maryo'yL" da g~rmüştü. !kisi de pencercjen çizgili ,.e 
bronzlaşmış yuzıcrini sarkıtıyorlar, ona ııeşelı selam 
işaretleri vererek gulüyorlardı. 

Tren yavaşladı, durdu; hepsi indiler. KucaklaŞ
malar, soruşmalar oldu: 

- Şapka kutusu nerede? E. nasıl::;ın? Iyisin ya! 
Biraz zayıflamış gibisin .. Ya şemsiyeler nerede? Bir 
hamal lô.zım c.lacak .. 

bonra hepo;; çıkış kapısına doğru y'llland•lar ve 
ikinci mevki bıletlcrini biletçiye vererek ilerled:Jer. 

Gardan tam çıkarlarken Vanya Furi.ındi.ı .. Ki.ıl 

rengi sey.=ıhat esvabı üstünde cincilla mantosu, ba. 
şında güllü ş.-ıpkası ile çok şıktı. Yanı başında, Hanri 
Pıyerin tnnur.aoığı biri, uzun boylu, arıstokrat halli, 
elli yaşlarında biri yürüyordu. En lüzumlu valizleri, 
•ıantolan ve pardesüleri taşıyan iki !ıamalla hizmet.. 
el kadın •rkau.n sıra e:elivorlardı 

Ticaret Veka~eti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğündell: 

30 İkinclte~rin 1330 tarihli "~cnebl Anonim ve Sermayesi Eshama Münlt 
Şırketler Kanunu" hükümlerine tevfikan Tilrldyede çnlışmnsına izin verilmiş 

Ecnebi Şirketlerinden Banka Komerçlya ln İtalyana bu defa muracaatla, B~· 
~ 

ııın İstanbul Şubesi Hususi Murahhaslığına Burhanettin Kunt, L:ıropulo HriSt~ 
Adnan Pırzren'fo ve Bankanın İzmir Şubesi Hususi Murnhha lığına, Sami 
S!rcl'in tnyin edildiğini blldırm!ş ve Inzım gelen vesaiki vermiştir. K eyfiyet tc~ 
edilerek kanuni hUkilmlere uygun gorillm(lş olmakla ilnn. olunur. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : •. 
Keşif bedeli (20182) lira (80} kuruştan ibaret İzmlrde İncır altı m \•kiindeltl 

ketenin beton arme olarak yapılması işi pa :mrlıkln ihnle cdılccektir. Muvnkkat t~ 
mınntı (2188) lırn 71 kuruştur. isteklilerin nsgart yirmi bın liralık milm:ısili ış bl. 
ııarmış olduğuna dair vcsikasllc birlikte 20-4-940 tarihine rastı yan pauırt~I gil 
nü saat on beşte Galatadn Umum mildilrluk binasında toplanacak olnn satın lJ1I 

il' 
komisyonuna mlirncaat etmeleri. Bu bapta ki şartname ve teferruatı 146 kuru ı:n25) kabilinde sözu geçen komisyondan nlınnbllir. ~ 

Yazan: Annie Vivanti No. 12 Çeviren: SINANOGLU 
Çok yakı:ıc!an. Hanri Piyerin ailesmc sfırtünE-rek 

geçtiler. Kız l•ardeşi ile yeğeni, masumca mutalnalar 
söyleşerek, ~k kadına dönüp baktılar. 

- Gordün mü o bayanı? Ne mukcll".mcl kürk! 
Ne azamet!• h:ıva1 

Ve yeğc>.ni Hanri Piyere sordu: 
- Onu tanıyor musun, yok§a? Sana baktı da •• 
Hanr Piyer: 
- Hayır, cccii, sonra, bu menfi cevapla doğruyu 

söylemiş olduğunu düşi.ındü. 
Mukaddes Hafta zarfında, Hanri Piyer, ailesini 

şehrin kliselerinde dolaştırdı. 
Isanın ınenckşeler\e örtülü mihr3plan önünde, 

üç kadın dize gE:lir, erkekler, arkalarındl, duaiarı biL 
sin uiyc ayal;.ta beklerlerdi. 

Her &kşam, Hanri Piyer apartmanına yalnız dö. 
nerkcn, ~rcpde dı:ı çökmi.iş o üç kadnun hcı~·alini ya. 
nında ta.şıyordı.J. Siyah şapka, gri şapka, kırmızı şap. 
ka; gri saçlı, siyah saçlı, sarışın saçlı üç ense. 

O üç yaradılış, kim bilir Tanrıdan ne diliyorlar. 
dı? Acaba bütün kadınların dilediklerini mi, huzur 
mu, saadet mi, aşk mı? 

Kırmızı şapkasının altında mavi gözleri ile ye-

ğenı Alix, şüphe yok, aşk diliyordu. Onu öyle sıkıl
gan bir masumlukla, o kadar tatlı bir Ş'.ıursuzıukla 

diliyor, yahut diliyor görünüyordu ki, eğer k :ılbınde 

o olsa idı. bı.ıııu inkar edebilmesi güç olurdu. Onu, 
jestleri ile, tav1rıarı ile, gülümsemeleri ile ve iç çe
kişleri ile, kızarmaları ve sararmaları ile diliyordu. 
Her şeyle diliyordu; yalnız sözle değil. 

Hnnrı Piyeı, o baharlı yedi mukaades gün, onu, 
yan:n.:la, sevim]! ve derlitoplu yürür görerek, v~ b.-ığ. 

1ı bır s:ımımilıkle ince koluna girerek, bir ı;oı, defa, 
o dilsiz, masum davete cevap vermenin ~atlı bır şey 

olacagını clüşunC!ü. 

• • • 
0:-ılcırı Savua'ya doğru götüren tre?n, gıcırdı.ya. 

rak v<: gürüldi,yerek gardan çıktı. Issız peronda yaL 
nız. k:ılan Haııri Piycr, onu bakışlnrile tal\:ıp ed ~ or
du. Trer.iu, kalbinin üstünde koştuğunu d.ıyuyor gıbi 
oluyortlu. 

Stüdyosuna döndü, "Yalvaran üç kadı.1" adını 

verecef!i tabıosıma başladı. 
Bır Faut sonra fırçaları elinden attı. 
Vanya nueöc idi? Ne yapıyordu? 
Bütün o günler zarfında, onun artık aklınd&n 

F'oka• dahı. o akşam onu sormıya ..;it tl. 
Ve hal ı:.tları ilk znmanki heyccanli rm111rı1 

aldı. 

XVIı. 
lldncitcşrinir. sonunda, havada sonbaharın ı:ıtıılll 

nefesi artık doı.a~makta oldugu sırada, Hanri Pıye:• 
Chambcry'clcki eski evde insanlarını gormıy~ ~it11f 

Heyecanlı bir sevinçle karşılandı. ltuh:.ınu, o 5~ 
aile ~ efkatı muhitinde yeniden kıvamlandırmak ıçııı 
uzun muddet Y.almıya karar vermişti. 

• btr 
Aın:1 neınHl derhal, Vanyanın muammalı 

mektubıı kendısını çağırdı. Hakirleşmış ve endişeli, 
insanları :le \'edı;laştı, Nisc döndü. 

Daha varır \nrmaz, hclllcn Cin:ez"de4i vjllfıya 
hoştu: 

- Bayan evde mi~ 
- Hay11, bay. Henüz dışarı çıktı. 
Hizmetçı, hemen hemen istemeden, tepeye doğrU 

göz atu.ıştı (Devamı var) 
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ı\ore üdır. Abone bedeli peşindir. 
Ce'ias . ~eğiştirmek 25 kuruştur. 
ıı-~ı .f. ıçın mektuplara 10 kuruı;luk 
~i lazımdır. 
~---~~~-~~1 

rıtımıı :ıw ın«u11 
lerr ın Radyosu 
~e LI 

.,endek Gazvesi 
~eç~n .cuma günü akşalll.J kan. 

,'llıııııı ~.1ldL o akşam Berlin radyo. 
~~~ı: t'tUrkçe neşriyatını dinleyenler 
~s=d~ .~u~ammedin hayatından 
~il ktldı~ı~ı. duy~ular. Müslüman .. 
'ttesi anddım tebrik eden spiker, 
~~t a~~am da Hendek gazvezini 
& acagını müjdeledi (!). 

~tı~ ~ese]eyi mevzuubahs eden bir 
~ tniz, "Acaba spikerin abdesti 
·~:•idi?" diye soruyor. Hakikaten 
1~ d eşriyab dinleyen Müsliimanla
\\Ii 11 en evvel kendi kendilerine bu 
4 l' ~ordukJan muhakkaktır. Ber. 
~t~osu, Hendek gazvesini an

d a ınuvaffakiyetli bir propa
la.hi~ usulii daha keşfettil?'ine kani 
~b.l ır. Fakat bu neşriyat, Müslii
fle ar~ ı:nemnun etmez, bilakis hid-

dll~u-ır • . Çiinkü hiçbir hakiki din. 
1 l . • 
~ll nının bir propaganda mevzuu 
endrnasına tahammül edemez ve 

llJt ek ı:azvesinin Berlin radyosu 
fti~l':,ni.? ağzma diişmesindeki dini 
eh dnnyevi,, sebebi pekala anlar 
~~na da müteessir olur. 

q\ aldı ki, en bayağı propagandacı 
~k tesir etmek istediği küt!.enin 
~ llddesatı ile oynamaz. Berlin 

~.~su, kaş yapayım derken göz c;ı. 
.J0l', 

. e 
(" llstali ru· Hiın 
~ 
lJzunköprüden İzzet isminc1e bir 

~cı.ı kavun karpuz miistahsili oku. 
~tı~\lz bize gönderdiği her mektu. 

dert "'aDt"or-''t) •• •• . 
~~\o ~ sene evvel Uzunköprüde bir 
4~. ~ karpuz satış koop~ratifi kurul. 
hııq ız de ortak olduk. iki sene, ma. 
~li:~ kooperatife teslim ettik ve be. 
~be 1• kolaylıkla aldık. Fakat geçen 
~hz ls~nbulda bir yaş meyva ve 
t~ııt hırliği kurulmuş, bizim koope. 
~tıı de bu birliğe dahil olmuş. Bi
~t karpuzları da b~rlik satmış. Fa. 
'iki 1elgelelinı, aradan bir sene geç. 
\~ı· aide, biz karpuzların bedelini 

a. alamadık." 
liad· ~ti . ıse, hakikaten böyle cereyan 
~1•se, kariimiz yerden göğe kadar 
fııli •drr. Kooperatif. müstahsili fu
~atı lllutavassıtlardan kurtarmak ve 
\liıı il hakiki bedelinin müstahsilinin 
~I ge~mesini tem.in etmek ıçın 
it nıuş bir müessesedir ki satısı 

~~akize edecek, müstahsilin par;. 
i~ olaylılı:la almasına da imkan 
~ecektir. Halbuki Uzunköprü kar
t~. CuJ.arınm, bize gelen mektuba 
ı~ e, Yaş meyva ve sebze birliğinden 
·~~bin lira alacağı vardır. fakat hu 
~ ~ . birlilüen kooperatife gönderiL 
1e l'ııış ve binnetice müstahsilin eline 
~:e~tnemiştir. 
·~u ı 

~~~ 5!-3hsili her sahada himayet t•t. 
~fed·~~r nzifcdir. Mektup sahibinin 
~i~g~ ~ibi, alakadarların nazarı 

tlllı celbederiz. 

~ o 
~akıyetli Konser 

Sanat meraklıları evvelki akşam 
)!~11 Frans1Z tiyatrosunda güzel bir 
~dllo konseri dinlemek fırsatını ka. 
~~~t•llar. Konseri veren Bayan Sir. 
~~ tn daha evvel de konser verip 
~~ ediğini bilmiyoruz. Fakat. bu 
lq:serinde, herhangi bir konserva. 
~i 11't' •• ~ezunu gibi değil, hakiki bir 
~ıı lloz mikyasında muvaffak oldu
"ı~~~.hakkakbr. Ne yazık ki konseri 
)~l 8ltnin sonuna rastladı.. Daha ev
~~ ;.lsaydı, kendisini bir iki defa da. 
~ tnlemck imkanına kavuşurduk. 

~~ti 0~ser, kalabalık bir dinleyici 
da ;sı huzurunda verildi. Program. 
ı~ \>il.eh, Beethoven, Chopin, Debus. 
~llıı e .Albeniz'in P.arçaları ''ardı. Ba.. 
~!\' Sır-vart, bize Ispanyol müziğinin 
l~tr' •. }{ompozitörü Albeniz'i de din
~4~~1 için ayrıca tebrike layıktır. 
h~11 • an sonraki konserlerinde de Al .. 
~i~~'in, Navana ve Malagukua gibi, 
l~te 110Ya iyi gelen eserlerini bize din. 

İl Ceğilli ümit ediyoruz. 

~~t~ konser dolayısile Bayan Sir
~~ takdir ederken, böyle hakiki 
~.~ ~ller yetiştiren Konservatuarı. 

a tebrik etmek borcumuzdur. 
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Ablik Buhranının 
aşlıca Sebepleri Nedir 

. . ç§. t;. ®---- w-A vrupa milletlerinin ge
çirdiği içtimai ve ahla

ki tekamülü bundan evvelki 
makalelerimde izah ederken 

' ahlak buhranının, cemiyet-
lerin geçirdiği sistem değişik
liği ile, superstructure' deki 
müesseselerin değişmemesin
den, ve bunlar arasındaki 
zıddiyetten, felsefi telakkiler
de ebedi ve mutlak normala
ra bağlı kalmaktan doE!du~u
nu görmüştük. 

Bizdeki bugünkü buhranın se
beplerini bulabilmek icin bizim 
geçirdiğimiz içtimai teka~ü·l ve in
kılap hareketlerile, zıddiyet halin. 
de kalan müesseseleri~ ictimai 
seyrine b.ir göz atmak icap, eder. 
Osmanlı Imparatorluğunun yıkılış 
devresinden başlıyarak bu teka
mülün küçük bir hulasasını cize_ 
biliriz. • 

Avrupa emperyalizmi, hasta a. 
dam ismini verdiği Osmanlı İmpa
ratorluğunu parçalamak için on 
dokuzuncu asırdan itibaren faali
yete geçmiş, Afrika ve Asyadaki 
büyük toprak parçalarını impara
torluktan koparmıştı. Fakat yarım 
bir müstemleke haline getirdiği 
hu imparatorluğu tamamen müs
temleke haline getirmek kin onu 
iktısaden avuçlan icine ·almak 
mecburiyetinde idi. Bu sebeple 
muhtelif devletlerin menfaatleri 
bu imparatorluk üzerinde çarpışr
yor, her biri devlet içerisinde ken
dine taraftar zümreler arıyorlardı. 

1863 de Avrupa bankalarına bir 
ı:nilyar frank borcu olan Osmanlı 
Imparatorluğu , dahile nüfuz eden 
A:vrupa sermayesi karşısında ken
di millt istihsal kabiliyetini kay. 
betmiş. A vrupanın teknik ve iktı. 
sadi nüfuzu karşısında küçük esnaf 
sanayii yıkılmıs. tezgahlar kapan
mış, tamamen Avrupa sanayiine 
dayanan tufeyli bir devlet haline 
düşmüstü. Avrupa sermayesi istis
rı:ar ~ahasım arttırmak için, güm. 
rukleri kaldırarak, imtiyazlar eL 
de ederek. ikfısaden kötÜrüm ettL 
ği devleti de siyasi nüfuzu altına 
alm1ştı. Bu faaliyetini icra eder
ken. en çok kuvvet aldığı dahili 
zümreler saray, hocalar, istikraz
lardan ve rüşvetlerden biriktirdi
ği paralarla meydana gelen rantiye 
sınıf ve bunlann etrafına toplanan 
dalkavuklardı. Devletin siyasi 
kuvvetinden istifade eden bu züm
re icin istibdadın devamından fay_ 
dalı bir idare olamazdı. 

Osmanh İmparatorluğu iktısa. 
den harp kazançlan, haraç geliri, 
gümrükler, reayadan, köylüden, 
halktan alman vergiler ile yaşı
yordu. 1553 de yalnız haraç geliri 
1.000,000,000 duka idi. 

A vr~padaki büyük sanay1 tn-
kışafı karşısında, el tezgah. 

larmı bile kaybeden bir devletin, 
bu imtiyazlar, borc;lar, kapitülas
yonlar altında yerli sanayi kur
masına, hatta mevcut ufak tefek is 
müesseselerini inkisaf ettirmesin~ 
inıkan yoktu. • 

Avrupa emperyalizmi tamamen 
iflas halinde olan bu devleti arala
rındaki anlaşmazlıklar yüzünden 
tamamile tasfiye etmiyor, İngilte
re Hindistan kara yolunu zayıf bir 
imparatorluğun beklemesini daha 
faydalı buluyor, Çarlık Rusyasına 
karşı, Alman İmparatorluğuna 
karşı bir tampon devlet vaziyetinde 
tutmağı tercih ediyordu. Zaten ka
pitülasyonlar, kendisine lazım o
lan iktısadi menfaatleri temin edi
yordu. Yalnız ikide bir Babıaliyi 
ıslahat tekliflerile tehdit ediyor, 
buna mukabil, Almanlar, Fransız.. 
lar vesair devletler hep beraber 
birçok imtiyazlar koparıyorlardı. 

Tanzimat, Osmanlı devletinin 
bı.ı yıkılış safhalarında doğmuş, 
inkırazın sadece Avrupa kültürü
rüne temessül edememekten ileri 
geldiğini zanneden devlet adamla
rı, başta Reşit paşa olmak üzere, 
memlekete garplılaşmak cereyanr
nı getirmişlerdi. Reşit paşa, Şurayı 
Devleti tesis ettiği gibi, Fransız 
ticaret kanununu kabul etti, ekaL 
livetlere müsavat vaadedildi. Kı... 

~ '!!!!_Sa b~~'!:_!_ek~riya Sertel! 
yafet Avrupalılaşıyor, Avrupaya 
talebe gönderiliyor, devletin asıl 
temelini teşkil eden iktısadi meka
nizmaya dokunmadan superstruc
ture'de bazı değişikliklerle iktifa e. 
diliyordu. Bu devir, Avnıpanm 

1848 ihtilalini yaşadığı devirdi. 

1848 ihtilalinin Avrupa cemiyet
lerinde yaptığı reform hareketle
rinin, fikir, felsefe, edebiyat de
ğişmelerinin tesirleri bize de ak
sediyordu. Ziya Gökalpe göre, bi
zim rönesans devrimiz Tanzimatla 
başlar. Ziya Gökalpin rönesanstan 
n;uradı "Lale devrile başlıyarak 
bırkac defa sönüp yeniden ışılda. 
yan Avrunalılaşmak cerevanı" dır. 
"Biz zühdi bir medeniv~te karsı 
iktıbas edecee-imiz Iazühdi bir m~
deniyeti ölmiis bir mazide rle~n. 
canlı bir halihazırda, yani Avru
pada bulduk" diyor. 

Tanzimat devrinin adamları. 
Avrupa medeniyetine intıbak et. 
mek isterken satıhta kalmış, ancak 
Avrupa empı-~ryalizmini memnuı1 
edecek tedbirler almıstı. Fakat bu 
yeni hareketlerin ka;sısma çıkan 
medreseye o:ıkı sıkı hağlanan seri. 
atdlerin. talebei ulum nümavisle
rinin, Avrupa empervalizmi tara
fından körüklenen mürteci zümre
lerin mukavemeti karşısında a
dım adım "ernı>verrlı:: esa.,lı hir in
kılap rleğil, de_ğişiklik bile vaoa
mamıştı. 

A •:rııpa emn,..rv~lizmi Babıa~ 

liden ıslahat isterken. bun. 
da samimi değildi. bunu, t"hditte 
bir . ilah olarak kullamvordu. Bir 
taraftan da bu hareketleri akim 
bırakmak icin memlekete muhte
lif cereyanlar sokuyord11 İngilte
reden gelen cereyanlar İsliimcılık. 
serbest ticarPte liberal iktısada 
dayanan fikirlerdi. Avusturya 
Draht naht austen nnlitikasına 
dayanarak. Türkiveden İngiliz nü. 
fusunu atmak icin saray ve mür. 
teci unrsurlarla birleserek Garp
lılaşmak ve demokrasi alevhtar1ı
ğı cerevanını sokuyordu. Alınan
ya . halkçılık cereyanının milliyet
çiliğe ve ırkcılığa, islarncıh~a mu
gayir olduğunu ileri sürerek. 
mürteci unsurlarla teşriki mesai 
ediyordu. 

Memlekette Garplı1aşmıya doğ
ru atılan her adım. bir irticala kar
şılaşıyor, Türkiyenin Garp mede
niyetine intibakı emperyalistler 
kadar sarayı, hocalar sınıfını, 
memleketteki mürteci unsurları da 
korkutuyordu. 

1908 Mesruriyet inkılabı sa
rayın istibdadına, imparatorluğun 

günden güne yuvarlandığı inkıra. 
za karşı dönmüş bir aksülameldi. 
Bu inkıHibın liderlik vazifesini 
yapan İttihat ve Terakki fırkası, 
yarım müstemleke şartlarına do
kunmadan dahili bir reform ile 
~arşılıya bileceğini zannediyordu. 
Ittihat ve Terakki garp telakkile
rile Abdülhamidi devirmek ister
ken, Kayser onu elde ederek Bağ. 
dat demiryolu imtiyazını koparı

yor. bu vaziyet, aksülamelleri nok
tasından İngiliz ve Fransızları alil-. 
kadar ediyordu. Alman ve İngiliz 
emperyalizminin bu rekabeti kar. 
şısmda İttihatçılar, ümmetçi bir 
politika takibine başladılar. Bir ta
raftan Osmanhcılık aleyhine cere-
yanlar ~ürüyor. bir taraftan da İt
tihadı Islam propagandalan kuv. 
vet buluyordu. Bu sırada Rusya.
dan gelen Türkler de "Türkçü.. 
lük" Turan<!ılık cereyanlarını ge
tirdiler. Garp kültürile perverde 
olup Avnıpadan gelenler, demok
rasi tarafdarlığı ile İngiliz ve 
Fransızlan tutuyor, Almanlar Tu
rancılığı ele alarak milliyıetçilik ve 
ırkçılık cereyanlarını körüklüyor. 
lardı. Turancılık, Türkleri şimale 
yayılrnağa sevkediyor, İttihadı İs
J.am, İngiliz emperyalizmini besli
yor, ırkçılık ve milliyetçilik de AL 
man emperyalizmine, rakiplerin.. 
den kurtuluş imkanların1 temin e_ 
diyordu. Dahilde bu fikirlerin ta. 
rafdarlığınr yapan samimi taraf. 
darlan old11i:tu uibi hıl'll"ict~n krL 

rüklenen bu cereyanları şuurlu 
veya şuursuz güden zümreler, ce
miyet içinde politik bir zer.pin üze. 
rinde çarpışan zıddiyetler yaratı
yordu. Bu cereyanlann hiçbirinin 
temeli halka davanmıvordu. 

Bu muhtelif cereyanların için~ 
de garplılaşmak hareketle.. 

rine karşı en büyük muhalefet ve 
mümanaati gösteren medrese ve 
şeriatçılardı. 31 Mart ihtilalleri, 
talebei ulılm nümayişleri, hep 
garpılaşmak hareketlerine müte
veccih hareketlerdi. Saray ve mu
hafazakar zümreler, hatta memle
ketin fikir mekanizmasını teşkil e
den Üniversite ve münevverlerin 
çoğu da zahiren değilse bile ma. 
nen bunlara iştirak ediyorlardı. 
Yarım koloni münasebetleri i. 

çinde iktısadi temele dokunma
dan yürüyen bu inkılap, haricen 
Avrupa emperyalizmi, dahilen bu 
reaksiyoner unsurlann muhalefe_ 
ı:i karşısında iflasa yüz tuttu. 

Bu devrin ideolojisini yapan zj_ 
ya Gökalp "Türkcülük,. cereyanı 

ile bu reaksiyonu kars1lamıya ça
lısıyor ve Şark felsef~dne. med. 
reseve karşı yapttğı uzhı:;ma 
hareketlerile kendi dayandığı te
mt-li kendi yıkıyordu. 

Şark felsefesi. Türk cemiyetinin 
yalnız. hukuk ve ahlakivatına de
ğil, içtimai hayatına dahi nüfuz 
etmişti. Bıı felsefenin mürş;tliği

ni ·yapan alimler. Yunan ve Hint 
felsefesinin mistik hükümleri
ni bize nakh,,ttikleri ~ibi. ahlaki 
ve felşef eyi manevi bir sahada 
nakledenler de, ahlaki melekele
rin zevk sayesinde. All:ı.ha ask sa
yesinde ai.lzeleceğini iddia edivor. 
lar. (sofular) insanları dünva 

0

icin 
değil, ahret icin hazırlıyorlar, ic. 
tima1 münasebetleri <fıkıh) ile 
tanzime çalısan ahlfilı:cılar ve hu
kukçular da. ictimai tekamüle, 
Avrupa cemiyetlerinin ,ıreçirdiği 

inkılap hart>ketlerine arka larım 
c;evirmis, dünya nizamrm ellerin. 
deki kitaba bakarak düzeltmeğe 

cahşıyorlardı. 

Şark alemindeki inhitatlaruı se
bebini iktısadi bünyelerinin. de
ğişen içtimai nizamlara, tekamüle 
uyduramarnalarında bulacağımız 

gibi, içtimai münasebetlerin bo
zukluğunu da, dogme'lara davanan 
(nass) laşan akidelere. ebedi ve 
mutlak telakkilere bağlanmaların
dn buluruz. Dünyanın gçirdiği ah
laki tekamülü, içtimai tekamülü 
tetkik ederken, medeniyetlerin bu 
sebeplerle yıkıldığını görmüştük. 

Meşrutiyet inkılabı Garplılaş. 
mak hareketlerini, Ziya Gökalp 
Türkleşmek cereyanlarını güder. 
ken. Şark felsefesinin damarları
mıza giren uyuşturucu tesirini 
yıkmayı düsünmemiş, bilakis bu 
felsefenin saliklerile uzlaşmıya te~ 
şebbüs etmişlerdi. Fakat kültür 
sahasında, kadınların hayata gir. 
mesi veya Avrupa adab1 muaşe
retini kabul etmesi bahislerinde. 
terakki ve tekamülün her saha
sında medrese karşılarına çıkıyor 
Şark felsefesinin müstehase ol
muş fermanile (bid'at) zihniyetile 

- Kaput koltuaunun altını sık. 
mıyor mu? 

vor! 
Hayı:r ayağımın altım sıkı. 

<Fransrz karikatürü) 

her ileri hareketi geri tepiyordu. 
Bir taraftan Avrupa emperya. 

lizminin gösterdiği politik bozgun. 
cu mukavemet, bir taraftan sa
ray, medrese, vesair muhafazakar 
unsurların gösterdiği mümana. 
at, diğer taraftan da iktısadi kal. 
kınmada alınan geri tedbirler, ni. 
hayet 1914 - 18 harbinin mağlu
biyeti Meşrutiyet inlillabını tasfL 
ye edip geçti. 

S akarya zaferııe başlıyan 
Türk inkılabının bugüne 

kadar olan iktrsadi ve içtimai te_ 
kamül devresini tetkik edersek, 
bu inkılabı Meşrutiyet inkılabın. 

dan ayıran büyük farkları görü. 
rüz. Atatürk Türkiyenin istiklfili
ni kurtardıktan sonra, bu istiklali 
tehdit eden sebepleri gözönünde 
tutmuş, inkılabı sağlam temellere 
oturtmak için her şeyden evvel 
iktısadi bünye değişikliğine ehem
m ivet vermistir. 

Avrupa emperyali~ınini.o impa. 
ratorluğu tehdit eden elindeki en 
kuvvetli silahları, Av:-upanın bü
yük sanayi tekamülü karşısında 

Türkiyenin sanayiden, zirai reform. 
dan mahrum, sadece Avrupa pa
zarlarına ham madde yetiştiren. 

kapitülasyonlar, istikrazlar, açık 
gümrükler vasıta.sile Avrupanın ik
tısaden ve siyaseten ıstismar ettiği 
bir yarım koloni vaziyetinde bu
lunması idi. 

Atatürk, Avrupa C?mperyalizmL 
nin büti.in ajanlarını. başta halife 
ve padişah olduğu haide, terakki 
ve tekamülün yolunu kesen biitün 
muhafazakar unsurları. hocn,aı 

saltanatını yıktığı gibi ş.ark felse
fesinin kanunlara ve içtimai: ha. 
yata nüfuz eden uyuştı1rucu tesrL 
lerini de izale için tedbirler aldı. 
Dinle devletin ayrılması, şerjat k&.
nunları yerine medeni ka.nunların 
ikamesi, sanayileşme hareketleri
nin kuvvetlendirilmesi, kapitüUı.s. 
yanların kalkması, devl.:tçiiik iktı _ 
sadiyatı, muhtelit tedrisatın kabu
lü. medreselerin kalkması, kadın
lara verilen içtimai: siyasi haklar. 
ve diğer sahalarda yapılan reform 
hareketleri, artık Türkiyeniıı de 
kendi kendine yeter iktısacU bir 
devlet olmasını istilzam eden, Tür. 
kiyeyi yarım koloni vaziyetinden 
kurtulmuş müstakil hır devlet !'la
line ıtetiren reformlardır. 

Atatürkün bütün bu inkılaplar
daki mümtaz vasfı, ne A vru p.:ı ~m
peryalizm i ile, ne de '11emıekettc. 
ki muhafazakar ve mürteci un_ 
surlarla bir anlaşmıya teşebbüs et
memesi. terakki ve tekamülün Ö

nüne çıkan her engeli devirip gec
mesidir. Tarihi bütün te.:: übeler 
dünya milletlerinin ıprfrdiğı içti 
mai tekamül ve inkılaplar. inkı
lapçı bir sınıfın, mürt<.:ıci ve mu
hafazakar sınıflarla anlaşmıya te
şebbüs ettiği gün, inkılap hare>ket. 
lerinin durduğunu, mevcudu mu
hafazan• ~. tedenni ve inkırazla 
neticelendiğini göstermiştir. Ata. 
türk inkılabını Meşrutiyet inkıla
bından ayıran en büyük vasfı da 
budur. 

Atatürk inkılabı bu muhafaz~
kar zümreleri teşkilat olarak tas
fiye ettikten sonra, memlekete ha. 
riçten siyasi gayelerle sokulan ce~ 
reyanları önlemek, inkılabı tama
men hayatın içinden, halktan do_ 
ğan. bir inkılap haline getirmek L 
çin Avrupa teknik ve ilmine mem
leketin kapılarını açtı, halka doğ. 
ru iştikamet alan bir cümhuriye_ 
tin esaslarını kurdu. 

A taturk inkılabının dayandı-
ğı milliyetçilik, Meşrutiyet 

inkılabında Türkçüler ve Turan. 
cılar tarafından müdafaa edilen 
Alınan emperyalizmi tarafındaı• 

memlekete sokulan milliyetçilik de 
ğildir. Bugün memleketin en kuv. 
vetli cereyanı olan milliyetçilik 
sadece bu memleketin istiklalini 
muhafaza, Avrupa emperyalizmi 
karşısında milli varlığı korumak 
icin alınmıs tedafüi bir cerevandır. 

Bunun içindir ki, Atatüt"k ve in
to.lapçı arkadaşları emperyo.1izmle 
çarpışmış, tamamile halka daya. 
nan bir milliyetçiliğin şıar1arını 

kanunlaştırmışlardır. Türk Esa:; 
Teşkilat Kanununa geçen milliyet.. 
çilik, halkçılık, inkılapçılık gibi 
umdeler, şoven telakkilerden tama 
men uzak, gayet geniş felsefi bir 
temel üzerine kurulmuştur. Bu in
kılabın hedeflerinden biri de şark 
felsefesinin hukuk, ahlak, tef ekk:ür 
gibi fevkani müesseseler üzerinde>
k:i tesirini silmek, yaşayış tarzla
rımızı, düşünüşlerimizi de sarık ve 
fıkıh çerçevesinden çıkarmaktır. 
Sanayide, iktısadi mekanizmada 
garplı, düşünüş ve yaşayışta şarklı 
kalırsak, bu iktısadi temel üzerine 
kurulan müesseseler arasındaki 
zıddiyet, Meşrutiyet inkılabı gibi 
bu inkılabı da süpürür gider. 

Atatürk, inkrlabını yaptığı za.. 
man cemiyet içinde çarpışan zıcL 
diyetler yok muydu? Bu zıddiyet. 
ler o gün mevcut .:>lduğu gibi bu
gün de vardır. İktısadi ve içtimai 
bünyemizde büyük değişiklikler 

olduğu halde bu inkılabı hazme. 
demiyen, inkılap yüziinde.-ı men.. 
faatlerini kaybeden, ink1labı sui
istimal ederek kendine gayri meş.. 
ru menfaatler temin eden. bunlara 
karşı nefret besliyen zümreler ara
sında hissi bir çarpışma olduğu 
gibi, bu huzursuzlukları istismar e. 
derek dahilde karışıklıkiar çıkar
mak istiyen harici tesirler de var
dır. Bu hariçten gelen tesirler bil.. 
hassa bu gayri memnunlar ve mu
hafazakar unsurlarla birleşmiştir: 

1914 - 18 harbinde olduğu gibi po
litik esaslara dayanarak ithal edL 
len ırkçılık vesaire gibi muhafa.. 
zakar ideolojilerin, Türk inkıU.bı
na tama.mile zıd sahalarda faali-
yet göstermek istemesini., l!cnebi 
propagandasının muhafazakar un. 
surları tahrik ederek kendine bir 
muvaffakıyet zemini hazırlaması
nı da gözönünde tutars~k, bu zıd
diyetlerin kuvvetlenmesi ihtimal
lerini de hesap ede!liliriz. Bu zıd. 
diyetlere, inkılaba temessül etme. 
miş memleket dahilindeki !l'luha... 
fazakar kütlenin muhalefetinı de 
ilave edebiliriz. 

Ü ahildeki muhahzakar küt-

lenin reaksiyonu ikbsadi 
ve içtimai sebepler tahtında mey. 
dana geldiği gibi, ielsete temelL 
nin, ahlak idealinin kökünü hala 
şarktan koparamamasından ileri 
geliyor. Cemiyetin iktısadi bünye. 
si, rejimi, sistemi rleğışmiş, fakat 

tefekkür mekanizması, zihniyetler 
değişmemiştir. Birçoklarımız hala 
inkılabın doğurduğu neticeleri bir 
zaruret olarak ka!bul etn\iyor. 
Sebep v..:. neticeyi hala eski ahlak 
ölçüleriie ölçerek zaruretleri gay
ri ahlaki telakki eden bu muhafa. 
zakar zümrenin mukavemet~ ha. 
kiki inkılapçı zihniyetlerle çar. 
pışryor. Bugün hfila çalışan kadım 
namussuz telakki eden, hodgam, 
ve infiratçı bir ahlak telakkisile 
istismarı meşru telakki eden, ka-
dını para mukabili satın alınabile
cek bir mata telakki eden, cüzda. 
nına güvenerek zaruret ve ihtiyacı 
istismar eden, şahsi menfaatini, U-

mumi menfaatin fevkinde tutan 
zihniyetle, inkılabın yarattığı za.. 
ruretler çarpışıyor. Bizdeki ahlak 
buhranının sebebi de budur. İktı
sadi bünyemiz garplı, düşünüş ve 
yaşayışımız şarklı, sistemimiz dev
letçi, idealimiz şahsi menfaat ve 
kar olduğu müddetçe bu zıddiyet.. 
ler de biribirile çarpışacaktır. Ve 
en büyük mukavemeti muhafaza. 
kar unsurlar gösterecektir. 

Tarihi tecrübelerden, dünyanın 
tekamül tarihinden, imparatorlu.. 
ğun inkırazını hazırlıyan sebepler
den ders alarak, bu zıddiyetler kar
şısında benimsiyeceğimiz yegane 
düstur şu olmalıdır: "Uzlaşma 
yok". Türk inkılabı içtimai bir te. 
kamül ve zaruretin mahsulüdür. 
onu yıkmak için hariçten, da..1ıil
den pusu kuranlara, geri zihn;yet. 
lere feda edilecek tek bir şıan da. 
hi voktur 
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Şi koh, Bin Atlı ile 
çlı1ara Yüklendi 

Vaziyet birdenbire nczııket kct
bctmisti. Şirkoh: 

- O halde vereceğimiz kararı der 
hııl tatbik edelim, dedi. 

Sııliıhaddin: 
- Bu kararı verir!<a:ı, maiyetiniz. 

de bulunan emirlerin de hazır bulun 
malarını rica edeceğim. Bunu bir 1&

tişarc mahiyetinde yapalım. 
Erfosi gün toplandılar. Şirkoh ve. 

ğenine: • 
- Salahaddin! Vaziycti'anlat! de

di. Snliıhaddın: 
- Karşımızdaki düşman bize iaik. 

tir. Askerimizin cesareti bu tefe\•. 
vuktan bizi endişeye düşürmez. F'a. 
kat bizim en kuvvetli düşmanımız aç. 
lıktır. Şimdiye kadar dışardaıı erzak 
tedarik etmek 6uretile bı.ı düşmana 
mümkün olduğu kadar dayanabili. 
yorduk. Biraz sonra d~n:z tarafı ab. 
loka edilecek. Bu vaziyette:ı çıkabil. 
memiz için orduyu şehirden harice 
çıkarmak Iazım geliyor. 

Emirlerden biri itiraz etti: 
- İskenderiyeyi terl~etmcnin AS

k?rin üzerinde fena bir tesir yapu
bilıncsl ihtimali düşünülecek bir nok 
tadır. 

- Bu ciheti düşündük. İskenderl. 
yeyi terketmiyoruz. Şehirde bir ku' _ 
vctlc ben kalacağım. 

Emirler arasında ufak bir mı. 
rıltı oldu. Salahaddin devam 

etti. 
- Bu suretle hem İskencleriyedcn 

~ltıkamızı kesmiyeceğiz, hem muha
sara ordusunu tehdit etmi§ buluna. 
cağız, hem de bu şehrin erzakı daha 
fazla müddet kifayet edecek. 

Salfilınddln lskenderiyede kalmak 
fikrini amcasına söylememişti. Bun. 
cfon bahsetmemesi Şiı'kohu:ı hoşuna 
gitmedi. Yalnız kaldıkları znman ye. 
ğenine: 

- İskendcriycde kalacağını bana 
sö~omemiştin! dedi. Salahaddin: 

- Sizi vaki bir emir karşısında bu 
lundurmak için söylemedim. Zıra 
biliyordum k~ buna itiraz edecekt:. 

niz. Halbuki benim burac!.t kalmam 
yalnız muhasara edıldiğinı;z zaman 
için değil ilerisi için efe elzemdir. Bıı
nu sonra anlayacaksınız. 

Şirkoh çıkış hareketini iki ·ı g.n 
sonra yapmıya karar verdi. 

Sabah, şafak atarken Suriye ordıı. 
su şehirden çıktı. KudUs Konetnbl'i 
evvela bunu her zaman tekerrür c~ 
den hiicumlnr gibi tclfıkkl eylemiş. 
ti. Hıristlyan kuvvetleri bir nncla 
t?plandılar, safıharp nizamına geç
tıler. Mısırlılar şehrin garbiıule t..>)J
lnnmışlardı. Şirkoh karşılarınd,ıki 
kuvveti yarmıya muvaff :ı!< olamazsa 
haçlılarla Ebu Caferin arasında ka
lacaktı. 

Emirler kıtalarile ilerlediler. Bü. 
tün haçlı baronların Jcumanda ettik
leri kuvvetler, mızrakları, uzun kı. 
lıçlarile sıkışık bir kütle halinde bek 
liyorlardı. 

Şirkoh, emirlerinin arasında foce 
çelik tel zırhı ile etra[ındtıkilerden 
daha iri görünüyordu. Oklar, kanat.. 
sız bir kuş sürüsü gibi uçuşmıya baş
ladılar. 

Tecrübeli emir haçhlıırm çelik dıı. 
varlarını pek kuvvetli bir süvari hü. 
cumile devirebileceğini anlayarak 
sırf Türklerden bin kişilik süvari kuv 
vetine kumanda eden en cesur za. 
bitlerden bir emire bağırdı: 

- Şahabeddin! Bir noktaya toptan 
yüklenin. 

Şahabeddin kılıncını çekti. Hü. 
cı:m edeceği yeri gösterdi. Du nok. 
tada Kudüs Baronlarından Kont dö 
Lüsinyi bulunuyordu. 
Haçlı kıtalar mızraJdarını, kirpi 

gibi dikenlettiler .. 
Türk süvarisi yekvücut bir koç 

gibi toz bulutu jçinde atıldı. Lüsinyi. 
nin kuvvetleri ,arasındaki mesafe bir 
anda kısaldı. İki çelik parçasının bi
ribirine çarpışması gibi madc.ni bır 

çatırtı oldu. Haçlılar yarılmadılar. 
Ölülerin üzerinden atlıyan yeni kU\'
vetler hemen boşluklan rloldunıyor
lardı. 

(Devamı var) 

Müttefikler 7 Alman 
Tayyaresi Düşürdüler 

(Başı 1 incide) ı büyük gayretler sarfile, 3 bin tonluk 
müştfir. Bu tayyare mürettebatı esir bir Alman nakliye vapurunu batıran 
edilmiştir. • ingillz Sealian tahtelbahiri dün ge. 

"Hava keşif kollarımızdan biri be- ce limana avdet etmiş, mürettebatı 
raberinde uç düşman harp tayyaresi halkın alkışlarile karşılanmıştır. 

bulunan Heinkel 111 tayyaresine hü- /sviçre ve Belçika üzerinde 
cum etmiş, hem onu ve hem de Mes. 
sarchmit 109 dan birini düşürmüş.. Brüksel, 21 (A.A.) - Milli Müd:ı-
tür. Diğer bir hava kcşü müfrezesi, faa Nezareti tebliği: Dün gece ve ~a-
9 harp tayyaresinden mürekkep bir fakla beraber, Belçlkanın cenup ve 
dlışman teşekkülüne hücum etmiş- cenubu şarkisi mıntakaları üstiinde 
tir. Bunlardan biri Messarchmit Fran ecnebi tayyareleri uçmuştur. Pıtın
s~~ hatlarının arkasına di.ışürülmüş- ların ekserisinin Almnn ve ikisinin 
tur. Tayyarclerimizden biri düşman İngiliz tayyareleri oldukları nnlaşıl. 
hücumu tesirile inmeğe icbar edil- mıştır. 
en.işse de, bunun pilotu kaçarak kur. Hava dafii toplan ate) açm'ştır. 
.ulmıya muvaffak olmuştur. Diğer Bcrlinde ve Londrada protestolar ya 
nücum tayyarelerimiz üslerine dön. pılacaktır. Dün Felemenk Lıburg'un
nüslerdir.,, da Belçika avcı tayyareleri tarafın. 

Havas ajansı, harekatn Fransız tay dan bir bombardıman tayyaresinin 
yarelerinin de geniş mikyasta iştirı:ık düşürü.ldüğU teyit edilmektedir. 
ettiklerini ve düşürülen Alman tay. lf-
yarelerinln yediyi bulduğunu blldiı i. Bern, 21 (A.A.) _ Bal şehri üze. 
yor. Yalnız bir Fransız tayyaresi BeL rinden uçan bir Alman bombardıman 
çıka toprağına inmek mecburiyetinde tayyaresi benzini kalmşdığı için ha. 
kalmıştır. va meydanına inmcğe mecbur kal. 

Alman tebliğinde !se 4 düsmıın mıştır. Tayyarenin dört kişiden iba
tayyaresi düşürüldüğü, bir Alman ret olan mürettebatı tevkif edilmiş, 
tayyaresinin geri dönmcdi~i kayde- tayyare musadore olunmuştur, Tay. 
dilmektedir. yare karaya inmeden e~l Balo u. 

Londra, 21 (A.A.) - Geçenlerde zerinde iki saat uçmuştur. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel İşletmeleri 
Umum :Müdürlüğünden ~ 

İdaremiz lhUyacı !cin muhtelif ccllk boru, buhar vanUll, klıngirit ıtıstlk önm 
knyıf, keten itfniycı hortumu D - Mnyıs - 040 per§cmbe gUnll saat 15 de p:wırlıkla 
satın ı:ılınac ktır. • 

Bu ı e a d § rtnamt>lcr idarenin levazım müdürlüğünden parnıız tedarik edile-
bilir. Muvakkat teminat maktuan 150 lira dır. 

Taliplerin mczkör gün ve saatte temlna tlnrını idare veznesine yatırarak pazar
lığa ıııttrnk <ıtmok üz re Motro Honın beşi nci kotında toplanacak olan koınliyonda 
hazır bulunmaları ilAn olunur. ,,..., (3162) 

İstnnbul Ziraat Müdürlüğünden : 
ı - 928 modeli Fon kamyoneti için c1 ns ve mikdan dairede mevcut listede :rıı

zılı 45 'kalemde 69 adet ;yedek parçanın m ilbayauı 18-4-940 tarihinden iUbaren 
nçık kıılltmeye konulmuştur. 

2 - Yedek parçaların muhnmmcn bedeli 1152 Un 90 kuruş ve muvakkat temi-
natı 86 lıra 47 kuruştur. 

3 - İhale 1 2 Mııyıs 940 tarihinde perşembe gt\nü sut UI de İstanbul vllAyotl 
kon •ında !.!rant müdürlilğO odasında mil teşckkJl komtsyondıı yapılacaktır. 

4 - Mezkür yedek p:ırçalara alt liste ve şartname her gUn ılrııat mUdilrlüğü 
blernindc orUlebllir. 

TAN 22. 4. 940 
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ffin'l1 1 tnciclel 
Çünkü müttefiklerin İtalyayı mPm. 
nun ve tatmin edebilmelerine imkan 
yoktur. İtalya Şimali Afrikavı ister 
Korsikada yerleşmek emeİindedi/ 
~altada gözü vardır, Akdenizde h{i~ 
kım rol oynamnk arzusundadır ve 
'büyük Roma İmparatorluğu kur:nak 
pe!':indedir. 

gi · z Kıtaları Ham 
e Harbe Tutuşt:ul 

(Başı 1 inci<lcl rckctı, kiUliyetll miktarda harp tayyare- hasara uğratılmıştır. Bir lngil 
Norveç kıtalarının Rons fiyoru ile, lcrınin miiessir mudahalcslle karşılanmış- yaı esi, yere inmek üzere bulu 

Mjoerse arasındaki y~ni mevzilerin- tır. Ancıolones. yakınında, bir , kruvazöre, Almnn nakliye tayyaresini rni 
de, kuvvetli bir şckilue tahassün et. bilyllk çapta hır b~mb~ isabet etmlş~r. Bir ateşine tutmuştur. Tayyare l 
mi§ oldukları haber verilmektedir. alev glirülmüş, müteakiben kruvazör bat- nında yangınlar çıkmı:;tır. S 
İ ili k l . , l mııtır. Diğer bir noktada efrat nakline . ~ . 
r.g z ıt~. arının, tanı<ıtır .l ve ağır 1 tahsis edilen 15.000 tonluk bir gemi mü-ı ger lımanı ile yakınındakı den 

Müttefikler onun bu isteklerinden 
hiçbirini veremezler. Bunları kısmen 
olsun temin edemedikce, faşist ida. 
resinin müttefikler lehine harbe gir. 
mesi, veyahut bütiin bu emellerinden 
vazg"eçerek müttefiklerle anlaşması 
bu(!ün icin imkansız gibidir. 

toplarla mucehhez o~arnk ~ısmen yol te;adrlit bombalar isabeUle alev almıştır. yareleri üssü de İngiliz tayY 
!ardan, kısmen, şımendıferlerle o Bır başka gemiye bomba isabet etmiş ve nfn muvaffakıyetli hücumları 
noktaya vasıl oldukları söyleniyor. gemi yana yana batmıştır. İki noktaya ih- ruz kalmıştır. 

Namsos'<la vaziyet raç edilen Jngıllz kıtantınn bombalarla İngiliz tayyareleri bugün S 
Harbiye Nezaretinin bugünkü teh. müessir surette taarruzda bulunulmuştur. ger ve Kristianssend'daki Alrn 

liğindc, sadece İngilız kıtalarının .Nor Bu kıtnat gerek efrat, g~rek malzeme ba- }erini de bombardıman etmişle 
veç kıtaları ile müştPr~kcn faaliyete k,ımındnn hissedilir zayıot vermişlerdir. • • • • 
d ttikl l bildi ıı 1 t d' D' Nam os ve Andıılone garları yanmıı, yollar Bır /ng!lız gazetesuıe g 

Bu itibarladır ki Frnnsız BnsvekL 
1i Rcynaud'nun evvelki giin Akde. 
nizde sulhün ve jctikrarın idamesi i
çin İtalya ile anlasmağa amade bu. 
lunduğu hakkındaki bevanatından 
biivük nctıcclcr beklene~ez. 

İtalya. gec"n giin izah etW~imiz 
sebeplerle, müttefiklerin aleyhine O

larak Almanya ile de harbe giremez. 
Cünkü f talvamn kömürü, petrolü. 
demiri, hulasa harp için liizım olan 
ham maddclE:'ri yoktur. Akdcnizde 
yollara hakim olmadıkca müttefik. 
!erin aleyhinde bir harekete girişme. 
si sadece bir cinnet olur. 

Fakat müttefikler İtalyayı şimdi. 
lik diplomnsi tnrikile sıkıstırmağn 
ba lamıslardır. İnı;tiliz nazırlanndan 
biri, geçen gün, İtalyaya, vaziyetini 
tayin etmesi zamanının 1?eldij?ini ha. 
tırlatmıştır. İtalya bitarnfsa bitnrnf. 
lığını yApsın, muharipse, cephesini 
tayin etsin. 

Fransız Başvekilinin evvelki gün
kü nutkundan çıkan miına da budur: 
İtalya, Akdenizde sulh ve istikrarın 
rievamım istiyorsa anlasalım. fakat 
bugünkü kararsız vaziyetini bırak. 
sın. Dostsa dostluiunu, düşmansa 
dli<rrnanlıli'ını anhyalım. 

Müttefiklerin bu tnzyikı J?iinden 
!?Üne artabilir, ve nihayet bir giin 
f talyadan vaziyetini kati surette ta. 
yin ve tasrih etmesi istenebilir. 

c-vam e er r .rne t e ır. J- \'e köprül h l t " 
ğ b

. • bl' . . er nrap o muş ur. 
c:r ır resmı te ığ, Namsos şchrının / sverle Al t l · 

dün Almanlar tnrafındnn bombnrdı- . ~ mmı ayym·c erı 
man edlldiğini ve b:r İngiliz rnüsel. ,Jsve.ç .istihbarat bürosu, Vnrnlnnd 
Hıh balıkçı gemisinm batırıldığını e) alet~n~n c~nub~ndan Ye Dalsland 
bildiriyor. Müttefikler baş!teı.ca zayip ~yal~tının şımalınden İsveç hud~Ju 
&t vcrmemislerdlr. Bu limanda bazı uzerınden uç Alınan tayıaresınin 
harp gemile~i ile nakliye gemilerinin u~tuğunu bildir~ektedır. Bunlardan 
batırıldığı hakkındaki Alman tebliği b.ı.rl Trolhattan cı~arında tayyare da. 
hicblr esasa istinat etmemektedir. fıı toplarının ateşıne maruz kalmış, 

Cenupta kazandıkları muvaffokı- ~kincisine Nolndall civarında menni 
yetlcre rağmen Almanların v;ızlyl!ti ısab.et et~iş .~e .. G.~te~o:g açığında 
müşküldür. Zira Şimale çıkmak icın d;nıze duşmuş, .uçuncusu Bor~aen.ge 
takip edilecek iki yol vardır Bunlar- cıvarında yere ınmek mecburıyctın
dan biri Grandelra:ıd vadisinden de kalmıştır. 
Dombas istikametine gid~·n yoldur .. Gothenb~rg'dan gel~n ~ir h~bl'r~ 
ki müttefik kuvvetlerin bulunduğu gore İsveçın ce.nubu. g~r.~ı .s~ı:ıllerı 
noktadan geçer. Diğer yol Cester va. açığında. şl??etlı bir ınfıl:uc t!lıtılmıt
di inden geçen yoldur. Orada da mü. lır. Bu ı~fıl~ktan az .~vvel bazıları 
him miktarda Norveç ku·ıveti vardır. harp sefınesı olma~ u~ere 20 kad.ır 
Trondhcin'de bulunan Almanlar vapurun cenup sahıllerınden geçmek 
Bork ve Gavel vadilerinden ııskf=r te olduğu görülmüştür. Bu vapurlar 
scvkcdemcmektcdirler. Çünkü bütün infilaktan sonra gözden kaybolmuş. 
kuvvetlerini Dennoscl.m gelen taar. lardır: •.. 
ruz üzerine teksif ctm".!k m~cburiye. Dammarkadakı uslere taarruz 
tindedirler. Londra, 21 (A.A.) - Hava Neza-

Elrerum işgal edildi rctinin resmi bir teblığınde İngiliz 
Oslonun şimalindeki mıntakada tayyarelerinin bu gece Danimarka 

Norveç kumandanlığı Elverum hattı şimalindeki Aalberg tayyare meyda. 
gerisine çekilme emrini vermiştir. nın• muvaffakıyetle bombardıman 

Alman kıtaları şiddetli muharebe- ettikleri bildirilmektedir. 
}erden sonra Elvcrum schrini işgal Bu tebliğde Almanların Anll>org 
etmişlerdir. Burada Almanlar adet- meydanını Norveçe karşı yaptıkları 
çe ve silah bakımından üstün vazi- hava harekatı için kullandıkları tas
yettedirler. Almanların 0 mevkide rih edilmektedir. 
modern malzeme ile iki fırka askeri Bu hücum neticesinne 1 hangar 

Londra, 21 (A.A.) - Observ 
zetesinin diplomasi muharriri 
pa vaziyetini tetkik ederek şu 
matta bulunmaktadır: 

"MClttetlkler tnrntınden Norveçte 
lan hnrekAtın göze en ziyade çarp 
cesi birer birer nazllcrln kurbanı 
mevkline' düşen bitnra!ların vakit 
den harekete karar verml~ olmııl 
Her memlekette Gulshlng'lerc }tar~ 
cadcle umumi bir sürglln avı ha 
mıştır. Yugoslnvyada eski Başve1'U 
yadlnovlçin tevkifi dahlll düşmanlar 
lesine doğru ntılmış ilk adımdır. J{ 

idaıt örfiye llll.n etmekle ayni sureti 
reket edecel!lnl göstermiştir." 

Gazete, İngiltere ile 5,,vyetle 
li~i arasında akdi muhteıne 
caret anlaşmasına temas ederelt 
uıhakkuk ederse nazilerin SovY 
tihadını bir miistemleke glbı ltll 
mak ve oradan her türlü iptidııi 
vaddı colbetmek hulyslarma b 
hayet vereceğini kaydediyor -ve 
le diyor': 

"Bu meseleden Sovyetlcr Btrueı 
fmdan yapılan t~ebbüs bilhassa eu 
tayı lsbat gayeslnJ tnkJp etmektedir 
da SovyeUcrfn Almanya ile mütte~ 
zlyete geçmeyi ne arzu ettikleri ve 11 

böyle bir fikirde bulundukları nold' 
l\Ioşkova radyosu ile matbuatının 'l'ilf 
karşı yaptıkları hOcumu birdenbire 
ml:ı olmalıı.n ve Sovyet Birliği ile "/ 
lavya ar~sında mfinascbatın başıamıı1' 
re olması ayni vazlyeUn birer delili ıı 
dilmektefür." ftalyada görülen en~:c:e ve telac:ın 

bir sebebi de budur. İtalya, harbin 
sonuna kadar iki tarafı da idare ede. 
rek işin içindrn harbetmeksizin C'ık. 
mıık arzusundadır. -

vardır. Buna mukabil ayni mıntaka. 
daki Norveç kuvvetleri zayıf ve fe. 
na şekilde mücehhczdı.·. NorveçlilE>r 
münhat mıntakayı ter1tctmişlerdir ''e 
şimdi Stnvanger'dcn Isvc-ç hududuna 
kndnr nnın nznın bir d ıvnr hnHn 

Belediye Büyük lnşaa 
Fakat abloka şiddetlenir. miitt,,flk. 

ler de tazyJklannı ar1tıtırlarsa. İtal
ya. tedricen Almanya tarafına kaya. 
bilir. Nitnkim, şimdiden Balkanlar 
işinde Almanya ile anlastığı tahmin 
edilebilir. Almanya, Balkonlara in. 
meğe başladığı giin İtalya. derhnl 
Yugoslavyaya yürüverek Dalmacya. 
yı işgal edecektir. Görünüşe göre bu. 
nn Almanyanın da muvafakatini te. 
min etmiştir. 

yükselen dağda harp etmektedir!cr. 
il aı·asa göre vaziyet 

Havas ajansı, son vı:ıziyct hal~kın
da şu mal(ımatı vcriyo:-: 

!erini 'Fehir Ediyor 

Binaenaleyh, buıtündcn itibaren 
İtcllyan siyasetinin günden güne Al. 
manyaya doğru kaydığı görülürse 
hayret etmemelidir. İtalynnın men
faati Almanya ile beraber olmakta. 
dır. Harbe ginneğe mecbur olduğu 
giin ihtiyar edeceği taraf Almanya 
olacaktır. Almanya ile beraber olına. 
sa bile her halde müttefiklerle an
laşmak menfaatine uygun değildir. 

Fransız ve İngiliz kıt:lııtmın lhrnç 
harekatı arızasız ve zayiatsız dc\·a'rn 
etmektedir. Şimdi bu seferi kuvvnt
lcr erkanı hnrbiyesile Norveç bn~ku
mnndanlığı arasında sıkı bir elbirliği 
mevcuttur. Fransız - İngiliz - Nor. 
veç harekat planı en kü.;ük teferrua
tına kadar çok iyi bir şekilde tntb'k 
edilmektedir. Alınanlar Norvcçin şi. 
malinde bulunup şimdiye kadnr zııyL 
atn uğramıyan kuvvctlermi iaşeye 
çalışmaktadırlar. 

Askeri mahafil, Trondhcin mınta
kasındaki harekat hakkınd~ ketum 

(Başı 1 incide) 
Belediyeye devredildiği zaman. bu 
ikı şirket varidatının ilk senelerde 
tesisatını tevsi ve itmama hasredil
mesi, belediyenin üç sene için bu V<i

ridata dokunmaması '<ararl:ışquş ve 
kanunda da tasrih edilmişti. 

Tramvay ve Ele1ctri 1
{ İdare. 

si, senede 2,500.000 lira varidut bı
rakmaktadır. Yapılan plana göre bu 
varidat üç sene elektrik ve tram. 
vay tesisatının tamamlanmasına s:ır
fcdilecek, dördüncü '>eneden itibaren 
4 milyon liraya çıkacak olan varidat 
belediye tnrafından ~eh:.r işlerinde 

kullanılabilecekti. 
d&vranıyorlar. Fakat şirket, belediyeye, har~in 

Denzin • -wy :arı Norveç kıtalarının yeni mevziler başlamasından ancak blr iki ay ev. 
işgal ettikleri Norveç tebliğinde bil- vel geçti. Harp başladıkta 'l sonra bu 

<Başı 1 incide} dirilmektedir. Bazı cüzütamlar dı.iş- ikı şirketin muhtaç olduğu tesisat 
Renzl:ı, d~km(.' kilo u 22,90 Kuruş mania temasa geçmişlerdir. Est!an. malzemesini hariçten ~etirtınek gtiç. 
Benzin, dl:lkme, lltmıl 16,72 '' det mıntakasındaki muharebelere İn- leşti. Tesisatın tevsii değil, idamesi 
Benzin, çift büyllk teneke 646,12 " d Gazyağı, dökme, kilosu 

17
•
21 

,. giliz kıtaları da iştirak eylemekte ır. i~in bile malzeme teminı bir mesele 
Gazyal!'ı, çift bUyük teneke 581181 ,. Rands Flyoru civarında iki Alman oldu. Bugün bu iki şlrketın banka. 
GazyaCı, tek klleük teneke 87,83 ., tankı tahdp edilmiştir. 20 Nisanda da birikmiş 4 milyon lira parası v<>r-
Motorln, dökme, kilosu 9,82 .. Alman tankları Dombrıs civarında 1 dır. Fakat memleketten döviz çıkma. 
Motorin, çift büyllk teneke 368,l9 ,, kain Rcnoossen'i bombardıman et. sına müsaade edllmedigi, ve zaten de 
Benzin ve gazyağının Ankara, !s. mişlerdir. Son Alman paraştitçüleri. devletler bu kabil malzemeyi vc•r-

tanbul ve İzmirde dökme olarak a. takriben elli kişi, esir edilmı~tir. mekten çekindikleri :çin, belediye bu 
zami satış fiyatları şunlnrdır: Almanlar, topçu kuvvetlerinin ,.e para ile şirketlerin ihtiyaçlnrını te

Benzln lltreıl Gnzyafiı lltreal tayyarelerinin yardımlarlle Mjocre'. mine muvaffak olamamaktadır. Yal. 
Kuruı Kuruı deki kıtaatımıza, her iki taraftan bir. nız son günlerde 100 bin liralık ma1-

Anıı:era 21.35 den taarruz etmişler'3e de, piiskürt- zeme getirtilmesine mü:;nade edıl.. 
İstanbul 19,00 18,40 1 miye muvaffak olamamışlardır. Tay. miştir. 
İzmir ,9,05 18,55 yareler, Littelammer tepelerini bir Bu sene yapılacak işler 

Ankara, İstanbul ve Izmirde tene. çCJk defa bombardıman etmişler ve Belediye, hariçten demır ve diğer 
keli benzin ve gazyağı azami satış fi. hem propaganda beyannameleri ve in~aat malzemesini getirtmek im. 
yatları şunlardır: lıc:m de bombalar atmışlardır. Gar kansızlıITT ile karşılaştııp için, bu 

Benzin Gazyaftı Gıızyaftı yakınındaki bir ev yanmıştır, Mütead 
çift bOyük çift büyük çift ktıçOk diı Alman tayyareleri şimale geçerek sene yalnız meydanları açmıya, so. 

k t k kakları genişletmiye, ve hariçten teneke tene e ene e 'l'rondhcim mıntakasına gitmişlerdir. 
Ankara 785 725 107 İsveçten gelen malt"ımata göre, malzeme getirtmiye .mitevııkkıf ol. 
tstanbul 705 615 93 HE:'gra kalesi henüz muknvemet et. mıyan işlerle me~gul olmıya ehem. 
İzmir 705 620 96 mektedir. Kalenin bataı·yaları Vaer- miyet verecektir. 

. Diğer !erlerd7 gazynğı ve benz.i-ı nes hava meydanını tah~·ip etmiştir. Bu meyanda otobüslerin getirt il.. 
nın Azamı satış !ı~.atıaı:, yukarda bır Kdede ancak yüz kişi bulunmasına mesi temin edilmiştir. 35 otobüstin 
n;umara altında gosterılen. depo esas rağmen Almanların yaptığı iki taar- bir İngiliz şirketine ihalesi yapılmak 
fıyatlarına nakliye ve teslım masraf. d tardedilmiştir Harpten evvd üzeredir. Bu otobüsler dokuz ayda 
~rınm, rna~alll r~sumun, şlrke.t ba- ~~zk:ıede bir tek m~hafız bulundu. teslim edilecek, bu sipadşi diğer si. 
yılerlnc verılen kann ve listesı Ve- ğ .

1
A , dll ktedi parlşler takip edecektir. 

kalete tevdi edilen yerlerde ise pera. uAıla\:e ek tm~ ; 'h' ce Bir diğer İngiliz şirketi de, harp 
kende satıcı komisyonunun ilavesi man 1 .an ının ono ınne - vaziyetine rağmen, ş~hr mizda sUt 
suretile tayin ve tesbit olunur. nubu garblsınde Orkdal mıntakasını fabrikaları açmıya amade bulundu. 

Her yerde halen fıri motorin aza. tahkim etmekte oldukları haher alın ğunu bildirmiştir. Belediye bu ~ır. 
mi !iyatlanna: mıştır. ketle müzakere halindedir. Ve belki 

Dökme kilo bnJJna 0,97 Kuruıı Alman tebliğine göre de bu sene süt fabrikaınrının inŞDSl 
Çift bUyük teneke 16,71 Kuruıı Alman tebliğinde, muhtelif istika. mümkün olacaktır. 

İliıve edilmiştir. metlerde ileri hareketine devam edil. 
Bu fiyatlar şirketlerin bayileri bu. diği, Hardanger körfezinde birkaç yeni korrlnma tedbirleri 

lunan mahallerdeki en büyük miilki. küçük Norveç harp gemisinin batJ. Şehrin tayyare hücumuna knrşı 
ye memuruna ve mmtnka ticaret ve rıldığı kaydedilerek şöyle deniliyor: alması lazım gelen korunma tedblr-
iktısat müdürlüklerine telgrafla teb. "Duemanın 20 Nisanda Namsos ve An- leri hakkında geçen halta şchrl. 
liğ edilmistir. dal'lnc; ciwırınrı yapmak lstcdiCi ihraç hn- mizde tetkikat vanan Fransız mii-

tehassısı, Belediyeye verdiı;i ra?" 
şu tavsiyelerde bulunmuştur: 

"Bclodiyccc hazırlanan korll11 

te<lbirlcri esas itibarile doğrudur 0 muvnfıktıl". Şehir dah:lindc zO, 1 kişinin sığınabileceği tnbii r;ıf.11nıılt 
\'ardır: Binbirdirek, Ycrcbatall1 

saire gibi. Zaten son tecrübclctı 
ğmağın pratik tedbir olnıadığın• .. g 
termiştir. Havadan atılan ıııı~i 
bombalar en kalın sığınaklnn d~d' 
geçebilecek derecede kuvvc.tl d 
Bunlardan korunmak miimkil~ tt 
{:ildir. Fakat bombanın düştil1' 
sonra etrafa fırlattığı pnrçnlara 1' 
ıı korunma tedbirleri almak Uiıl 
dır. Bunun için de en pratik çateı 
pcrler kazmaktır.,, 

Bunun üzerine belediye geniş J!1 
danlllrda, yangın yerforinde, şehifl 
çindeki büyük mezarlıklarda siper c 
hazırlamıya karar vermi~tir. A:ffJ 9 apartmanların altında sığınakla1' 1 
pılması temin edilecektir. 

Fiyat yükselmesine vtı 

ilıtikara karşı ır 
Dünya harbinin en büyük ıesıtl 

eşya fiyatlarında görıülmüştür. M~ 
leketlmizde bol olması UiZJIJl g~ll 
bazı gıda maddelerinin bile Jfyst ( 
yükselmiştir. Giyecek eşyası ile, ~JS 
rupadan gelen malzeme fiyatları 
bır kaç misli artmıştır. (.• 

Şehrimizde her hafta valinin 1C' 
yaseti altında Ticaret müdürü, ~dlİ' 
diye Ticaret müdürü, IY.tısat :nı.J ıttl" 
ründen mürekkep bir heye~ topl~ıcııt 
rak eşya fiyatları üzerinde tet~ ' 11• 

yapmnkta ihtikarın onümi alznı)'B Ç 

lışmaktadır. p1' 
Bu heyet, umumiyet itibaril~tibfl 

yasada fiyatların yUksellşini yıe• 
görmekte ve ihtikflra pek az rııe 
dildiğini müşahede etmektedir· eyt 

Mesela; et fiyatlan geçen seneı11' 
nisbetle yükselmiştir. Çünkil f tW' 
lekctte !eyeznnlar ve diğer tı ~ıı1" 
yüzünden İstanbula get•rHe'!l .;'l" 
vanların miktarı azalmıştır. f3ı.J ~W 
den hayvan fiyatları da yü~se.1}1rnÇ 
tir. Bazı maddeler de vardır ıci.f:"at... 
edilmeleri dahilde kalanlarıJl wdır: 
ları üzerinde müessir olmıtk 
Fasulya gibi. k ,.ı .. 

Maamafih bu meselede gere unııtl 
layetin, gerek ihtikar komisY0 n esirle 
biraz daha şiddetli hareket etın rdır· 
ve sıkı davranmasına ihtiyıtÇ 'Vt jrıOC 
Çünkü fiyatları yilkselen e0" 1\}1;lk~r 
nisbetslzUkler olduğu gibi. ik dl!" 
kastile mal biriktirenler de rks 
ğildir. 



TAN 

• 
arınki Bayram için 
ocuklar Diyorlar ki: 

n Nisan, Büyük Millet Meclisinin Açıldığı 
ilk Gün Olduğu lcin Her Yıl Onu 

Kutluluyor, Bayram Yapıyoruz. 
~lll 20 yıl önce yurdumuz dilımanla dolmu~tu. Vatanımız, hain pa. 
~ lar taafından idare edillyordu. O, kuf beyinli insanlar, düşmanla 
~lup, halka bin bir türJU iıkence ediyorlardı. Halk, birçok zorluklar 
de kıvranıyordu. Bu acıklı hali gören Atatürk, bu vaziyete dayana. 

~ 8
1
• hemen harekete geçip vatanımın kurtarmak için, 19 Mayıs 1919 

'\ 2•rnıuna, oradan da Erzurum ve Sıvasa ıeçti. Ulusu etrafına topla. 
3 Nisan 1920 de Ankarada ilk Büyük MJllet Meclisini açtı. 

\ ~te bugUn, bu ilk Millet Meclisin.in açıldığı ilk gün olduğu için o. 
ndimize bayram yaptlk. :a Nisan, en yUce, en kutsal bir günUmUzdür. Biz, milletin içinden 

1 ~~tUrk, lnönil gibi bUyUklertmiıin ıayretile doian bu ilk Millet 
"luı.in kurulduğu gUnU canımız gibi severiz. 

Ankara, birinci ortaokul 

Çocuk Bayramı 

Avni BEKIMOGLU. 

Büyük Bayramımıı 
Kardeılerim, 
23 Nisan 1920 tarihi, büyük 

Türk ulusunun yeryüzündeki ege. 
menliğini dünyaya bir daha tanıt. 
tı. 

23 Nisan güneşi, Türk ulusuna 
parlak istikbalini müjdeledi; dün.. 

Bin Y il Ka.1tlu Olsun 
Sevgili Kardeşlerim, 
Bundan 20 sene evvel, 23 Nisan 

1920 de, Ebedi Şefimiz Atatürk 
Ankarada millet tarafından seçll
miş bir Meclis topladı. Adına: Tür. 

kiye Büyük Millet Meclisi denilen 
bu Meclis, Türkiye tarihinde llk 
defa olarak egemenliğin kayıtsız 
ve şartsız millete ait olduğunu bü. 
tün dünyaya ilan etti. 

İşte kardeşlerim, bu unutulmaz 
gür.ümüzü, bunun için kutluluyo. 
ruz. Bayram yapıyoruz. 

Çocuk ve egemenlik bayramı. 
mız, Türk ulusuna binlerce yıl 

kutlu olsun. 
Samim KORT AK 

• 
Y aJasın Bayram 

23 Nisan 1920 tarihi, Türk mil .. 
Ieti için mutlu bir tarihtir. Bu ta. 
rih, Türk mılletinin kurtuluş ta-

s 6 

BiLMECE 
Bir rece, bu adaya, ansızın bir tanarc filosu 

baskın yaptı. Hemen kuvvetli on bir proJoktör, göğe 
~evrildi. llalbuk.ı. bütün tayyareleri görebilmek 1ç~n. 
şekilde numarıJurln gösterilmiş olan 11 ı.ayyareden 
dördü kafiydı. Çünkü, her projoktör, ne kadar uzak 
ve küçUk oluu.e olsun, çevrildiği istik:.ımct~eki bütün 
tay.) areluı gcirc•bilecek kadar kuvvetliydi. 

e Bu dört projoktorün numaralarırıı söyliyebm~ 
misiniz? Bun•ardan 25 kişiye muhtelif hediyeler 
verilecektir. I 

'I 

Bilmece • Bulmaca 
Resim l\füsnbakası 

KUPONU 
22 NİSAN 

BULMACA 
Bu valizin içinde, bardak, bornzan gibi, tamam 

27 şey var. Valiz açılabilse, içindekilı!ri teker teker 
gô.rup saymak kabil olacak. Fakat lrilıtlı. Kırmak ta 
i~1mize pelmiyor. 

Ben, bı..nların teker teker ne olduklannı biliyo.. 
rum. Eğer ıern1e dikkat ederseniz, siz de bilebilir!ıi. 
niz. Bııkın bakanm! Bu 27 filetten en ;ok kaç tanesiı:.i 
tanıyabi lecelu:ıniz. 

Bt.ınlı.rı tıiıe yazınız! En 9ok bulanl.ırdıın 25 ki
şiye muhteli1 hediyeler verilecektir, 

Bayram için Şiirler 
Başkanımız 

Ben küçücük bir erim. 
Başkanımı severim. 
Onu gördüğüm yerde, 
Yaşa, bin yaşa derim. 
Doğruyum, çalışkanım. 
İnönü benim canım. 

Bayramımız ·~iden Osmanlı adı ile anılıp, 
tı..... bir halde sof tal arın tesiri 
~ kalan Türk ulwu, işte bu
~ Cahil softaların, hain padl
~ rın elinden kurtuldu. 23 Ni.. 
~1920 de, ilk Türkiye Büyük 
lıf:".'~ ~ecllsinl kurdu. Bu, hem, 
~ bize emanet ettiği altm 
~ Par 8.k Cilmhurlyetimizln ku. 
~~~' gününü hazırlıyan mutlu biı 
~· hem de Türk çocuklarının 
Gr •eve bayram yaptığı bir gün. 

JB:Ja da ilan etti.~ _ ___,_,,__,, .-~~-.--~---
23 Nisan günü, Türklerin kal. .i! ·•~~veryiızünde bir tane. 

Koşup neşeleniyoruz, 

Yaşasın bayram diyoruz; 
Pek seviyoruz Atamı; 
Bize o verdi bayramı. 
Kalbimizde atan odur. 
Canımızda yatan odur. 
Bizim içhı vatan odur; 
Yaşnsın çocuk bayramı. 

· liepinizc kutlu olsun. 
Tekirdağ ilkokulu 

Zekiye AKALIN 

Sevinçli Bir Gün 

biJlden silinmez, nıhlarından çık. 
ınaz bir gündür. 

Bu güneşi parlatan ve istiklfil 
yolunu gösteren Ulu Önder Ebedi 
Şef, bu nıutlu günü biz Tür'k ço
cuklanna emanet etti. Büyük bay. 
ramımız var olsun. Emin Altınsu 

Sevinçli Bar-amımız 

rihıdır. 
Büyük Atatürk memleketimizi 

işgal etmiş bulunan bütün cihana 
kf\r§l durmuş ve Türklüğü esaret. 
ten kurtarıp bugünkü mevkiine 
yükseltmiştir. 

~·Nisan asil Türk yavrularının 
~ ır.ete kavuştuğu sevinçli bir 
~ dUr. o gün Türk milleti, bil tün 
!et lalan aşarak yepyeni bir dev
~ \rijcude getirdi. Ebedi Şefimiz 
l\latürkün yarattığı bu güneı. k~ 
Şbuıutıarla hiç örtülmiyeccktir. 

~imdi, İsmet İnönil, Türk mille. 
'-s rı. başında bulunmaktadır. Ya

llı lsmet İnönü. 

23 Nisana niçin çocuk bayramı 
denir? 

23 Nisan 1920 de Büyük Millet 
Meclisi kurulmuştur. Bugün de.. 
mek, Türk milletinin esaretten kur 
tulduğu gün demektir. Büyükleri.. 
mlz, bu ıereru gilnü her yıl an.. 
mak için bizlere ayırmışlardır. Biz 
de her yıl, 23 N iaaru sevinçle ge. 

İlk Büyük Millet Meclisi bugün 
toplanmıştır. Onun için, bu büyük 
gün, Türk mllletinin temeli olan 
Türk çocuklannın büyük, mutlu 
bayram günüdür. Onun için, sevi
nir, giller, bayram yaparlar. Ya
şasın 23 Nisan. 

Beyoğlu 4 üncü ilkokul • 

Sevgi BALANSAG 

• 
Bayram Günü 

Gazi Osmanpaşa ortaokulu 

18mail ÖZUYGUN 

çirlyoruz. 
Bursa, İkinci ortaokul 

lamel ÖZEN. 

Açıldı mor leylaklar, 
Dalgalansın bayraklar 
Haydi donatın yurdu, 
Türk, bugün Meclis kurdu 

Türkan ÖZALP 

' ~· .................•...... • • • • • • • • • • • • 

TAN· ın Resim Müsabakası : 

.N eOlmakl stigorum? 
Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mü

hendis, kimi uker, kimi ressam, klıni berber, kimi başka bir şey olma .. 
yı kurar. 

BUyfiyilnce ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz şeyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponl• beraber bize gön
deriniz. Yapbtınız resim. çocuk sayfamızda basılacaktır. Size 
bir de güzel hediye vereceiiz. 

Resminizin gazetede basıldığını görür gönnez derhal müracaat ede. 
rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. 

Bu SAYIMIZDA RESİMLERİ BASİLARAK HEDiYE KAZANANLAR. 
e 139 - Anadoluhl.san Körfez caddesi N o. 21 Dolan Yılmaz e 140 - Akhisar Tay
,.are Sineması dlrekt6rllnlln oJlu Nejat KılıcoJlu e 141 - Adapazan kaymakdmı
nın oğlu Nejat Kılıc • 142 - PertevnlyaJ lisesi 9 uncu sınıf Mustafa Şekercioğlu e 
14S - Bakırkö1, Kız ortaokulu 223 Meltıhat Onaran e 144 - Yenikapı ortaokulu 
1189 Hayrettin Atadinç • 145 - Bergama ortaokulu 98 Öıdem.i.r Yücel a Ull -
1Jnye ortaokulu 317 Ayni Özer e 
HEDİYELERiMİZ PAZARTESİ, PER~EMBE G'ÖNLERİ VERiLMEK. 

· TEDlR. iSTANBULDA OTUBMlYANLARINKi POSTA İLE GÖND~ 
RİLECEKTİB. 

Benim Ulu Başkanım. 
Hikmet TEZCAN 

• 
Dönüm Günü 

Bugün bayram, dönüm gilnü; 
Sultanlığın öUim günü; 
Bugün sultanlık ölmüştür; 
Dünyalar Türkün olmuştur. 

JleUihat TEKiN 

• 
Sevinc;li Gün 

Bugfin sevinçli günümüz. 
Başkan ünlü İnönümüz. 
Sevinelim ey çocuklar, 
Çünkü çocuk bayramı var: 

Sara MALKOÇ 

• 
Yirmi Üç Nisan 

Yaıa 23 Nisan! 
Bugün bize bayram var. 
Ynşa 23 Nisan! 
Bin yaşasın çocuklar. 

Feride BAŞMAN 

• 
Bayramımız 

Neşeliyiz hepimiz, 
Yetiştik bugüne biz. 
Yurt yaşar, biz yaşarsak; 
Haklıyız ne yaparsak. 

.Vedat TÜZÜNER 

• 
Büyük Bayram 

Bugün 23 Nisan 
Bayram yapıp sevinir, 
Küçük, büyük her insan: 

Muazzez ÇIMP/ 

• 

Bir kUı;Uk okuyucumuı: 

tarafından gönderllml§llr. 

Atatürk Cocuklan 
Bi7. bu ülkenin yoğu vanyız, 
Biz ki, Atatürk çocuklnrıyız. 

Bizlır; ipeği dokuyan böcek 
Biz altın petek yapan arıyız. 
Terz!lerlz ki, çalışır diker, 
nençherleriz ki, durmadan eker, 
O insanız ki, hak edip tc yer, 
Biz, ye.ryüzüniin bahtlyarıyız. 
Kuşla, riizgarln ederiz yarış. 

Sev8'imiz hürliik, iilkümüz barış, 
Can verir, yurttan vermeyiz karı~ 
Elin ne çoban, ne davarı~·ız. 
Bizimdir bu gök, bizim bu dağlar 
Bu mavi deniz, bu yeşil bağlar, 

Bizi bekliyor yepyeni çağlar 

Dt-vrin en önde koşanlnrıyız. 

Bllmeyb; kulluk, bilmeyiz tapmak, 
Tllremiz yalnız doğru iş yapmak 
Sevmemiz ödev, sevilmemiz hak 
B"z insanlıtrın ilkbaharıyız. 
Durmadan akan bir sudur hayaf 
Her zerresinde bulmadayız tat, 
Bize seı verir, giiler kainat, 
Biz ki, Atatürk çocukları~·ız. 

Atatürk ve Bugün \ ,_p ____ p 

23 Nisan günü işte bu ba§tan doğru, 1 il ~ t Q k' •• 
Şanlı Türk ulusunu ucurumdan korudu. $c flİ"f Pfll 
O doğan bUyllk güneş umuUarla doluydu. ~ 
Onun gösterdiği yol bir istiklal .yoluydu. f4•&" 

Odur bize hürli.iğü, crk.Inllil aösteren, of"~ 
Odur bize hürriyet, bize erkinlik veren. 
Düşman bu yurda girip koyunca bizi yasta. 
O, durmadan calıştı Erzurumda, Sıvasta •. 
Her şeyi göze aldı, yılmadan geçti başa. 
Dedi: Artık hazırız. cihanla savaşa. 

Bütün dü§mnnlarırruz, yurttan uzaklaıtılar, 
Kalanlar eslr oldu, kurtulanlar kaçtılar. 
İşte asıl ilk savaş, bu büyO.k başla başlar, 
Ko~ sev.inin, gülün! Bugün bayramımız 

var ... 
. 'Neriman DUYSAK 

Doğan YILMAZ 

• 
Türk Çocuğu 

Türk çocuğu, bugün senin! 
Düşünmeden, eğlen sevin! 
De k i, göğe, denizlere: 
Türküm, sırtım gelmez, yere! 

Tarık lllENGO, 

• 
Çocuk Bayramı 

Biı Türkler bugün., 
Dünyaya doğduk, 
Bir olduk, bütün 
Düşmanı koğdu)c. 

Sadi OıGOllı 

• 
Yirmi Üç Nisan 

23 Nisan bugün, 
Bu büyük gün kimde var? ı 
Yapalım şenlik, dilğün, 
Sevinelim çocuklar. 

Sulhiye TEZC»l 

• 
Türk Çocuğu 

Bugün bayram, ağrımız yok, 
Türküz, ayn, gayrımız yok. 
Türk çocuğu dönmez geri, 
İleri. her gün ileri.. 

Necld SELMAN. 

• 
Ne Mutlu 

Tilrkfiz, bize ne mutlu. 
Çocukluk çağımız §en, 
Yarınımız umutlu. 

Şükrü ESi 



• 
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ile SABAH OGLE · AKSAM HEP1 YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız. 
1 '"': • • • ~ • ' .... ', .. ,_ ... _ 

Meşhur Singer saatleri hi~bir il\ 
zam edilmeden eski fiatlarla 

SATILMAKTADIR. 

Bu Fırsafl Kaçırmayınız. 
Cep ıa,a.tl Kromdan Arkası Fantaz:I 22 Lira 

" " " " " Çok ince 25 " 
• .. Güm Ot • " Çok ince 30 • 
" " " iki kapaklı 30 " 

SİNGER Saatinin kalitesi yüksek, 
mübayaa şeraiti faydalıdır. 

EMSALLERi GİBi ON BEŞ SENE GARANTILiolR 

Bu fırsattan ıstı!ade etmek isteyen taşra müşterilerimiz bedelini pos
ta vasıtasile peşin gönderdJderindc posta ücreti tarafımıza ait olmak 
üzere saat gönderiliyor. Tediyeli gönderilirse posta masrafı 50 kuruş 
i!Ave olunur. SİNGER Saat l\lağazası. İstanbul Fminönii Cad. No. 8. 

• 

fnh~sarlar Unium Müdürlüğü ·ıia!'ıarl'.: 

BAŞ NEZLE 

DIŞ 
GRiP 

SOGUK 

ALGINLIGI Romatizma 

GRIPIN GRiPiN 
fi 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
I - İdaremizin Ahırkapı bakım evinde mevcut olup 5898 kilo ıskarta kanavi

~ milteahhiti nam ve hesabına pazarlıkla satılacaktır. 

'l'nklitlHinden sakınınız. Her yerele pullu ku tatarı isteyiniz. 

lI - Muhammen bedeli 1658.81 lira, muvakkat teminatı 249 liradır. 

IU - Pazarlık 29 - IV - 940 pazartesigünil saat 16 da Kabata~ta le\•atım ve 
mübayaat şubesindeki alım satışı komisyonunda yapılacaktır. ; Oevıetoeiniryolları : ve U!nşnlari Jşletme U.idaresi'j~ril~r~ı · IV - Nümuneler Ah.ırkapı Bakım evinde görülebilir. 

' . . 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 7a 15 nisbetindeki te-

ıuunammt!O ı::>eaelı 19000 lıra oJan "-a aae&. pu1t.01nt!ı.rt! .>u-a-;,-.u rt111o.:.J11u"' .e;,ı..uıu 

saat 15.30 da kapalı zarf usulü He Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
• mlı:ıat paralarile birlikte mezkilr komisyona müracaaUarL (2973) 

Yüksek Mühendis ve Fen 
Memuru Aranıyor. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1425 liralık muvakkat teminat ile kanurtun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kc\dar komisyon reisliğine veı·
melcri lôzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada M.:.lzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesel-

lüın ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2898) 

* * Devlet Limanları İletme Umum Mi.idürlü~··nden; u amme ed :50 
fn~at kontrol işlerinde çalışmak üzere şantiyelerde tecrübe görmüş "61

' yüksek li! ~-.ik 3-6-940 Pazartesi günU saat 15 de 
binasında satın alınacaktır. Jı!ilhendis ile 3 Mühendis veya fen memuru 9 SürevcyYans alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı evraklarile memurin subesine acele mlır'!,caaUan. 
1 - Diploma ve musaddak sureti 

Bu işe girmek isteyenlerin (1837,50) bin sekiz yUz otuz yedi lira elli kuruşluk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sa
at 14 de kadar komh:yon reisliğine vermeleri JA.zımdır. 2 - Bonservis .. • 

3 - Askerlik vesikaları .. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

t - Nüfus kAğıdl w (3108) sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3057) 

lflJ/m-------------------------1, Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden : 

ETIBANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 1 Atölyemiz ihtiyacı için pazarlıkla 7 - 10 kilovatlık bir adet elektrik kaynak 
makinesi satın alınacaktır. 

Bankamızın Çok iyi İngilizce bilir bır MÜTERCİME ihtiyacı vardır. 
Madenciliğe ait Teknik tabirleri bilenler tercih edilecektir. Talip o. 

' !anlar Banks::a müracaat etmelidir. I 

Ellerinde h~zır malı mevcut olan i!>te klilerin verecekleri makinenin marka, 
evsaf teferruat listesi ve fiatını gösterir teklif mektuplarını en geç 26 - 4 - 94.0 
tarihine kad:ır Galata rıhtımındaki umum müdürlük binasıhdaki sahnaJma komi$
yonuna vermeleri IAzımdır. Makine hakkında icap eden tafsilat için her gün sözü 
geçen komisyona müracaat olunabilir. (3173) ____________ ,. 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüaü 

İşletmesi 
ilanları 

22 Nisandan 29 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lı:mlt hattına 

Mudanya hattına 

NOT: 

S'.llı 12 de (Cumhuriyet), PeTşembe 12 de (Ankarn.) 
ve Pazar 16 da (Aksu), Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Ülgen). Cumartesi 18 de (Antalya> 

Sirkeci rıhtımından. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophan .. 

rıhtımından. 

Pazarte.•'. Salı ve Pazar 9.50 de Çar~amba. Pe'" 

~emhe ve Cuma 15 de (Trak). Cumartesi ayrıca 13.30 

da cıtarakaz). Galata rıhtımından. 
Pazartes;, çarşamba ve cuma 8.15 te (Marakaz). Ga· 
lata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (AntaJ 
ya), Cumartesi 20 de (Ülien). Topbane rıhtı· 

mından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

' Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Carş;ımba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Bar

tın). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata. nhtımından. 

Salı lC dn (Dumlupınar). Cuma 10 da (Çanakkale). 
Sirkeci rıhtımından. ~3237) 

\tapur se!erlerf hskktnda her tilrlO malô.mat asağıda telefon numaralan ya· 
zı1ı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata B•ı AcentellAI 

Galata Şube Acenteııaı 

Dr HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat il 4 30 dar 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
l<:arava Oivanvolu No 104. 

Galata rıhtımı. Limanlar Umum 
h-1üdürl0.tO blna!lı altında 42S62 
Galata rıhtımı_ Mıntaka Liman 

reisliği binası altında 40133 

2274(' 

Sahibi ve Neşriyat Müdüril Halı 

LOtfı DÖRDÜNCÜ 

Gazetedlik ve Neşriyat t. L. ş 

Basıldııh vpr TAN mnfhRD'1 

MOBiL Y ACILIK 
SAN' ATI 

Beyoğlu İctiklal caddesindeki bir 
müessesenin vitrinlerinde teşhir edil
miş olan gayet şık ve mükemmel 
mobilyalar takdir nazarlarile seyredil
mektedir. Bu da memleketimizde Av
rupanın en iyi marangoz.larile boy öl
çüşebilecek derecede üstad ve ar
tistik mobilya amelesinin mevcudi
yetine delildir. 

Kanaat kesbetmek için BAKER 
MAGAZALARININ İotikllıl cadde
sinde 461 No. mağazasında açtığı ye
ni meşherini ziyaret etmeniz kAfidir. 

Cidden hayrette kalacaksınız. 

ı-------.... 

sAG SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇLARINIZDA HIC KEPEK 

~a; BIRAl<MAZ ~4 

~tJiMis\ ruV>~ 

ı Bir tecrübeden sonra neticeye 1 
~ l-.:::ı.,~,..ot ... No,..aılrıı::;n;,. ,, 

Satılık Gazino 
Yenikapı sahilinde tam mobilyalı 

büyük bir gazino satılıktır. Görmek 
ve satın almak istiyenler, Yenikapı 
da Mermerciler caddesinde Kanaat 
odun, kömür deposunda Avni Nuri 
biraderlere müracaat. 

Cari Hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.-lirı 
3 " 1000 " = 3000.- •. 

6 " 
500 " = 3000.- .. 

12 • 250 • = 3000.- " 
40 • 100 • = 4000.- .. 
75 • 50 • = 3750.- " 

210 " 25 • = 5250.- .. 
Keşi deler: 1 ,ubat, mayıs 

1 ağustos, 1 lklnciteırln tarih • 
lerlnde yt1pılır. 

ıl--=~~~~~==-__::5~2':'.-~ 
BALSAMIN Kremleri BALSA1\11N Güzellik eksirİ 
BALSAMİN Rimelleri - BALSAl\'IİN Pudraları • 

BALSAl\'IİN Rujları - FARD BALSAMİN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca 

tanınmış sılı/ıi güzellik müstalızarlarıdır. ,,_....., 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor~ 
. oıd• 

1 - Kuleli, Maltepe, Bursa asker! lise terinin her üç sınıfına da önütr1 
haziran içinde i:>aşlanacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe nlınacaktır. 1et1tO 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olmttsı kendisinin ve anestnft1 seC'" 
hal ve şöhret f;ahibl olmaması. sıhhi muayenede sağlam cıkması ve yapılacaJC 
me sınavında da kazanması şarttır. 1eerıdİ 

3 - Bir sene tahsili terkedenler yRsıtıı büyütmüş ve kOeUltmüs olnnlat "ıorJ 
okullarının sınıf geçme sınavtnda tpkn veya bütilnlemeye kalanlar yaşları bO tat'· 

l tt'1&Z ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun olmayşnlar asker! okullall8 o ı rrı et'" 
4 - t~tekli1erin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki t~h!!illerlne d~'-'8 ııırltO 

mekle beraber 10 NisRndan itibaren buhindukl~rı yerlerdeki askerlik subeıtr k!l1"" 
diğer kaydiikabul şartlarlle mür11<'aat yollarını öğrenmeleri ve buna göre rl~ cftf· 

ı ı ı ıaıırn dükabul k5.~ıtlarını en gec 30 Maıyı~ !140 a kadar tamamlamı.s oma ıırı asl<t"" 
5 - İsteklilerin sınıf ~eeme ve!!i:lknları haziranda bulundukl:lrı okııll::lrd~n 11 ctı'" 

r! Uselerce celbedilecek ve bütünlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınııvın 
ıtırılAcaktır Jat1 ile-" 

Askert li!'e Il ve IIl s1nınara gfrmcğe muvaffak olanların 940 yılı kamP 
ride askert okullarda yapıl::ıcaktır. tta. O" 

6 - Askeri orta oırullarla l\-1uslkl sanat ve karagedikU erbnş hazırlam~2~21 ) 
kullarının kayrlUkabuJ şartları ve znmantarı an1C'a il!l.n cdlle<-ektlr. ___-ri"' 


