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Yugoslavyanm mihvere iltihakı, 
Balkanlarm tamamen Alınan nü
fuzu altına ainnesi demektir. Al
manyanm bu siyası !aaliyeUe meş
Cul oldutu sırada, lngilizlerin de 
Yunanistanda ve Şarki Akdentzde 
haz.ırlıklarını tamamlamıya çal~
t•klarma tüphe yoktur. İngilizler, 
Yunan adalarına iyice yerleşmiş
lerdir, Alman ordusu, Yugoslav
yanm mihvere iltihakmdao sonra, 
taarruza ıeçebilecek dereceye ge
linceye kadar İngilizler de hazır. 
lıklarını bitirmiş olacaklardır. 

lif. Zekeriya SERTEL 

Saltanat Naibi Prens l'aul ile son vaziyet etrafında istisarelerde 
bulunan Yugoslavya Başvekili Svetkoviç ve Başvekil Muavini 

Maçek bir arada 

Y ugoslavya'nın, uzun bir te
reddüt devresinden •onra 

ihayet mihvere girmiye karaı'. 
erdiği anlaşılıyor. 
Evvelki gece sabaha kadar de

am ro,en kabine toplantısından 
onra uç nazırın istifası, kabine
. n mihvere gırmiye karar ver-
ğını gösteren en büyük delii<tir. 
ünkü bu üç nazır da, memle -
etlerinin mıhvere girmesine 
uhalefet etmişler ve nok\ai ııa

Münakalat Vekilf 
Trakgadan Döndü 
Vekil, Trakyanın Bugünkü Ehemmiyeti 

~rlarını kabul ettiremeyince ıs
aya mecbur olmuşlardır. 
Berlinden verilen haberlere gö

e Yugoslavyanın üçüzlü paktı 

Karş ısında Demiryolu i ş lerimizin Aksamadan 

Cereyanı için Tetkikler Yaptım , Diyor 
za_sı, Japon Harıciye Nazırı 

erlıne geldikten sonra yapıla -
aktır. Matsuoka çarşamba günü 
erlıne varacaktır. Demek ki, 
ugoslavyanın mihvere ılti:1akı 
tık, bır gün meselesidir. 
Yugoslavya bu kararı verinci

e.. kadar kendi nefsiyle çok 
ucadele etmiş, seferberlik Y" • 

arak dayanmıya çalıŞillJŞ -,akit 
· azanarak hariçten bir ·~ardım 
eklemıştır. Bu arada en ziyııde 
uvendiği harici kuvvet Sovyet 
usya olmuştur. Belgrat, Mos -
ovanın Bulgaristana yaptı!)ı ıh
ardan sonra, Berlıne karşı siya
·ı nüfuzunu kullanarak Yugos
avyayı himaye edeceğini um

tur. Fakat Moskova, Bal -
ıların Alman nufuzunun altı
gu·mesıni hoş görmemekle be-
ıer, mukaddes infirat siyase • 
"ien ayrılm8'k temayülüniı gös
nemiştir. Bilakis harbin Bal
lara yayılması tehlikesi karşı
la bile, Stalinin çizdiği sulh 
setınden ayrılmamış, ve Yu -
avyaya fili bir yardımda bu
lmamıştır. 

ugoslavyanın ikinci ümidi, In 
derın Balkanlarda bir cephe 
>ilrneleri idi. Ingiliz kuvvetle
aktıyle yetişip Yunanistan hu 
.undan harekete geçmiş bu -
;al.ardı, belki Yugoslavya bi
daha bekliyebilecek, ve har
alacağı seyre görP vaziyetten 

'adeye çalışacaktı. Fakat Al -
ıya bu tehlikeyi sezdiği ıçin 
oslavyayı sıkıştırmış, ve Jn -
aer harekete geçmeden ev -
onu bir karar ver-niye mec -

. etmiştir. 

Tetkikler yapmak üzere Trak 
vaya J!iitmiş olan Münakalat Ve· 
kili Cevdet Kerim lncedayı dür 
akşam .lliec vakit şehrimize dön
müştür. Cevdet Kerim İncedayı 
dün bir muharririmize Trakya · 
daki tetkikleri hakkında beva · 
notta bulunarak demistir ki: 
"- İki ııündür Trakvadaki sa

hil iskelelerinde tetkiklerde bu
lundum. Buralarda islerin tesrii 
ve devamı icin alınması 13.zıJYt 
ııelen tedbirleri ııözden ııecirdim 
Trakvanın buızünkü ehemmi· 

veti karsıs1nd;1 dPmirvolu i~le-ri· 

ln9iltereye 20 
Bin Tayyare 

Verilecek 

Amerika, 2 Aya 

Kadar Fiilen Harbe 

Girecekm iş 

lıgoslavya bu iki ilmıdini 
bedince, tek başına Alman -
arşısında duramıyacağını dü
ırek teslim olmıya mecbur ol
tur. 

Nevyork 22 (A.A.) - Vaşing
tondan alınan telgraflara ııöre. 
hükılmet erlcanı önümüzdeki 18 
ay içinde İngiltereye 20 bin mu
harebe tayyaresi vermeği istih
daf eden bir istihsal olanı hazır
lamışlardır. Bu plan mucibince 
ödüne verme ve kiralama kanu
nuna tevfikan yarısı a~ır ve yarı 
ağır bombardıman tayyaresi ol
mak üzere 10,7000 tayyare ile 
kanunun kabulünden evvel İngil. 
tere tarafından sipariş edilen 
9000 tayyare inşa . e?ilece.ktir. 
50 t icaret gemısı verılecek 

Nevyork 22 ( A:A·. - Hükuı:ı~t 
tamir edilmiş e\lı tıcaret ı;ıemısır ugoslavyanın mihvere il- nin yakında 1nıziltereje devri 

tihakı, Balkanların t.ama • hakkında bir proje hazırlamakta
Alman nüfuzu altına girrne-

elnımektir. ~ugün Mebusa~ M_eclisin~. bir 
anyanın bu siyasi faaliyet- kanun projesi verılmış ve hı_ık~-

• meşgul olduğu sırada, Ingi- met ordu ve donanmanın ihtı-
. de Yunanistanda ve şar- yaçlanna sarfedilmek üzere ce

~kdenizde hazırlıklarını ta - İnan 4 _073 _810 _074 dolarlık mun
hlamıya çalıştıklarına ş'.iphe zam t•"•i<at to\ep et1"i<tir. 
hır. Ingilizler Yunan adata - Amerika ve harp 

iyice yerleşmişlerdir. Bura- Tampa _ Florida • 22 ( A .. ·~-l -
kurdukları hava ve deniz - J 

Tampa üniversitesi rektoru a
ti sayesinde mevkilerini hay- mes Modney talebelere hıtap e-
uvvetlendirmişlerdir. Alman jerek şunları söylemistir: 
~su, Yugoslavyanın 'l\ihvcre "VaşinJ!itonda yaptılhm temas; 
altından sonra, taarruza ge- lardan sonra hasıl etti~im sahsı 
etek hale gelinciye kadar In kanaate nöre iki ava kadar Av-

tler de hazırlıklarını bitirmiş ~ h 
ı-uo harhine ve A 1\n•ik ,,,n are· 

!ardır· besine fiilen iştirak edecı:~z.,, 
(Sonu : Sa 5; Sü 7 ) ı ~""" " • '> '"' " 1 
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BLJGÜN Al TiNCi SAYFAMIZDA 

~enkli Haritamız 
XarL.• rimlZe bugün altıncı sayfanuzda renkli bir ha

ta takdim ediyoruz. Bu haritada Uzak Şarkta Japonya, 
ovvetler Birliği, Amerika, Britanya İmparatorluğu. 
.raıısa. Holanda ve Çin'e ait olan arazi ve stratejik nok
!ıları Bulabilirsiniz. -

Lutfen son sayfamızı çeviriniz. 
,., •• b ..... u u • • u ·-._ ~.... •• 

mızin daima ve hic aksamadan 
cereyanı ve icap eden istasvon
larda is hacminin ııenısletilmesi 
icin tetkikler yaptım. Alelumum 
vazifedarların calısma vaziyetle
rini teftis ederek döndüm. Tet
kiklerimin neticesinde gitıi~im 

yerlerde ııördükl?rimden mem
nunum.,, 

Münakalat Vekilimiz burada 
bir iki gün daha kalarak Veka· 
ıete bağlı müesseselerdeki tetkik 
ve teftişlerini bitirdikten sonra 
A nk~r;:ı:va dönf'rektir. 

Fransaya Gıda 
Maddeleri 

Gönderilecek 
--c--

Amerika Bunun 

için lngiltereden 

t..1üsaade Aldı 

Sumer Welles 

VaşinJ!iton, 22 (A.A.l - "Ofi., 
Amerikan Hariciye Nazır mua

vini Suınmer Welles. Amerikan 
hükumetinin yaptığı talep muci
bince. iki Fransız ticaret ızemi
sinin hububatla yüklü oLrak 
Marsilyaya serbestce ııitmeleri 
icin İnııiliz mıisaadesini almıs ol
duğunu Fransız büyük elçisi 
Henri Haye'e bildirmiştir Ser
best mıntaka halkının bekledi{(• 
14 bin ton buğday ve unun em· 
niyetle nakli ic:n lüzumlu forma 
litelerin. muharip milletlerin U· 

mumi muvafakati ile seri bir su
rette tamamlandcaf(ı ümit edil -
mektedir. 

Ifl üsie11tlekelerin müdafcıası 
Nevyork, 22 (A. A.) - Gene

ral Weyııand, United Press'in 
'l\Uhabirine bevanatta bulu"arak 
Fransız Afrika'1mn !lfaresal Pe 
tain'in 5?öcterdiPi yoldan p:ide
,.e~ini ve her türlü taarr11?:a kar· 
" Fransız miistemlrke fmnara
torluğunu müdafaa etmek kara
nnda bulundu/!unu söylemiştir. 

Çocutunuu verebilecektnb en kıymetli hediye 
VALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 

COCUK ANSİKLOPEDtSt Çocukun bütün bayatınd• 

SiYA Si HALK GAZETESi 
izini hıraklr. 

FiYATI (6) LiRADIR. 

Belgrad ' da ' 
Muht e l if HADiSELER VE TÜRKiYE 
Cereyanlar Yakın Şarkla Sulh 
Çarpışıyor , • • 
Sovyetl;--Mihvere Bozulursa Mes ulzgefz 
ıııih~~~~9•0·~;~·v· Asla Bizde Değildir 
Son Karar, Prens 

Naip Paurde 

lngiliz ve Amerikan 

Sefirleri Prens Paul ve 

Başvekille Görüştü 

Ordu Mut avaat 

imiş! Etmiyecell 
BelJ!irad 22 (A.A.) ''Reuter .. 

Naib Prens Pol bugün kabine
nin 24 saat zarfında akdettiği i· 
kinci toplantıdan sonra Başve
kil Tsvetkovic ile Başvekil mu
avini Macek'i kabul etmistir. 'tk 
nazır istifalarını vermiştir. Di
ğer bazı nazırlann da Alman 
sartlannm kabulüne muhalif ol
duklarından dolayı istifaya ama
de oldukları bildirilmektedir. Bu 
c;ar',ar Almanların evvelce iste
dikleri üclü paktın imzası ile 
Yuııoslavya tarafından teklif e
dilen dostluk paktı arasında bir 
komnromi teskil etmektedir. Bu 
•artların, memlekette vabancı 
kıtalar bulunmasını bertaraf etti
~ hildiriJ:y,t""lc. berat T' h • 
malzeme•i ve sıhhive trt>nleri 
11ecmesi ııibi büvük nakliyat ta
vizleri demis etmektedir. Keza 
<artların mihver alevhinde her 
türlü faaliveti umumi surettr 
menetmekte olduğu ve buna 
mukabil '.iclü oaktı imza etmis o
lan ü~ devletin Yuııoslav bütün
lü1'ünü tekeffül ettiği bildiril
mektedir. 

Kabine azasından dokıı~unun 
'artları kabule taraft•r oldukları 
ve bunlar ar~stnda Hırvat par· 
tisinin sPfi Macek ile Hariciye 
Nazın Markovic'in de bulun
~uO'u hildirilivc.r Sartlan kabu-

Bu Sulh Siyasetimiz Şartlarla Mukayyettir. 
Şartların Başında Başkaların ın İstiklôl ve 
Hürriyetimize Hürmetkar Olmaları Gelir 
Bursa gazetesi, Milli Şefin bir i5aretini bekliyoruz, diyor. Edirnede verilen bir 

konferansta da tehlikenin hudutlarımıza geldiği ve İngiliz ittifaklarına sadık oldu-
' ğumuz ve sonuna kadar da İngiliz dostu olarak kalacağımız tebarüz ettirildi. 1 

- --·- . _.) 
Ankara, 22 iTAN Muhabirinden)- B. M. Mec

lisi reis vekili Sıvas mebusu Şemsettin Günaltay 
"Bugünkü dünya hadiseleri karsısında '.1'ürkiyc
nin vazıyeti .. mevzuu etrafında Halkevınde saat 
16 da bir konferans vermiştir. Konferans salonu 
kalabalık bir dinleyici kütlesi tarafından hın~a
hınç dolmuş bulunuyordu. 
Şemsettin Günaltay sözlerine Türkiye Cümhu

riyetinin kurulduğu gündenberi harici siyase
tinde değişmez bir esas kabul ettiği ve bu esasın 
yurdu sulhten ayırmamak ve diinya sulhü için 
de samimi gayret sarfetmek olduğu cümlesiyle 
basladı. Hiçbir memleketin toprağında gözü ol-

mıyan Tiı ·enin uzak ve yakın birçok memlc
kPtlerle dostlu ve ademi tC'cavüz paktları imza
ladığını kaydetti. B·ından sonra Türkiyenin sulh 
politikasından bahsederek sunları söyledi: 

"Fakat siz de takdir edersiniz ki, Türkiye 

Cümhuriyetinin bu sulhseverlik sh·aseti !>azı 
şartlarla mukayyettir. Bu arllann başında baş· 
kalannın da bizim istiklal ve hürriyetimize hür· 
nıetkar olmaları gelir. Binaenaleyh bizim bütiin 
gayretlerimize rağmen Yakın Şarkta da bir gün 
sulh bozulacak olursa bunun mes'uliyeti asla biz-
de değildir.,, (Sonu. Sa 5; Sil 1) 

Carabu b 
Zaptedildi 
l ta lyaın Garnizonu 

Teslim O ldu 
Kahire. 22 (A.A.) - Dün ge

ce ne~redilen hususi bir tebliğ, 
Libyada Cara'-ub'un, İngiliz ve 
Avustralya kıtalan tarafından 
7.antedildij!ini bildirmektedlr. Ca
rabub'da bulunan 800 kişilik 1-
t.alyan J!iarnizonu. teslim olmuş
tur. Mussolini. Carahub'daki !-

• talvanlara sonuna kadar muka
vemet emrini vennisti. Son za-

Avustralyalı askerler İtaly an esirle~ini nakleder\erken manlarda buradaki garnizon. t-

le taraftar olan dil!'er vedi nazır 
~r;ııı;ındR üc Hırvat. iic nazi ta
raftan Sırn. bir de Slovak var
r11r. Tsvetkoviç i1e müc;liimAn ve 
5lnven Pruolan da dahil nldultı• 
lıalde diiı'er üc oartinin sefleri ih
tiv•tlı bir ihtiraz ııöstermekte- ı 
dir1Pr . 

A l m anların j~~YDAR AKTA;'/~~~~a&~::::~ıi:a:ş:d::~ 
Af ek d k• Nairobi. 22 fA.A.) - "Tebli/!., 

rl a a 1 • 1 1 1 22 martta Cenubi Afrika hava 
vıç NSK LE 'mvvetleri Ffabesi•t.nda Harrar 

Manevraları 
··e Diredaua'da askeri hedPfler 

GÖRÜŞTÜ ·;,erine homba ve mitralvözlerlc 
"like hücumh:ın VRnm1ıı::lard1r. 

MücadelP simdi hükiı...,etten 
ı;"r~v~ int.ik:ıl etmi~ir. Bu su
rPtlP RRco:'l1Pkil vP muavini b11 sa
lı::lhki k;1hİnP t.onl'lnt1c;ını rıütea 
kio s;ırav~ gitl"!'lic;;1Prdir Bunlar 
ıı;;ır::ıvria ikPn Sloven halk nRrtisi 
c::efinin c-Jı:ı huP"itn rı;1ib tArafından 
kabul edilecei!i öi?renilmisti. 

( Sonu : Sa 5; Sü 5) 

Duff Cooper 
Diyor ki: 

"Bulgaristan Şimdiden 

Pi şman Olmuştur .. 
Atina. 22 < A.A l - İnPiliz İs

'ihbarat Nazın Duff Cooper. 
Proıa gazetesinin muhabiri"e 
Vunanistan1n kahramanca hare
'<elinin tereddüt icinde bulunan 
'utzı memleketleri Balkanlanr 
·,tikbalinin mihvero bovun eğ
..,ekte olmailıi!ına inondırmıy> 
.,.rdım ettiğini sövledikten son
-~ bPVanatına şu suretle devam 
tı.tpıiı;:t'r: 

Bulııa•i•tona l!Plin~P Bulııarla 
•ın bu ilk ihaneti dei!ildir. 191~ 
~e rle Bulııarlar Yunanistanı vr 
~1rbic:.tRn1 ;1rkadan vurmuc:lar 
oiı. Büvük Hamle Almanlarlr 
ı..erabPr olmu.ı;lPrd1 C::imdi dtt av 
"'i c::Pvi vRnıvorl~'" Pic;-rt'l"I,, ola • 
... ~1.ı-l'!l'"t rrı 1 ·lı:ı1c-°lı'":"1ktır N~ıi ta 
hakkiimünü birkac gün tecrüb' 
rttlkten sonra orta seviyedeki 
Bulgarlar belki daha şimdiden 
pişman olmuşlardır. 

ve Berlin, Portekiz 

ispanya Adalarını 

Moıkova, 22 (A.A.) - .,Reu.., 
ter,. : BugUn öDrenlldlölne gHre, 

1 
TUrklye Büyük Elçlıt Alt Haydar 
Aktay dün akıam Hariciye Ko· 
mlıer Muavini Vlçtnıkl ile bir 

\._aörüıme yapmıttır. 

Elde Etmek istiyor SIRASI GELDIKCE: 

Tanca'da A 1 m an 

Aianları Faaliyette 

Nevvork. 22 (A.A.) - Ameri
kan gÖrüşüne ızöre, Almanları" 
tspanva ve Portekizde ve Sima
li Afrikada muhtemel JYlanevra· 
lan hakkında bazı deliller var 
dır. Nevvork TribunP P'~?:Ptesi -
~in manıf askPrl miinekkin i bin· 
'ıası Fielding Eliot diyor ki: 

Bu manevralar bizim tavak
'mz ve dikkatimizi CPkmPkt-Pdir 
qu neviden mRnPvralara Simar 
'\ti asın kortroliinii temin hed~ 
fine doğrudan ilol'nıva erisınek 
;cin tPvessül edilebilir Po~eki 
•e ve İsoanyava ait Atlas ada]a. 
... ının A lml'nva taraf1ndı::ın tPmi
... ;.-ıi ieotihriı:tf @dPn hir h~""eıılı--eııtr 
müsaade eimemiz hiç şüphesi1 

rrıkan haririndedir. Bu adala• 
'("arı~rvn ndalariylP A~n,. MarlP .. 
"e Yesilburun adalarıdır. AJ. 
..,,anva bu nPviden bir hareket' 
'PV<""<iil ettil!'i takdirde. fsoanv
·p Pnrt~kiz rı.,.,.ilerhı tAbii hali 
~ .. PPl•PlPr dahi bi77't kPnn · 
.,,Pnfa~tim;z n;1rrnn!'\ huna karC' 
··ovmak mecburiyetinde kalaca 
f!'ız 

(Sonu: Sa 5; Sü ~ ) 

------------~ 

CENAZE 
Merasiminde 
Palyaçoluk 

Yazan: Aka Gündüz 

1 talyan radyosu yine hize 
çatmıva ba~ladı. Geve•clik· 

!erinin belli başlı noktalan 'ÖY
ie toplanabilir: "Jngiltere Tmpa
ratorluğu ~ökmektedir. Türkive 
tıili onunla heraherdir. Bunun 
icin Türkive haritadan -;iliınue-
lidir!.. · 

Bu ciiphesiz ki. bir fikir 'eye 
hir hiilvadır. Bu fikri veva hiil· 
ya", diin,rada herkec; ortayn nta· 
bilir. Fakat yalnız .. Evet v.•lnız 
Jtalvan radyo"i:u sö:yli,·entPZ. 

Hanıri imparatorlu)iun çöklü
d'iinü bilen biliyor gören görü • 
\•or. 

Türkiyenin lngilt.-r.- ile tam 
bir silah arkadası oldnjtunıı bir 
'1efa daha tekrarlamakla r"vk 
ve gurur duvan7, Evet öv
l~yizdir. Daima Vf' c;onunA ka 
dar. kat'i raf erilen 'onnı gelPcek 
ıne!'ut sulh asırlanndan öte~·e 
kadar heraheriz ve beraher ola· 
cail"tz. Milli menfaatlerimiz, in
sani idral1crimiz \"e nıii~tert"k 

'farrar'da kl'lalara isabetler vu-

1

1cubn1mus ve racivo ista~vonu 
•,ombardıman edilmiştir. Dire
'iaua ırarına da hücum edilmiş 

"" tavvare mevdanındaki han -
.!(arlara isabetler k•_ydedilrnistir 

silihlanmız bunu emredıyur. 
"Dönersek kahbeyiz millet yo

lunda bir azimetten., diy~n hü· 
yük şairin do!ıduğu memleke · 
tin cocuklanvız. Vanmıda, yo -
ğumuzla Milli Şefimizin J..u. 
mandası altındayız. 

Türkiyeyi cihan haritasmdan 
silmek bahsine gelince ... ltalyan 
radyo,unun bu derecede pal:va· 
çolasmasına bizzat kan ağhyan 
ltal:va bile razı değildir. Harita· 
dan kimlerin •ilinmekte oldu 
i;'tınu bilen biliyor, gören ı:örii · 
yor . 

En sevgili evlatlarının mnğlü· 
biyet ,.e şe<"aat n1eydanlatında 
serildf~ini seyreden muztnrip 
bir milletin ortasında rad;\ cı 
balkonuna cıkıp şunu bunu hari 
tad•n silmek komikliği ltal.'"'' 
c;pikerinin a k hna nerden geldi" 
Bu dhan badiresi içinde palya 
çolnk etnıenln sırası mı?' Dün 
yadan utanmıyor. bari &z mil 
letinden utann11ya uğraşsm. 

Evet. bir takım haritalar sili 
nece-k ve bir takun haritalar <;• 
zilecek. bunu tahmin etmiyo 
ruz. elimizle koymuş gibi bili 
yoruı: ve inanıyoruı. Bunun içi1 
dir ki erkPk Türkiye. erk~k in 
ıtilt•.,. ve erkek Yunnnistın i!t 
bera 1 rdi r . 

ltalyan radyosu Atatfirk va 
tanına dil uzatmakta de\.'nm e
derse biz de dillerınıiıin hal:'ını 
çözmekte biran tereddüt cimi • 
:veceğiz. 
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Yazan: ULUNAY 

Hazırlıklar Pariste ikmal edil
dilcten sonra yola çıktılar. 

Yalnız bir şey düşütµnemişler
di. Gidecekleri memleket Avrupa 

· nın şimalinde bulunduğu icin son 
derece soğuktu. Ahalisinin en e
herruniyetli levazımını kürk teş
kil ediyordu. Halbuki yeni sefir 
Mısırda doğmus, büyümüş oldu
ğu için, soğuk hakkında henüz bir 
fikir edinememişti. 

Geldilclerinden bir kaç f};Ün son
ra bir geçit resmine davet edil
diler. Sahib-üs-Sümuvvüi - Emir 
yanar döner üniformasını giydi; 
başına çınınraklı. tüylü serpuşu
nu taktı. Omzuna inci işlemeli 
harmanisini attı. Hemen hemen 
ayni kıyafette olan ataşemiliteri 
ile kendilerine tahsis edilen tri
büne gittiler. Burunlarına kadar 
kürklere bürünen davetliler ara
sında ikisi zemheri zürefasına 
benziyor !ardı. 

Geçit resmi başladı. Önlerin'
den duvar gibi kıtalar geçiyorlar
dı. 

Yarım saat sonra evvela yeni 
sefirin en hassas noktası olan çin 
köşkü şapkasının tüyleri titreme
ye başladı. Bu titreme yavas ya
vaş basına da sirayet etti. Soğuk
tan sapsarı kesilen çehresinde. 
dudakları bembeyaz bir renk al
dı. İçinin derinÜklerinden gelen 
dayanılmaz bir raşe, yavaş yavaş 
bütün vücudünü sarsıyordu. Gü
lünç olmaktan korkarak üsüdü
ğünü başkalarına çaktırmamak 
icin dişlerini sıkmak istiyor. fakat 
çene kemikleri zaptedilmez bir 
takırtı ile birbirine carpıvordu. 
İkisinin de başlarındaki şapkanın 
cın)!ırakları muntazam sallantı
larla sesler çıkarıyordu. O anda 
sırtlarındaki kumru göğsü üni
formanın kumruya olan münase
beti o anda ren~nde değil tüy
le.inde olmasını temenni ediyor
lardı. Geçit resmi bitmek bilmi
yordu. Bir saat sonra artık ikisi 
de utanmayı unutmuşlar yayları 
boşanmış iki oyuncak ~ibi olduk
ları yerden zıplayacaklar hissi 
veren ihtilaçlar içinde zangır 
zangır · titremğe başlamışlardı. 
Teşrifat Nazırı çalmadan oyna
yan yeni sefir ile ataşemiliterin 
imdatlarına yetişip her ikisinin 
de avdetini temin eylemese dört 
saat süren geçit resmine taham
mül edemiyerek orada donuo ka-
lacaklarına şüphe yiktu. 

* * 
Sefaret Nimetullaha çoğa 

mal oldu. 
Bir çok masraflar ihtiyar etti· 

ği halde diplomatlar arasındaki 
faaliyeti, operet sahnelerinde ci· 
cıli bicili elbiselerle figürasyon 
yapanlara benziyordu. 

Bu sıralarda büyük harpten 
sonraki müthiş mali buhran ken
dini gösterdi. Mısırda arazi sa
hipleri para etmiyen pamuk ye
rine tarlalara portakal dikmeğe 
başlamışlardı. Vaziyet bu şekil
de devam edemiyecekti. Bereket 
versin kendisine Emirlik tevcih 
eden hükümdar komşu bir dev
letle harbe tutuşarak mağlup ol
du. 

Ortada hüktımet kalmayınca 
Sefire de lüzum görülmedi; Ni
metullah ile maiyeti seyyar tiyat 
ro kumpanyaları gibi sırmalı üni
formalarını, tüylü, çıngıraklı şap 
kalannı sandıklara yerleştirerek 
Parise .eeldiler. Kumpanya ora· 

• da dağıldı. 
Mahirin muvakkat bir zaman 

için muhteşem bir sarayın saça
ğına iliştirilmiş yaldızlı bir ha
tıl vazifesi ~örmesine nihayet ve
rildi. O da yine eski ankazın a· 
rasına avdet etti. 

Nimetullah sefaretten hevesini 
almıştı. Simdi ruhunda büyük 
babasından tevarüs ettiği para 
kazanmak hırsı başlamıstı. 

Operada Ka!e dö Lape'nin ya
nında bir berber dükkanının peş
temalhğını bir mnyon franga sa
tın aldı. bir o kadar da içerisine 
sarfettf. Dükkan somaki mermer 
direkleri, aynaları, mozayık du
varları, mermer kurnalariyle bfr 
saraya dönm üstü. 

Zemin katı ile mahzen kısmı 
erkeklere, birinci katı da kadınla
ra tahsis edildi. Erkekler için 
yirmi beş, kadınlar icin on beş 
berber vardı . Kndın berberlere 
şampuvafıöz denilen on beş ka
dın muavenet ediyor, bunlara on 
d ört manikür. beş pedikürle bir 
dırektör, iki kasarlar. beş uşak in
zimam ederek mfütahdemi"in a
dedi seksen ikivi buluyordu. 

* * 
Nimetullah bu müessesenin 

uaşına geçince kendinı bir 
hükümdar zannediyordu. 

Direktöru hükumet reisi , kadın 
tellaklarla m anikürler hükümda
rın (haremi hümayunu), usaklar 
tb maiyet bölüğü demekti. Ya
vas \ a\ as bu fikir onda o kadar 
kuvvetlendi ki hı:ı kem vazife.sini 
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l?Örmek için müstahdemin arasın
da daima ihtilaflar çıkmasını te
menni etmeğe başladı. Sanki 
(saltanat sürmek icin taksim) ka
idesine riayet ediyordu. 
Hükümdarın bit ı:?Ünlük prog

ramı şöyle çizilmişti: 
Nimetullah Riyoli sokağında 

Tuvileri bahcesine nazır apartı
manında ö2leyin saat on ikide 
uyanıyor. Yemeğini viyor. Saat 
beşe kadar evinde oturuyor. Al
tıya doğru ma_ğazava geliyor; se
kize kadar kalıvor. Sekizde o ak
şam için sırasını bekliyen ı:?Özde
lerden birisiyle aksam yemeğini 
yiyor, tiyatroya gidiyor; yemek
ten sonra Bulvar Hosmandaki ku 
marhaneye düşerek sabahın üc ve 
ya dördüne kadar bakara ovnu
yor. Dörtte evine dönüyor. Gözde 
aoartımanda muntazırdır. Nöbeti 
ni savan odalık sabahleyin do
knzda işınin başında bulunacak
tır. Bu cihet şakaya ızelmez. 

Bütün maiyet. patrondan tit
rerlerdi. Nimetullah maiyetine 
korku ile karısık ihtiramı telkin 
ettiğini hisseyledikce niifurunu, 
tahakkümünü artırmağa başla
dı. 

Bir gün halledilecek iht.llaf bu
lamamaktan canı sıkıidı,m için 
daha o hafta ma~azava alınan u
şaklardan birine kendini ı?Öster
mek istedi. Direktöre emretti. 

- Su yeni usağı cağırınız! 

Uşak oldukça tahsil görmüş 
bir gençti. Patrondan ziyade va
zifesinin hizmetkan olduğuna 
kanaati vardı. Uşağın kendisini i
ki kat eğilerek selamlamaması 
berberler hükümdarının büsbü
tün sinirlerine dokunmuştu; kaş-
13.rını çatarak: 

- Siz! df'di bir hırsızsınız! 
Delikanlı bembeyaz kesildi 
- Mıı:~azadan bir şey mi ça

lınmış? Oyle bir vak'a olmuş ise 
benden nicin şüphe ediyorsunuz? 
Ben namuslu bir adamım. Bunu 
hiç bir zaman kabul etmem. 

- Mağazadan hic bir şey ça
lınmamış. hiç bir şey kaybolma
mıştır. Fakat tekrar ediyorum: 
Siz bir hırsızsınız ... 

- Bana bu isnatta bulunmanı
zın sebebini sorabilir miv~--? 
Kimi ve neyi calmışım? .. 

- Beni calıYorsunuz ... 
- Anlayamadım ... 

- Anlatayım; ben size ayda 
altı yüz frank veriyorum. Buna 
mukabil siz de birinci katı her 
sabah silecek, süpüreceksiniz. 
Halbuki bu işi baştan savma ya
pıyorsunuz. O halde size verilen 
parayı çalıyorsunuz, hırsızsınız .. 

.. . 
1 

Bu ağır hakaret bodrum ka-
tında, koltuklara yerleşe

rek traş olan, saçlarını kestiren, 
tırnaklarını nalbantlara törpü
leten, ayaklarının nasırlarını ka
zıtan müşterv.erin önünde olu
yordu. 
Uşak ittihamın mahiyetini anla 

dıktan sonra hafifçe tebessüm et
ti. Gayet sakin bir sesle: 

- Efendim, dedi. Müsaadeniz
le arzedeyim: Bendeniz her sa
bah saat altıda kalkıyorum. Ye
dide buraya geliyorum. Mağaza
yı açıyorum. Devam cetvelini 
imzaladıktan sonra süpürge, fa
raş, tahta bezleri ve kovaları alıp 
yukarıya cık1yorum. Evvela or~ 
talığı süpürdükten sonra kova
lardan birinde hazırladı~ım sa
bunlu su ile her tarafı siliyorum. 

( Arkmu V nr) 

Seferden Men 

Edilen Motörler 

Bundan bir müddet evvelt 
Koordinasyon heyetinin 

bilumum, husa~i motorlu vası
taları seyrüseferden kaldırdığı
nı biliyoruz. Bizler, bu karar 
yüzünden, ellerinde birer, ve
ya ikişer beygir kuv\'etinde 
motörler kalan vatanda larız. 
Ciheti askeriye tarafından da 
kabul edi!miyen bu motörler. 
bir şişe benzini, ancak 150 • 
200 kilometrede yakmaktay
dılnr. Bu itibarla, hir tek si~e 
benzin, tam on beş gün işimizi 
görebilmekteydi. Acaba, Koor
dinas:von hevetinin mallım ya
sağından bi~im de istisna edil
memiz mümkiin dt>,Zil midir? 
Hiç te büyük bir fedakarlığa, 
yani benzin sarfiyatına mitte· 
vakkıf bulunnnyan böyle bir 
karar, küçük motörlere sahip 
bulunan mahdut vatandasların 
işlerini kolaylaştıracak. ve on
ları çok minnettar bırakacak
tır.,, 

/(azanç vergısı nisbeU ..=_ _ 

"Biıler, Bııkırköy mensucat 
fabrikasında cahsan i"ci · 

lcriı. Bazı a~ lar giindeliklc~i-

Dünya Harbi 
Karşısında 
Vaziyetimiz 

İstanbufda ilk 
Konferans Salı 

Günü Verilecek 
Dünya harbinin son günlerde 

aldığı vaziyet karşısında ne dü
şünüld iiğünü ve bugün nasıl ça
lışıldığını halka anlatmak icin 
seri konferanslar verilmesi Par
tice karar1a~tırılmıstır. 

Birçok hatip ve mebuslar vi
layet hudutları dahilinde konfe
ranslar verecektir. Bunlardan il
ki Üniversite konferans salonun
da, Büyük Millet Meclisi Reis 
Vekillerinden Şemsettin Günal
tay tarafndan gencliğe ve bu sa
hada konft:rans verPcek hallt ha
tiplerine verilecektir. Salı günü 
saat 17 de verilecek bu konfe -
ransta Avrupanın bugünkü siya
si çehresi ana hatlariyle izah e
dilecek ve Türk milletinin son 
Avrupa harbi karşısındaki du -
rumu, Cümhuriyet hükmetinin 
aldı~ı tedbirler ve Türk efkarı u
mumiyesinin hüki'1mete olan sar
sılmaz imanı tebarüz ettirile
cektir. 

Şemsettin Günaltayın verece
ği bu konferansı Mebus Hasan 
Reşidin Çatalcada verece~i kon
feransı takip edecektir. Diğer 20 
mebus ta yurdun muhtelif yer
lerinde ayni mevzu üzerinde ko
nuşmalar yapacaktır. Halk Par

TAN 

Esnaf ici1;1 Yeni 
Bir Hastane 

Yaoılacak 
Dünkü T opfanttda Esnafın Cemiyetlere Ait 

Müsbet ve Menfi Görüş ve Mütalaalarının 

Göz Önüne Alınması Kararf aşflrıld ı 

SPOR: 
-

Dörtler kupası 
Maçına Bugün 
Devam Edilecek 
Galatasaray İ. Sporla 

F. Bahc;e Beşiktasla 

Karşılaşıyor 
"Dörtler kupası,, nın son mac

ları bugiin ö.ğleden sonra Seref 
sahasında yapılacaktır. Evvela 

Dün esnaf cemiyetlerinin ida· 16,871 kişi hastanenin mubte- Galatasarav ile İstanbulsnor kar-
re heyetleri, merkez binalarında 1ü şubelerinde ayakta tedavi e- şılaşacak, son olarak ta Fenerbah 
toplanmışlar ve müşterek yar- dilmişlerdir. 943 esnaf ta yatırı- ce ile Besiktas karşı karşıya ıze
dım teskilatı ile esnaf hastane- larak tedavi altına alınm1stır. leceklerdir. 
sinin 1940 yılı hesaplarını tetkik Yeni yıl bütcesi 38012 lira ola- Galatas~ray, gün ~ectikce kuv 
etmişler ve ictimai yardım bü- rak kabul edilmistir. Toplantıda vetlenmekte olduğunu gecen haf
rolannın faaliyetini genişletmek hastanenin ve içtimai yardım ta Beşiktaşa karşı elde etti2i ı:?a
icin yeni kararlar almıslardır. teski1atının genişletilmesi ve te- ilbiyetle isbat etmiştir. İstanbul
Toplantıda, Mıntaka İktısat Mü- kamülü icin yeni kararlar veril- spor da en iyi oyunlarını bu se
di.irü. Ticaret Odası Umumi Ka- mistir. Verilen yeni kararlara ne göst;errniş ve bu sayede milli 
tibi ve Mıntaka Ticaret MüJür- göre. yardım makbuzları ile bu kümeve girmek hakkını ihraz ey
lüğü ile Halit Partisi namına bi· sene en az yirmi bin lira teber- lemiştir. 
rer mümessil bulunmuştur. ru temin edilecek, ve ilk fırsatta Milli küme arifesinde olmak 

Okunan raporlara göre, geçen cemiyetler namına modern bir dolayisiyle, bu macların ehemmi
sene hastaneye yeniden 24 yatak hastane binası inşa edilecek, has yeti artmıştır. Galatasarayın bu
ilave edilmiş, hastanenin geniş - taneye mektep mezunu h emsire- gün İstanbulspor karşısında ala
IPtilmesi maksadiyle açılan te- ler ve hastabı:ıktcılar alınacak, cağı netice milli küme liderliğini 

ı l 20 b . ı· mütehassıs dnkt.orlar k adrosu yapacalc takımların zümresi hak-
berru makbuz ariy e ın ıra takvive edilecektir. kında bir fikir ve~ebilecektir. Bu 
toplanmış ve bankaya yatırıl - macı Sazi Tezcan idare edecektir. 
·mıştır Beledı'11\eden alınan 3 748 Yapılan S""'imde Rüstü Tura", -

• J · ' -.. " İkinci ma" nünün en mühim lira ile hastane tesisatı genişle- Sevki Baskaya, Faik Demircan, ..,. ,., 
tilmiş ve hastane daha münasip Alaattin Kunt. Celal Bozkurt, sportif hadisesi olmaktan başka 
bir binaya nakledilmiştir. 36.425 Yusuf Yarar idare hevetine ve dörtler kupasının hangi takıma 
liralık muhammen varidatın hastane idare mü diirlfü!iine de nasip olacağını tf'sbit etrn<>k hıı-
1ı,~4c;, lirası tfl:hsii. edilmiştir O~!J"ı>n a;;~ .. a~· t::ı: irı N''lilm iitir. kımından da mühimdir. Fenerli 
=~=---===~=--.-.;.~==========-====""==-=--=::111 '0 r Galatasara:vm karşısında el-

de ettikleri .(!::ı libiyetten sonra. 
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iki İsabetli 

Teşebbüsün Hatala 

Tarafları 

Yazan: Naci Sadullalı 

Matbuat umum müdfiTliiğü 
münhasıran Türk beste· 

karları arasında bir 'yürü~·üs 
nıarşı müsabakası,, ve maruf bir 
Tiirk kitaımsı da, bir "milJi ro· 
man ve hikaye müsabakası,. ya· 
paC'akmıs. 

tisi ayni mevzu etrafında Hal - Poliste : M U'f Eft,J!:ltRlK: 

lstanbul 
f};eçen hafta İstan bulspor karşı
sına tam takımlariyle cıkmamış
lar ve maneviyat üstünlükleri
ni bozmamışlardır. Buıriin rr:ıacı 
kazanırlarsa kupaV1 alacaklar, 
kavhederlerse Besiktas ve belki 
de Galatasarayın ayni puanda ola 

Bence her iki tesebbüsfi de İ· 
sabet<;iz bulmak miimlriin dei:il 
dir. Bu tesebhiislNin birinrisi i 
sabetlidir. Çünkii maalesef a 
henklerinin manalan, hugünki 
yürüyüşiimiizün temposuna uy· 
~un marslartmız yoktur. \ ' f 
mc\'cut marşlardan çoğu ruhla 
rımızdaki suurlu hnmle ihtiyaç· 
cının hakiki bestesi de~ildir. O 
eski marşların bu sahada hny1i 
değişmiş bulunan ze,·klerimizi 
bcsli~·ememelcri de bundandır 
Diinkii "Tan,, ın "Niçin?,, siitu· 
nu bu mev?:uda umumilcsmiş bh 
arzuya terciiman olmakta, ve 
dünyanın biitün radyo istasyon· 
larında her milletin milli marş· 
]arı c111ındığı halde bizim radyo
muzda kendi mar~1arımıza yer 
veFilmemesinin ebebini sor
maktaydı, Vakıa. bu sual yersiz 
değildir, Ve S"iiphe yok ki. Anka
ra radyosımun halka o eski mars
larımızı dinletmesi, bu mevzuda 
büsbiitiin susmasına mfrrefeah
tır. Fakat yine siiphe yok ki. rad
yomuzun bugiinkü zevkimizi, ~ a
ltın mazimizin en acıklı hatıra
larını tazeliyen o eski marslar
dan daha fazla ok ıyan ta7.e bes
telere kavuşmasını temenni et
memek te mümkün değildir. ve 
bizlere hu temenninin tahakkuk 
etmesi limidini verdiği içindir ki. 
Matbuat ıniidiirliij?üniin teşeb
biisiinii samimi bir takdirle kar· 
şılıyoruz. 

Şair Mehmet Eminin 

Evi Yandı 
Dün saat 10,43 te Beşiktaşta 

Serencebey yokuşunda Şair Meh
met Emine ait ve 3 katlı kona
ğın üst katında yangın çıkmıştır. 
Yangın itfaiyeye pek geç haber 
verilmiş, ve itfaiye yangın yeri
ne _gittiği zaman ateşin saçağı 
sardı~ını görmüştür. Bu civar 
biribirine bitişik ve sık ahşap ev
lerden müteşekkli oldu~u için 
ateşin sirayetine meydan veril • 
memek üzere tedbir alınrnıs ve 
ateş konağın yalnız üst katı yan
dığı halde sündürülmüştür. Ya
pılan tahkilcatta konağın 6 bin 
liraya Anado1u si~orta şirketine 
sigortalı oldu~u ve a~in soba 
borusunun saçaf(a uzanan kısmın
dan saçak arasına kıvılcım sıç
ramak suretiyle çıktığı anlaşıl • 
mıştır. 

kevlerinde konferans verebile
cek gençleri tesbit edecek ve 
Şemsettin Günaltav da bu gen~ 
lere verece,ği konferansın ana 
hatlarını sövlivecek ve hususi 
izahını yapacaktır. Bu konfe • 1 

ranslar 5 Nisana kadar devam e
decek. Halkevleri de bu çok mü~ 
him konferanslar1 ileride broşür 
halinde nesredecektir. 

PİYASADA: 
-

Boyunbağlar da 
Standarda 

Tôbi Tutulacak 
Fiyatları Mürakabe Bürosu, 

boyunbağ', ~orap ve ızömlek fi
yatları hakkında tetkikler yap.
maktadır. Dısarıdan boyunba~ 
gelmediği halde, bazı tuhafiye 
mağazaları, yerli malı olan bo
yunba~larını Avrupa malı diye 
satmaktadır. Halbuki memleke
timizde boyunbağ1ara mahsus 
kumas vanan bir iki fabrika da 
bulunmaktadır. Maamafih bo
yunbağ yapmak icin dısandan 

da kum::ıs ith::ıl edilmektedir. , 

HASTAHANEDE ÖLDÜ -
Üç gün evvel Terkosta inşaatta 
çalışan Mustafa Haydar isminde 
bir amelenin başına kalas düşmüş 
ve hastahaneye kaldırılmıştı. Ya
ralı amele dün hastahanede öl
müş ve cesedi muayene eden 
tabibi adli Enver Karan defni· 
ne nıı..-::ıt. vermiştir. 

Dün 

Barosu 

Toplandı 

İstanbul barosu umumi heyeti caktır. Beşiktaslılar buna muka
dün öğleden sonra Eminönü Hal- bil son güne kadar, takım cıka
kevinde Mekki Hilcmet Gelen- ramıyacaklannı beyan etmisler
bey'in reisliğinde toplanm1stır. dir ve bazı sebepleri, maklıl veya 
Toplantıda baro teavün sandığı- gayri makul ileri sürmekte bu
run yen,i bir şekilde ihdası ve lunmuslardır. 
faydalı bir şekilde idamesi için Bu itibarla Fenerbahce buıı;ün 
evvelce seçilen heyetin hazırla- biraz daha moral üstünlüğüne 
dı~ı esaslar üzerinde ı;rörüsülmüş maliktir. Buna lig maçları rövan
tür. Nizamname proiesinin var- şı gibi bir haleti ruhiveyi de ila
dım J?Örebilmek icin İstanbul ba· ve edersek ve Besiktaşın ıtecen 
rosunda bes sene avukatlık et- hafta Galatasaraya karşı ilk mai!;
miş olmak lazım jZeldii'ti hakkın- lubiyeti' tatmalarını gözönünde 
daki ikinci maddesi hararetli mü- bulundurursak Beşiktaın bugün 
nakasalara sebep olmuştur. bir kere daha müskül sartlar İ· 

Eski avukatlar müddetin on çinde oynıyacağı anlasılır. Bu 
katlar da zaman kaydının kal- maçın hakemi Samih Duransoy
seneye cıkarılmasını. yeni avu· d 
dırılmasını istemişlerdir. Netice- u~~ref stadında ilk maç Beşiktaş 
de madde bes sene kavdivle kal- ile Galatasaray B. takımları ara
mıştır. Bundan sonra nizamna- sında olacaktır. 
menin diğer maddeleri de oku- Bunlardan başka, sabahleyin Ve 
narak ufak tadillerle kabul e- fa ile Beyoğlusporun A ve B ta
dilmistir. kım ları karşı karşıya gelecek • 
Deniz Nakliyat Komisyonu lerdir. 

Deniz nakliyatını idare etmek- Yürüyüş Müsabakası 
te olan alakalı komisyon dün de Beden t erbiyesi mükellefleri a-

Fiyatları Mürakabe Bürosu, 
piyasada mevcut bovunbağlan, 
ipek. sunl ipek, yün diye nevile
re ayırarak, ona göre fiyatlar ta
yin edecektir. Bundan baska bo
vunbağların uzunlui?u. darlığı i
çin de çorapta olduğu ~ibi. bir 
standart nizamn::ımE'sine ihtivnç 
görülmektedir. Bu mesele ile de 
Mıntaka İktıc:at Müdürlüğü meş
gul olmaktadır. 

mıntaka liman müdürlüğünde rasında tertip edilmekte olan vü
toplanarak mesaisine devam et- rüyüş müsabakalarının ikincisi 
miştir. Komisyona dün de resmi buı.;in sa.~t .. ıo da Sisli Tramvay 

ADLİYEDE: ve hususi teşekküller hesabına . deposu onunden baslıyaeaktır. 
.... bir çok müracaat vaki olmuş ve Mü~abaka Mecidıyeköyü volu ü: 

O teşebbiislerin ikincisi de isa
betlidir Çiinkü bir kaç gün ev
'·el: "San'at ve rağbet .. başlığı al. 
tında çıkan fıkramm sonunda da 
tel.ariiz cttirdij!im gibi, Babıali 
caddesinde gittikçe genişliyen 
"terciime .. faali~;etinin mahsulle
ri, • hiitün kn~urlarına ratmen • 
yerli edebiyatın zaten ölii ölii ya
nan biçare ocağını biisbiitiln sön
dürmek üzeredir. Adına kütiip· 
hane denilen kültlir cephesinin 
gittikce büyüyen bu harln mu
harebede yabancı eserler kat'i 
bir zafer kazanmakta, ve raflar· 
dan indirdikleri yerli eserleri, bi
rer birer, işporta isimli kitan me
zarlığına yuvarJnnıaktadırlar. 
''Kötii., niin yerini ergeç "iyi,, 
nin, ve "eski,, nin yerini ergeç 
"yeni,. nin almasından daha tabii 
bir sey olamı~·acağı itin, öteden
beri boşluklarından şikfıvet etti
ğimiz o yerli esc.rlcre çoktan mu
kadder saydığımız bu ncıklı he
zimete hiç şaşmıvoruz. Eğer o kii 
tiiphanenin tesebhüsü. bir hez.i
met halinde bulunan :verli ede
biyata. yabancı eserlttin istilası 
karşısında cephe tutturabilirse, 
ne mutlu bize. 

Bir Muhtekir Sürgün hepsi de karara bağlanmıştır. zerınde yapılacak ve mesafesı 
yirır" ; v 1 "~ııtr" n facı> khr. 

Ed;lecek u·· k .. d K dk.. Bisiklet Müsabakası 
ı 5 U ar • a 1 oy Bisiklet ajanlığının tertıp et- Yalnı7., isabetlerini tebarüz et

tirmiye çalı tığ'ın1 her iki teşeb
bii<:ün de hatnlı bir tarafları da 
var: Fiyatlan Mürakabe Bürosu, 

~orap ve J;'!Ömlek fiyatlan hak -
kmda fabrikalardan malmuat al
maktadır. 

KAHVj; GELİYOR - Çay ve 
kahve birliği taı"afından sipariş 
edilen 30 bin çuval kahve. ay -
lardanberi Portsait'de beklemek 
teydi. İngiliz kontrol makamları, 
bu kahvelerin Türkiveye sevki
ne müsaade etmisll"rdir. 

Yüksek fiyatla kalay ve nişa
dır sattığından bir müddetten
beri asliye 2 inci ceza mahkeme
sinde duruşması yapılan tüccar 
Marko Pardonun muhakemesi 
dün neticelenmistir. 

Mahkeme Marka Pardonun te
min ettiği menfaati fahiş J?örınüş 
ve 500 lira ağır para cezasiyle 
2 sene Kırsehire sürı?ün edilme
sine, nişadırlann müsaderesine 
karar vermistir. Bu karan müte
akip mevl;uf tahliye :_:! :ımisti T 

Tramvaylarında 

Tek Bilet Usulü 
Belediyenin yaptığı tetkikler 

şehrimizde tatbik edilen tek bi
let usulünün iyi neticeler verdi
ğini göstermiştir. Belediye bu u
sulün Üsküdar ve Kadıköy tram
vaylannda da tatbikını düşün -
mektedir. Bu hususta hazırlık
l ar~ ba~;ınMtştır 

r ·· ----------· 
IKarrüO~ırüını DôD~lkO~rrE 

\..... - -- -- ...... "°'"'·--·-·- -~ 
mizin yekünu 22 lira 11 kuruş 
tutuyor. Ve bu paranın 171 ku
ruşu vergi olarak kesiliyor. Ba· 
zı aylar ise, kazancımızın tuta· 
rı 21 lira 60 kurusu buluyor. 
Fakat hu sefer, vergi yekunu 
461 kurusa yükseliyor. 

Sanırız ki, bizd~n alınan ver· 
gi ile kazançlarımız arasında 
nisbet yoktur. Ayda 20 Hra ka-
7..anan vatandaş vergiden tama
miyle muaf tutulurken, 27 lira 
kazanan vatandastan 467 kurus 
kesilmesi fazladır sanırız. Ve 
annız ki, aU1kadarların nazarı 

dikkati celhedilirset bizden ke
silen verginin kazancımızla mii· 
tenasip bir hadde indirilmesin
de tereddiif ~~ +""ilmiyecektir. 

* * Yol ve liman vergisi: 

"Ben, deniZ\'ollannda ça-
hsmaktayım. Vazifem 

gemilerde oldu!u için, karada 
kalahildiitim 7aman ek<ıeri:ra 
avda bir haftan hile hulmaz 
Fakat huna ra«'ınPn . bt•nden. v~ 
benim <rariyetimde bulunanlar
dan, tarik hedefi alınmaktadır. 
Haydi huna bir ~c~· deıniycliın. 

.Fakat bızım hem uuık bedelı, 
hem - karada yaşıyan vatandaş
lardan alınmıyan • liman vergisi 
ödememize ne buyuralım? Aca
ba bizlerin, hemen ayni mak
satla alınan bu iki vergiden bi
risinden muaf tutulmamız ma
kfil ve miimkün değil midir? 

* * Radyo programından 

şikayet~ 

''Bizim şikayetimiz de rad-
yodandır. Çünkü radyo

muzda alaturka neşriyata bu
günkü kadar az, ve bugiinkii ka
dar fena yer verilişinin sebe
bine bir tiirlü akıl erdiremiyo
ruz. Dünyanın her yerinde 
radyolar, milli musikilerinin 
neşrine bizden çok fazla ehem
miyet veriyir, ve zaman ayırı
yorlar. Halbuki, bizim musiki
mizhı, evye18 en kudretli un
surları, radyomuzun dısında ka· 
)anlardır. Sonra, proı:rramda 
hemen hemen en az :rer hulan 
sev de. ıılnturka musikidir. A· 
caha niçin? 

Radyomuzda, bir orkestra 
\•ar. Bu orkestrayı Al1ahın ~e
cesi çaldırmaktan beklenilen 

layo.a nedir? hger onu ı;auıır· 
makla diinyaya Garp musikisini 
de öğrendiğimizi anlatmak, ve 
bu suretle kendimize bir iftihar 
vesilesi hazırlamak istiyorsak, 
bu emele yaklaşmaktan çok u
zağız: Çünkü Avrnpanın hiHi-
istisna her istasyonunda kıy
metleri bizimkinden fevkalade 
üstün orkestralar vardır. Za
ten bizde de, alafranga se\'en
ler, ve alafranga dinlemek is-
tiyenler, Ankara radyosuna o 
ista~yonlardan her hangi birisi
ni tercih ctmektdirler. Bu iti
barla, temenni edriz ki, artık 
tutulan yanlıs yol bırakılsın da. 
kendi musikimiz, kendi radyo
mTI7da kafi derecPif P. ver bul
sun!,, 

Boğuntu yerleri! 

"Fiyatları murakabe komis-
yomı, hiitiin müe!'i.:;e-.ele

ri !'ıkı bir kontrole tabi tut
makfodı r. Fakat, hu:an tt'k ku · 
rus üzerinde titizce duran hu 
komisyon Beyoğlunda, savılan 
her ~iin hiraz daha eoğalan bar
larla zene kadar al:"1kdar olma-

ti~i bisiklet teşvilc müsabakaları
nın ücüncüsü bugün Mecidiyekö
yünde yapılacaktır. Mii~abakanın 
me<ı.,f<>.:;i nO kilmnetrPnir. 

Edirnede Kır Koşusu 
Edirne, (TAN) -- 30 Martta 

Izmirde yapılacak olan "lnönü 
koşusu,. na hazırlık olmak üzere 
Edirne - Karaağaç arasında gidiş· 
li gelişli bir kır koşusu tertip e
dilmiştir. Bu hafta yapılacak o
lan koşuda Edirne bölg-esini tem 
sTI f'Öccek atletler sf'çilecPktir. 

Birinci tescbbiisiin hntah tara
fı, bo,· ölçii mcve çağrılan san'
atkarlara verilen zamanın darlı
ğıdır: Çiinkü bestekarlardan he
men hemen bir ay kadar kısa bir 
zamn icinde birer marş yarat
malaını istemek, onları. me~·dana 
konulacak eser nlevhine bir ace
leye mechttr etıncktir: Bu itihar
la. bekleriz ki konulan müddet. 
istenilen isin il.ina)·la ve Hh•ikiy-

., ı kah ·ki le hasarılmasına yetebilecek bir ._ ...... .ııı. ull uıcan \'eye r 
lira alan bu müesseselerin nrçln hadde ~ıkarılsın. 
kontrol edilmediğini soruyoruz. İkinci teşebbi.isiin hatalı tara(ı, 
Bize: milli roman ve hikaye nıiisabaka-
"- Oralar eğlence yeridir. smm, bundan evvel yazılmış bn· 

Boğuln.ak • istemivenler g:itmi- )unan P~ J ) .. r araı:ında Ynoılınası· 
vehilirler!., deniliyor. Ve hu su- dır. 1940 yılma kadar gazete ve 
retle oraların birer hokuntu ~·e- mecmualında intisıır etınis bulu. 
ri olduğu hemen hemen resmen nan maliım romanlar ve hikfı. 
kabul edilmiş bulunuyor. Fa- yeler, bizi bu miisabakadan bek· 
kat acaba her hangi bir miies- Jen!len miishet ve muvaffrık ne. 
sesenin insan boğma hakkını ticeye yakla~tı.r~ak li;o.•al tıtin· 
resmen kabul etmek ne derece- den malıl'umdur: Ciinkii onlarır 
ye kadar makUidur! Ve acaba değerli olanları zaten kitap ha. 
barlar da bu ~arin imtiya7:la- line eirmislerdir. 
rından mhrum edilip, her va- Bu itibarla. bekleriz ki, hu te. 
tandaşın zevkinden miistefit 0 • $ehhtis. eski defterleri kanstır 
lahilece~i birer eğlence veri ha- maktan ilrnret hir hareket halin 
line sokulsı:ı•·u·. "" kaybederiz? de kalmaktan ktO'tnnlsın. ve ka * * bilivetli zekuları \'l'rimli bir <:ar 
Tehlikeli kibritler: pı~mıya tesvik t"deceok, hakik ı 

- ·- bir müsabaka şekline ka' uştu
"Bilmem, ~u kibrit ~öpleri- rulsun. 

nin fosfoslarına J-.ala bir · Bu noktalar nnzarı itibara alın-
çaTe huhına:nıvacak mı? mad12'ı takrlirclc, hPr iki tesebhii· 

EvveUd S?iin. C'İ!?'aramı yaka- se de hiidik fim·t',.rle hakmat. 
yım df'rkPn, ~7 lral-:ın. vın·l'u· imk:lnırı c!::ın mrıh,.u .... ı.. ... lncağımı · 

mıın gözlerini kör edivordnm. zı da nPc:in c:ih·lh·"Hm! 
O ıtündenheri, hil' kih,.it caka-
ca~ım 7aman. actrta hh hnm
havla O:'"nar ırihi ihtivat11 dnv· 
ramvor vP hmmsi trrtil~at alı
YOl'lım . Buna rağ-men de: 
"- Va bir giin dalıp ta hu 

tertibatı unutursam!,, diye Ö· 
dliın patlıyor. 

''Soru:rorıım~ Bu korknnıuz. 
ne zamana kadar si.ircrek? .. 

Kızılaym fledı) esi 
Gıre::;un (TAN ı - Şll ıtımiz 

Kızı l ay merkezı ıs~al altı d<t bu 
lunan m E'ml kE't ha k a he
d ıve E>d ı lmek uzc .. e hazı rlattııi'ı 
(70001 torbı:ı fındık inırı u7er inde 
Kızılayın fursu bulu nan torba
lar içinde sevkctmı tır. 
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- Ecneb1 1 

2800 Kr. 
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Dünyanıo 
Siyasi 
Manzarası 

.. Almanyanm Yugosla\'ya ile bir 
anlaşma imzaladıktan ~onra Yu_ 
nanistan hükümetine Ingilizlerle 
işbirEği yapmaktan vaz geçmeı:.i 
\e İrgiliz kuvvetlerini, Gi..tit ad;:;.
sı da Jahıl olduğu halde, butUn 
Yunanistan topraklarından cıka
.rılmuını istiyen bir ültimatom 
'\"ermesıne ve bu ültimatoın kabul 
x.lilmeyince Yunanistana karşı ta
arruz hareketine başlamasına intı 
zar edilebilir. -
Tabüdir ki, Almanyanın bu taar_ 
ruzu, hareket müheyya bir halde 
bekledikleri tahmin edilen İngi
liz kara ve hava kuvvetlerinin 
derhal şiddetli mukabelesini mu
cip olacaktır. 

v ~goslavya : 

YugosJavyanın vaziyeti, gü
nün en mühim mevzuu 

olmakta devam ediyor. 
Alman kontrolü altına girip 

Ofi isınini alan eski llavas ajan
sı, Yugosla\"yanm hangi şartlar
la pakta gireceği hakkın•la mü· 
temmim nıalômat vermektedir. 

Bunların arasında: Yugoslav· 
yanın, paktın askeri taahhütle
rinden muaf tutulması ve hiç 
bir nıüsellah ecnebi kuvvetin 
:memleket hudutlarının ıçıne 
&irmemesi şartları nazarı dik
kate çarpmaktadır. Bu kayıt
lar,. ilk bakışta, Yugoslavyanın 
istikli.l ve enıniyeti için bir te
minat olarak telakki edfüe de, 
Almanyaya ait harp levazunı
nın ve yaralı askerlerin Yugos
lav topraklarından geçmesine 
ı .. üsaade edileceği hakkındaki 
diğer kayıt, ev\·elki teminatın 
kıymetini şimdilik sıfıra indir -
mese de her halde çok a•alta· 
caktır. ünkü Yugosla\"ya hükü
meti bir kere böyle bir taah
hüt altına girip kendi kendini 
bağladıktan sonra topJarı, tank· 

__. ları ve tayyareleri harp malze
mesi olarak kabul etmeğe ve 
yaralı askerlerin ~erine sağlam 
askerlerin geçmesine de müsa· 
ade etmek mecburiyetinde ka· 
lacaktır. 

fı ajansının bildirdiği diğer 
hır şart ta, Yugoslavyanın ikti· 
sadiyatını, bilhassa zirai - istih· 
sal&tını, Alman iktisadi sisteıni
ne göre tanzirn etmek nıechuri
yetidir. Bu, doğrudan doğruya 
Yugoslav~·ayı, Alınanyn hesabı
na işliyen bir makine haline ge· 
tirmekten ba~ka bir mana ifa
de etmez. 

Alman~·a kaynaklarından ge
len halwrlerden Yugoslavya ile 
Almanya arasında bir anlaşma
Yl.. \'arıldığ-ı ve bımun bir kaç 
~üne kadar imzalanacağı neti
ce~ini (1karn1ak n1ün1kündiir. 

Muhtelif Haberler: 

I• ngiliz .kaynakları ise, üç 
nazırın istifasından sonra 

miizakerlerin inkatna uğradığı, 
mukavemetin elin devanı etti
ği ve heniiz bir anla~maya ,.a .. 
rılmadığı kanaatini izhar etmek 
tedirler. 

Yugoslavya hakkında son üç 

.. • 
150 

" 
1 Ay 800 

-~ 
dört giindenheri muhtelif kay -
naklardan gelen ve çoğunun pro 
ganda maksadi3'-·e işaa edidiği 
muhakkak oan haberler bir a
raya getirildiği takdirde, ~u ka
naate varılabilir: 

Yugoslav~·ayı idare edenler 
arasında bu mesele hakkında 
bir fikir birlii\"i yoktur. Fakat 
kalıinenin ekseriyeti, Almanya. 
nm iktisadi tabiiyeti, siyasi taz
yiki ve askeri tehdidi altında 
bulunan Yugoslav:rnnın Alman. 
yaya karşı hasmane sayılacak 
bir cephe almasından ve tek
liflerini reddetmesinden çekin
mektedir. 

Fakat bu ekser;yet ayni za -
nıanda, Bulearistan va7İ:••ctin
d~ pakta iltihakın memleketin 
istiklali bakunından doP.uraca
ğı vahim neticelerden de ürk • 
mektedir. Bu sebeplerden dola
yıdır ki Yugoslav hükfımeti, u
zun müzakerelerden sonra, iki 
vakkaten telif edecek cmföyp 
zıt noktavı hiç olmazsa zahiren 
ve muvakkaten telif edecek nıa
lıi~ette mutavassıt bir formiil 
bulmuş ve hunu Almanyaya 
teklif etmiştir. 
Yugoslavyayı ikna yoliyle el

de etmei\'e çalışan Almanyanın 
bu teklifi, bir başlanı:ıç olarak 
ettiği tahmin olunabilir. Yu
goslav;vayı ZOl"lamaktan teve!· 
Jüt edecek tehlikeler, Almanya
yı böyle bir hattı hareket takip 
etmeğ"e sevkc-lınistir. 

Bu tehlikelerden bi•i, Yugos
lav~·anın Yunanistan ,.e İngilte
re il~ iş birlijTi yapması ve bu
nun neticesi, ttalyan ordusunun 
Arnavutluktan tamamiyle atıl • 
rnac;:ıdır. 

İkincisi "Almanynnın b1-1gün 
her •amandan ziyade muMaç ol 
duğu Yugoslavyanın tabii ser
vetlerini harp neticesi'' istifade 
edilemiyecck bir hale gelmele
ridir. 

Yugoslav Ordusu : 

Yunan mucizesine şahit o
lan Almanyanın, kuvvet

li Ye ceng5.ver bir ordt'Ya malik 
olan Yugoslavya ik harp hali
ne gelmek istemediği sarih bir 
surette hissedilmektedir. Ciin
kü böyle bir rnziyet hasıl oldu
gu takdirde Almanyanın Yugos
lavyaya ve Yunanistana ·karşı 
bir kaç milyonluk bir ku\"\"etle 
taarruza geçmesi ve bu yeni 
harp cephesine binlerce tayyare 
getirmesi icap edecektir. Al· 
manyanın, şiddetli ve mütemadi 
İngiliz hnva hiicurnlarına nıa
ru' kaldığı ve İngiltere adasını 
istiliya hazırlandığı bir sırada 
bu kadar çok miktarda tayyare
yi bu yeni cenhe için ayı~abile
ccği şiiphelidir. 

Diğer cihetten, nazi zimam -
darlarının stratejik me\'kilere 
malik bulunan ve İngiliz kara 
ve ha\"a kuvvetleri tarafından 
takviye edilerek olan Y'man ve 
Yugoslav ordularının karşısın -
hi olsa, bir mağliibiyete u'!ra
da, Alman ordusunun kısmi da
nıasının, Alınan milleti ve diin
ya efk3rı umun1iyesi üzerinde 
yapacağı tesiri de düşünmeleri 
muhtemeldir. 

Bu sebeplertlen dolayıdır ki 
Almanyanın, Yugoslav hük(ı . 
metinin formülünü kabul ede
ceğini zannediyorıtm, 
Almanyanın Yugoslavya ile 

böyle bir anlasmayı imzaladık
tan sonrn Yunanistan hiikôme
tine, İngiltere ile iş birliği yap-

(Devamı Sa. 4 ıeı 

f (•J if ~ ı! iJieiififD~ 
SEMİRTECEK VİTAMiNLER 
Yediğimiz yemeklerin, vücudu 

ınuzun işlerine yarıyacak gıda 
haline gelebilmeleri için onların 
terkibinde vitaminlerin bulun· 
tnası lüzumlu olduğunu bilirsi· 
ni7.. Vitaminsiz ycnıekten gelen 
hastalıkların türlü tiirlü alamet. 
leri olur. Fakat o hastalıklardan 
hepsinin en birinci al3.n1eti za 
Jıflıktır. 

Vitaminlerden bazıları doğru· 
dan doğruya vücudun beslenme 
sıne, büyümesine ve eksiklerinin 
tamanılanmasına yararlar. Bazı· 
larınrn işi uzuvl.:rrırnızdan baz.ıla 
rına liizumludur. Fakat uzu\"la. 
rıınız. işlerini tant görcnıeyince 
gene ·vücut zayıflar. Onun için 
vitaninlerin hepsi, vücudun bes· 
Jenmesi bakımından, lüzumlu sa 
yılır. 

. A vitamini çoeuklann büyiime 
sıne, !'t.cn,;l'ınesine lüzumludur. 
Çünkü hu \"İtamin bulunma:vın· 
ca yenilen yemekler gıda h~line 
gelmezler. Bu vitanıin:n insan
ları mikroplu hastalıklardan ko
nıması da onclandır. Vücut iyi 
hcslennıcyincc k~ndisini n1iidafna 

edemez, 
B vitamini vücudu pellagra 

hastalığından koruduktan başka 
yenilen yemeklerin gıda haline 
gclnıcsini, vücudu terkip ede•t 
hücrelerin beslenmelerini teınin 
eder. Semirmek için en liizumlu 
vitaınin budur. 

C vitamini hormonların yolun. 
da işlemesi için lüzumludur. Hor 
monla.r yolunda işlemeyince ge· 
ne zayıflık geleceğinden bu da 
• dolayısile · gene beslenmeğe lü 
zumlu demektir. 

D vitamini vücuda kireç ''e 
fosfor madr-ni temin ettiği ırın 
bu vitamin eksik olunca kemik. 
fer ~arpılır. 

Vitaminleri şimdiye kadar sı
rası geldikçe daima yazdığım için 
onları burada tekrar etmiyccc -
ğim. Kısa sözle onları en ziyade 
sebzelerde ve yemişlerde bulur. 
sunuz. Sebzeler ve yemişler in. 
sanı. yağlı ve <ckrrli maddelerile 
scmirtnıczler, fakat vitaminlerin 
den dolayı yağların \"e şekerlerin 
'1iic1ıd11 scnıirtınclcrinc hizmet 
edcr!er. 
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AZİZ DEVRiNDE 

SAHNE 

B üyük bir cami avlusun~ayız; vaktiyle 
turbedar ve mutevellı için yapıl -

mış, damı kurşun kaplı, pencereleri kalın 
demir parmaklıklı, yalın kat bir taş bina ... 
Burası evkaf idaresine bağlı (Mahlülit ı ka
lemi olarak kullanılıyor. Iki basamak ınar
divenle çıkıyorsunuz, papuççu • bir cami 
kapısında imişsiniz gibi - önünüze, sırım ile 
dikilmiş sarı terlikler ç7viriyor. Soı>a ge
çen yerleri ve dört köşesı nefti deri ile sağ
lamlaştırılmış bir aba perdeyi aralayıp ka
lem odasına girdiniz. Sakın orada yıızıha
neler, sandalyalar, cam kaplı evrak dolap
ları bulacağınızı sanmayınız. 

Ortada Başefendi, yani kalem Amiri, kı
vırcık Ankara keçisi pöstekisi serilmiş yer 
minderinde ve bir dizini dikmiş, öbürü al
tında, kulaktan atma gümüş çerçeveli göz
lükleri - icabında hem önüne konan evrakı 
görebilsin, hem de olan biten işleri tak;p 
etsin diye - burnunun ucuna tutturulmuş, 
kendisiyle bir hizada olan pencereden, av
luya bağlı mor kadife palanlı beyaz Mısır 
merkebini öğünürcesine seyre dalmıştır, 
O, sabahleyin vazifesine eşek sırtında 
gelir, akşama - çarşı pazardan nevalesini 
düzüp heybesine yerleştirerek • yine bu
nunla döner. 
Şimdiki devirde otomobili olan bir adam 

kadar itibarı yüksektir; refahına herkes 
gıpta eder; maiyetindeki klltiplerin istikba
le ait en tatlı gayeleri Başefendi gibi, bir 
gün, bir Mısır eşeğine sahip olmaktır: "He
le herifin keyfine bakın, derler, ne bizim 
gibi erzakını mendile doldurup yorgun aı · 
gın taban tepiyor, ne de yolda zaman kay
bediyor ... Tıkır tıkır, bir lfilızede evine ula-
şıyor!,, · 

Evrak bez torbalar içinde, tomar halinde 
saklanır ve yeşil boyalı bir tahta •an<lığa 
yerleştirilir; üzerlerinde kalın harflerle a
rabi ay isimleri yazılıdır. "Ben onun Ce
maziyülevvelini bilirım11 fıkrası işte bu 
torbaları aşırıp don yerine giyen fakir ka
tihin h~c:ıncian P"P,...Pn hir v:ıkava i~aret eder 

B aşefendinin önünde kısa ayaklı, sa
deflerle süslü bir ceviz çekmece var

dır; sonradan umumi hamamlarda ,.e ba
zı kahvelerde eşini gördüğümüz para çek
mecesi biçiminde ... Uzerinde yazı takımı: 
İnce uzun hususi şekilde bir Saksonya ta
bağın içine dizilmiş dört adet yayvan, mavi 
mine çiçekleriyle süslü ve sapları armut 
şeklinde kapaklariyle kasecıkler; birine 
lifli mürekkep konur; ikincisi süzgeçlidir, 
rıh doludur; üçüncüsünde bir sünger par
çası durur; dördüncüsü ufak tefek atmıya 
yarar. Yine ayni bu tabakta kamış kalem, 
kalemtraş, kalemi yarmıya ve ucunu dü
zeltmiye mahsus kemik makta' ve bir de 
parmak geçecek yerleri (maşallah) yazılı 
kllğıt makası vardır. 
Ayrıca bir şey daha var: Ucunda ı:amuk 

ipliginden bir ilmik saJianan başı agrıyan 
kadınların şakaklarına yapıştırdıkları "li.
den., i andıran sun siyah bir zift parcası ... 
O, üzerine hohlanıp parmak gezdırdıkten 
sonra mühüre sürülen komprime mürek· 
keptir. Şimdiki stampaların yerini tutar. 
Fakat miihürü basmadan evvel kağıdı ya
lamak, sonra yine parmağınızı sürerek 
kafi derecede kurutmak ta 11\zımdır. 

Mühür iki türlüdür: Biri "zat,. miihrü, 
yani sadece sahibinin adı ... Obürü makam 
mührü, yani bugünkü başlıklı kağıtların 
yerini tutan ve dairenin ismini ve n1emu
riyeti bildiren damga. Bu mühür, ekesri
ya, bir mecidiye biıyüklüğünde ve uzun 
saplı olduğundan sap ment~elidir, bükıi
lüp yana yatınca kesesine ve cebine kolay
<"a• virer. 

K atiplerin de önlerinde daha küçük ve 
adi tahtadan çekmeceler duı uyor; 

onlar da minderde oturuyorlar, lılkin a
yaklarının ikısinı de altlarına toplamı-ı, teın 
kinlidırler. KAğıtlar, bu asırdaki gibi ev· 
velceden boy boy kesilmiş, hazır halde de
ğil; klltip, büyük bir tabakadım işin ica
bına göre, küçük veya büyük bir parçayı 
makasiyle keser. 

Yazı elde yazılır; yani kağıdı değil çek
meceye, dizine bile dayamak ayıptır. Masa 
ve destek vazifesini gören sol elin ayasıdır. 
Onun içindir ki, kağıdın, sarkıp rahatsız 

(Sonu: 4 ünciide) 

HAMiT DEVRiNDE 

i:C§fJ#§f&!Maüfel 
SAHNE 

K agir veya ahşap, kocaman, bakımsız 
bir bina; her tarafından soba bo-

ruları yükseliyor; bu borular paslıdır, kü
Jahları kopup sarkmaktadır, bel vermişler
dir ve akan zifirleriyle kaplamaları, dı • 
varları berbat etmişlerdir. Avluda bir kaç 
kira arabası ve çöreklenip uykuya varmış 
sokak köpekleri... Kapıda yine papııççu 
var; fakat terlik vermez; kış ise çıkarılan 
galoşları ve kunduralan rafa dizer, yaz ise 
sopaya takılmış bir bezle tozlarını alır. 

Daireye girince bir hali kokusudur bur
nunuza dolar; kulaklarınızı da yağ yüzti 
görmiyen kapıların her tonda gıcırtıları tır
mıklamıya başlar. Bir kalem odasına giri
yorsunuz, mahaşarallah! Memur, masa 
ve iskemle bolluğundan adım atacak yer 
yok. Artık yer minderi, ayaksız çekmece 
kalkmıştır. L3kin yazıhaneler gayet hora
~~· çekmelerin çoğu kilidi kopmuş, açmak 
içın parmak ve çakı ucu sokmaktan par
çalanmış, genişlemiştir. Soğan, sarmısak, 
tütün, enfiye, hacıyağ, ödağacı tesl:ıih, ha
rup şerbeti, bezir isi mürekkebi kokıısun
aan Msıl olan tam bir kalem odası hava-
sı ... 
Baş mümeyyiz, bir masa başında ıse de 

yazı iskemlesinde değil, portakal rengin
deki pelüş kadifesinin havı dökülmüş, ge
niş, yayvan bir koltukta oturmaktadır, 
hem de ayaklarını altına toplamış, minder
de :.miş gibi... Gözlerıne yakın tuttuğa bir 
müzehhep kur'andan pes sesle hatim indı
riyor. İkinci mümeyyiz, önüne çektigi bir 
teneke tepside, teneke tabağa konmuş 
ciğer kebabını yine tenekeden yamru yum
ru bir çatalla yiye dursun köşede evrak 
mukayyidi limonataya batırdığı gevreği gc
vP\Pmek)(' me<ınıl. 

1. şte kapı açıldı; bir bardak şıkırtısı ve 
bir acayip tıslama: "Sus!., bu sucu -

dur; arkasından ciğer kebapcısı giriyor, 
bıyıkları kulaklarında, poturlu, cepkenli, 
beyaz fesli, tam milli kıyafettedir; yHlnız 
belinden, fazla olarak murdar bir salaşpur 
9arkıyor. Odaya girerken yemenilerini ka
pı önünde çıkarmayı ihmal etmedığinden 
kirli yiin çorabından en aşağı üç parmağı 
meydanda olarak yürümektedir. 
Arkasından şerbetçi, kurabiyeci. kamış 

kalemci, 11Muhammediyye,, , "Ahnıediy ... 
ye., ve sair dini kitaplar, dua risaleleri 
satan seyyar sahaf çıkageliyorlar; tepsile
ri, surahileri, heybe, zembil veya çıkın !arı 
ile ... Dilencilerin ardı arası kesilmiyor: Kör 
hafız, deli Salih, aptal Murtaza, kirli çıkı 
zenci Menekşe, sarı yazma başörtülü mu
hacir kızı, para alırken avucunun içi gö
rünmesin diye çarşafiyle gizliyen kanbur 
Fconıa vP ~~lrP ... 

A ziz devrindeki o zarif yazı takımları 
nadirleşmiş, yerine adi cam hok -

kalar kaim olmuştur. Kağıtlar artık mat
baadan basılıp çıkmış, başlıklı ve boy boy
dur. Henüz dosyalık kılıflar kullanılmı • 
yorsa da evrak sarı renkte büyük zarflar
la bir dolapta hıfzolunmaktadır. Elde yaz
mak mecburiyeti de kalkmıştır; fakat "Ku
dema,, kağıdı masaya dayarnamakta ısrar 
ediyorlar ve böyle yapmıyanları bir türlü 
mazur göremiyorlar. 

Derken bina içınde tiz bir ezan sesi... 
Zira her büvük dairede bir oda mescit 
ittihaz edil~iştir; kalemler bosanıyor; kol
ları sıvanmış. çıplak ayaklarda nalın, ~a
ketler omuzda, pantolonun ön düğmeleri 
ekseriya açık bir sürü memurun öteye he
riye girip çıktıkları, mendilleriyle kurıı • 
!andıkları, dudaklarını oynata oynata du
alar mırıldandıkları görülüyor • 

* * K alemlere girip katiplerle kulak ku-
lağa, sıkı fıkı konuşan, pullu mü

hürlü kağıtlar alıp veren sinsi bir adam 
vardır ki, ona "sarraf., derler, bir Pavlaki 
veya Karabet Efendi... Maaş kırar; yani 
aylık çıktığı zaman ödenmek üzere fahiş 
faizle ödünç para verir; hem de yalvarta 
yakarta, analarından emdikleri sütü bu • 
runlarından getire getire! 
Maaş verilme zamanı - bayramlar, cü

lus günü ve kandiller müstesna - belli ol
madığı gibi devletin bir bütçesi, Jairele
rin kadrosu, barem cetveli de yoktur. Ka
lemde biri öldü mü maaşı daire amirinin 

ŞiMDiKi DURUM 

SAHNE - G el, Hamit_devri~in senede yalnız 
altı ay, guç bela maaş alan mü

beyiz efendisi! Çoktan öbür dünyaya göç
müş olan ruhunu biraz aramıza indir de 
seninle, bugünkü durumda ve yeni hükü
meı binalarının birinde kısacık bir gezin
ti yapalım: İşte, vaktiyle çalıştığm daire
nin yerine burası kaim oldu. Bir ecnebi 
bankasına giriyoruz sanma. Filvaki hava
da piyaz ve hala kokusu, tütün dumanı 
yok; bastığın yer tahta değildir; . ölmüş 
koyun gözleri gibi Üzerlerinde ezık başlı 
iri çiviler parlamıyor, kapılar gıcırdamı -
yor ve koridorları birbirlerinin üstüne yı
ğılmış murdar "senedat-i-atika,. sandıkla
rı doldurmuyor. Deyneğini kakan kör dı
Jenciye, ciğer kebapçısı ile şerbetçiye de 
rastlamıyorsun; cilalı parkeler ve yol halı
ları üzerinde yürüyorsun. Evet, anınla, 
emin ol, eski dairendesin! 

H aydı kalemıne gırelun. ~ak senın 

"mümeyyizi evvel., inin makamın -
da bugün kim oturuyor? "Şu, yüzünde 
tüy, tüs, olmıyan, başı açık, ayaklarını u
zatmış ve yaylı yazı iskemlesine boylu 
boyuna uzanmış, evrak okuyan delikanlı 
mı?,, diyeceksin? Evet, o! Filvaki onun 
sırtında, babadan kalma şal yelek, çifter 
fanila, katı yakalık. redingot yok; iri altın 
kösteğinin ucunda "Esseyyid., ibareli kır -
mızı akik mühür sallanmıyor; rahat et -
mek icin mercan terlıkler giymemiştir, a
vaf(ıncİa kalın tabanlı spor kunduraları ve 
teninin üstünde kış yaz, sadece bir ince
cik. yumuşacık gömlek var. 

Ya senin yerinde ki? Ağzın bir kanş 
açık kaldı, değil mi? O bir hamın kızdır, 
kazak bluzun göğsünü fazlaca meydana 
çıkardığı bir genç ve güzel bayan! Dilini 
çıkararak değil. parmaklarını bir musiki 
aletinin üstünde gezdiriyormuşcasına se
nin bir saatte yapacağın işi beş dakikada L (Sonu: 4 iincüd~) 

tanzim ettiği bir "müzekkere" ve nazırın 
"mucibince .. si ile diğerlerine taksim edi
lir. Binaenaleyh kalemde biri hastalandı 
mı herkes için ümit başgösterir; arkada . 
şın ölüm haberi "mülazım,, Jara istikbal 
kapısını açar. Senelerce umü13zemeten., , 
yani maaş almadan kaleme devam eden 
bir memurun. 11münhal,. den meseı§., şa. 
dece kırk kuruş maaşa geçmesi üzeline 
aj!zı kulaklarına vararak amirlerinin e
teklerini öpüp teşekkür etmesi terbiye 
icabındandır! Daireler, maaş çıktığı gün 
bir bayram yeri gibi şenlenir; müjdesi sa
bah tan aksetmiştir. 

... * 
M emur olmak hiçbir kayda tabi de-

ğildir; nazır istediğini kaç yaşında 
ve tahsili ne derecede olursa olsun nıe -
muriyete koyabilir; bir şartla ki, yazısı 
"hüsnühat., ta uygun ve işlek bulunsun; 
tefeyyüz etmiye bu, ekseriya kafi gelir 
Devam saati de yoktur; kaleme şafak vak
ti gelip güneş batıncıyıı kadar çalı~anlar 
olduğu gibi bir uğrayıp çıkanlara, hatta 
ayda bir görünüp gidenlere de rastlanır. 
Rütbe ve nişan hazan maaşı arttırılamı • 
yanlara bir tavizdir. 

"1viüsevvid11 bir tezkerenin müsvedde
sini yapan katibin ünvanıdır; dört satırlık 
bir şey de olsa onun yazdığını, "Baş ınü
sevvid., göriır, tashih eder sonra kağıt 
"Mümeyyizi s~~i~! ye, "evvel,, e yine tas
hih görerek mudur muavini sanisine mu
av~~i evveline,. nih~yet müdüre gider 
O Yazıla,, ışaıetını koydu mu "mübey
yiz., temıze çeker, müsveddeye bakarak 
·'Baş mukabeleci., ile karşılaştırırlar· ta -
rihini "mukayyid., Efendi koyar· 'acele 
ve iltimaslı değilse gece konakta lmzalan
mak üzere nazırın evrak çantasına girer. 
Bu çantayı nazırın arkasında gezen, ara
basında arabacının yanında yan oturan 
emektar ve ekseriya ümmi uşağı taşır; bu 
u~aklar rüşvet ve hediye ala ala ev bark, 
han, hamam sahibi çfüer karılı olmuş
lardır. 

Bütün bu muameleler esnasında mesa
lih erbabı merdiven başlarında, koridor -
!arda, kapı aralıklarında dolaşarak, çöme -
!erek, bazan yalvarıp bazan tehditlere kal
kışarak, çoğu defa geıinip esniyerek ve 
birbirleriyle dertleşerek günlerce bekler -
!er. Canına tak deyip nazırın ayağına ka -
JJananlar ve "Padişahım çok yaşa!., ferya-

'Sonu: 4 iincfülc) 

Medet! Ye 
Mazhar Osman 

A rtık Va-Nü da dayanama
mış. Diinkü Ak~omda ;veni 

~iirlrr karşısında akh ~elime ilti. 
ca ediyor. Ben bundan birk:.tt 
ay evvel "aklım fikrinı 5311!'1 e· 
n;anet Yarabbi!,. di~·e ba~ırı111<. 
Ye bu feryadın iizcrine uğtaına· 
dığun ta'n ve tc~ni kalnıanıı~tı . 
Hatta böylr karabatak gibi bir 
batıp hir çıkan mnthu risalelerde 
kimisi h<>ni hı)' ıklarının dudak 
kenarları kırpık. çember ukallı 
kafası tıraşlı, kalın enseli üze· 
rinde 3.ri;yet gibi duran sivil el 
hi,esi~·Je bir softa bozunhuu ş~k · 
linde bile ta~vir etti. Kiınisi llC' 
''Sen ;yeni csPrleri okumadın. O· 
kunıarlıi\"ın halıle na<ıl hükın<'di . 
yor'."'un? Ara. but. oku! .. dedil r 

Buna cevnp vereyinı dediln 
Bir kmlra kı~·a.,ıet ıfaha koptu 
Halbuki ben pek o kadar da gö 
zil kapalı feryat ctnıemi~tint... O· 
kurnuş ve anlamadığım için iti
ra'7. etmi~tirn, 

111ünakaşa kendi kendine sön-
dü. 

Ma'rifet iltifata t.Abi'dir1 

İltifat~u. meta, zayi'dir. .... • 
Dedik. Eğer bu malın alırı,ı 

varsa tabii daha e•aslaşır. Yoksa 
devam etınez. Bakahm, göreliııı. 

Vi-Nii'nun bahsettiği bu mec
muayı "örmüş fakat ehehmnıi .. 
yet vermemh,tim. $iirl,,.t'e gelin .. 
ce, onlan anlamı,·a bilr ra1ı,ma
dım. Çünkü art.ık kendi kendi· 
me: 

- Ya,·rnın Sf:'n hu işin içinden 
çıkamıyorsun. Nafile dimağını 
yorma. Anlaşıldı ki. tah5ilin. iJ. 
min. görgün bu yiik<ck ııirleri 
anlamana müsait değil ..• 

Demiştim. 
Fakat. tali bu sj;kün ve huzu· 

nın lezzetini yine bana çok gör· 
dü. 

Diin. "Aksam., 1 elime nlınca 
Va-Nfı'nun '"Can kurtaran yok 
mu?,. feryadınrla yine bunları o· 
kumayaynn mı? 

Çare yok. içlerinden birisini 
tahlile gayret etmeli. Belki ıınla
nıak müyesser olur. 

1\fcseli, en manalı göriinen 
(Park) ı ele alalım: 

N.1.mütenahl canı sıkılan bir adant 
Her gün ...ıl 

Parkta uyuyor. 
Bunu eski usul roman resim

leri altına yazılmış bir lejand, 
yahut bir hikaye başlangıcı zan· 
netmeyiniz. Bu bir şürdir. Yani 
bir takım llb:ı, lafzi olmasa da 
fikri kuyuda tabi bulunması 
icap eden parlak bir sözdür. Bu
nun size ne ilham ettiğini bilmi· 
yorum. Fakat, bana, daha öteki· 
leri okumadan aylarca evvel nşk 
ile şevk ile ellerimi açıp ettiğiın 
duayı tekrarlattı. Aklnn fikrim 
sana emanet Yarabbi! 

Takvimci 

Edirnede Beden Terbiyesi 
~1ü.k:ellefleri Hakkında 

Bir Karar 
Edirne (TAN) - Şehrimiz Hal 

kevinde bölge başkanı vali Ferit 
Nomerin riyasetinde toplanan 
Merkez, Ayşekadın, Muradiye, 
Karaağaç ve yeni Imaret gençlik 
klüpleri beden terbiyesi miikel -
leflerinın daha verimli bir tarz • 
da çalışmaları için bunların Baş
vekalet beden terbiyesi genel dı
rektörlüğü emrine verilmesini ka 
rarlaştımışlar ve yeni kuF1p baş 
kanlarını seçmi~lerdir. Bu suret
le bugüne kadar Parti ocakları
nın idaresinde çalışan gençlik ku
lüpleri beden terbiyesi umum 
müdürlüğüne bağlanmıştır. 

Gençlik kulüplerinden bir ve 
dört numaralı merkez ve Ayşe
kadın kulüpleri yeni yapılmakta 
olan kapalı spor binasına yerle~e
rek merkezde çalı•acaklardır. Ni 
sanın ilk haftasında açılma töre
ni yarılacak olan kapalı spor bi· 
nasının o güne kadar yetiştirilm 
si için faaliyete hız verilmiştir. 

Edirnede Yumurta 
Kontro.ödıiğü 

Edirne, \H\.i~J - "~6unden i
tibaren şehrımizdekı yumurta ıh 
racat kunıroıorlugu kaldırılmış -
tır. Hu tarı.itten sonra Edu·ne ve 
yakın mcr1<~zleruen sevkedilmek 
ıı.tenen yumurtaların en yakm 
iskeJe:erde kon trol o:dil~ceııı tıc~ 
ret vekaletınden şehrıınız mınta
ka mudul"iugune bıldınl~tır. 

Halka .M:eyva Fidanı 
Dağıtılıyor 

Samsun (TAl~ ı - ::>amsun mey 
ve fidanlığında yetiştırılen aşılı 
elma fidanlarının halka \"e köy
lüye tevziine başlanmıştır. Köy 
lüye parasız olarak dağıtılan bu 
fidanların yekünu elli bini bul • 
muştur. Bundan başka Ladik koy 
enstitüsüne ve Bafraya gönderi· 
len fidanlar da mühtm bır yekun 
tutmaktadır. Aynca fidanlık cı
varında bir de akasya ormanı vü
cude getirilmiştir. Bafra şosesi
nin de iki taraiı söğıitle teş,ir o. 
lunmaktadır. 
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AZIZ DEVRiNDE HAMiT DEVRiNDE 
<Bap 3 üncüde) (BaJI 3 üncildc) 

etnıesin. diye,. gayet .ehemmiyetle riayet diyle arabasının öni.ine atılanlar da vardır! 
edılen bır şekılde bukulmesi, fakat biık- Jf. v 
lum yerlerinin fazla ezilmemesi lazımdır. -r 
Yanlış bir kelime yazılırsa katip, zaten B u de~ir,. ikatipliğin itibardan düşttlğü 

burnu dıbinde tuttugu müsveddeyi kolay- devırdır; halk arasında "zıbıdı ka-
cacık ağzına götürür, hemen dilini uzatır tip,, • ."sünepe katip,, , "zıpçıktı katip,, gi-
ucunu ustaca sivriltir; 0 kelimeyi, başk~ bı tib~ler kullanılır. Küçük memurlar bu 
kelımelere, satırlara dokunup zarar ver- halde ıken nezaret erkanı, halılarla, çini 
meden, pek marifetli bir surette yalar; hoh. ~obaları~! "Kulil hayr, fela üsküt,, yani 
lar; kurutur; yerine doğrusunu karalar! hayır s~yle, yahut su~!., gibi rahatlarını * * bozmak ıstemediklerini gösteren yaldızlı 

yazı le\'halariyle si.ıslu odalarında birbir -y azıp okuma bilenlerin -az oldugu bu !erini ziyaret ve hoş beşle v8'kit geçirır _ 
devirde katipler şimdiki seçme elek- l~:r. ~sıl sohbet zemini nadide yemek tari-

TAN 

ŞiMDiKi DURUM 
(Başı 3 üncüde) 

bitiriyor! Sen, kendini gözünün öniine ge
t ir: Ya dişin ağrırdı. çenenin altından su
ratına koca bir mendil sarar, yahut boğa
zın şiştiğinden boynuna beladon yağlı 
murdar bir bez sarardın; fesin kulakları -
na kadar geçerdi ve lastık yakalığından 
kravatın ensene kadar fırlardı. Hiç te hoş 
bir manzara arzetmezdin. Bir kendini 
düsün, bir de vazifesini erkekçe bir ciddi
yetle yapan "nevcivan,, a bak! 

•• 
S ana daha mühim, hayretten küçük 

Beyoğlu Vakıflar\ _Direktör.lüğü ilanları 

Kirahk 
Semti Mahallesi Sokaöı 

EmlCik 
No: au Cinai AylıGı 

Lira Kr. 

Galata Yeni cami M . Alipaııa han 55 Oda 16 20 
K. paşa Camii Kebir Turablbaba 22 Dukkiın 5 00 
B~iktaş Yıldız Neccarzade 5 E v 15 00 

,, ,, Dlkilitaş 6 Dükkan 3 oo 
Galata Yeni cami Fermeneciler 4 Oda 12 00 
Hasköy Abdülse!Am 16 DükkAn 4 00 

Yukarıda yazılı emlAkin 31/5/941 günü sonuna kadar kiraya veril
mesi pazarlığa bırakılmıştır. Jsteklllcrin Beyoğlu Vakıflar Dlrektörlüğil 
Akarat müıneyyizliğine müracaatlarL (2164) 

trik mühen~~si, şöhretli kimyager, patlayı- fı , koşk ve bahçe tanzimi meselesidir. A-
cı mevat mutehassısı kadar ilimleriyle ö- rada sırada katıplerin getirdikleri evmka 

dilini yutturacak ve hasetten yı.ire
ğinı çatlatacak bir haber daha verece - ~--••••••••••••ımm•••••••••11ııı. 
ğim: Maaşlar ay sonunda ve altı ayda bir B s 1 Ak s u·. M E R s· ' 

gunurler, azametlidirler, vazifelerinde va- miıhur ve imza basarak yine musahabete 
karlı, dikkatlidirler. Mahallelerde katip devam ederler. Akşam oldu mu, avluda 1 

değil, işlemeden, ay başında, muntaza - u a 1 şamı ınemasının 
man ve peşin veriliyor! Şaş, fakat inan ve 
vakitsız dünyaya gelip tez öldüğüne 'an! parmakla gösterılir; hatta evi ·'katibin evi bekliyen mükellef arabalarına binerler ve 

diye anılır, şöhret kazanır. İşlerini hkib~ kapıya dızılen polisleri selamlıyarak ko _ • 
gelenler onların böyle, kolaylıkla kalem cı- naklarına dönerler. 
zırdatmalarına Qlllıyamadıkları bir dilden Zaten ekserısi saraya mensup oldukları 
hır şeyler yazıp aralarında mükemmelen ı cihetle nazırdan korkuları yoktur. Hatta 
anlastıklarına, rıh döküp mühür basışları- içlerinde ondan nufuzluları gözdeleri var-

dır ki ,haftada iki, üç kere " Mabeyn,, e 
gidip boy gösterirler. Buna "arzı sadakat 
ve ubudiyet,, denir! 

na, kagıt kesip yine kendi elleriyle zarf _ ' 
Y~~~rına ha~retle bak~ar. bir hokka- tol~l-u-.h~e~l-e_k_r_a_v_a-tl_ı_o_b_n_l_~_ı_Z_u-·· m~r-ü_d_ı.i_A_n_k_a~·-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b~za bakar gı?ı merak alameti ve hürmet kuşu gibi ele geçmez rüyada vaşar bir 
gost~rırler. Bır katip, bugünkü bir müte- mahlüktur. ' w 

Türküsü işte memur ve katip kıymetinin 
pek yüksek ve kadınlarca çok rağbette ol
duğu bu devrin modasını ve zihniyetini 
gösterir! 

ahhıt kadar, evlenecek ~azların hülyasın- Katip u) kudan uyanmış, ıözleri mahmur ... 
da mekan tutmaktadır; bılhassa setre pan- Katibime setre de pantol ne ıüzel yaraşır! 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Bap Sa. 3 tfı) 

maktan vazg~mesini ve İngi
liz kuvvetlerinin, Girit adası da 
dahil olduğu halde bütün Yu
nanistan topraklanndan çıka
rılmasını istiyen bir oltimatom 
vermesine ve bu oltimatom ka
bul edilmeyince Yunanistana 
.karşı taarruz hareketine başla
masına intizar edilebilir. 

Tabiidir ki Almanyanın bu 
taarruzu, harekete müheyya 
bir halde bekledikleri tahmin e
dilen lnıiliz kara ve hava kuv
mukabelesini mucip olacaktır. 
~etlerinin derhal şiddetli bir 

M. ANTEN -----o 

ITTIHADI MAADIN 
T. A. Şirketi İdare 

MECLİSİ REİSLİGİNDEN: 
Şırketimiz hissedaran Hey'eU Umu

miyesi 14 Nisan 941 Pazartesi eünu 
saat 14 de adlyen ve saat 15 de ~·
kalAde olarak Galata - Bankalar cad
de.sinde Şark hanmda 5 nci katmdakl 
Merkez.inçle içt!maa davet olunurlar. 

Adiyen içtima müzakere 
ruznamesi 

1 - İdare Meclisi ı.e Muraklp ra
porlarının okunması, 

2 - 940 hesabatını ıosteren bilAn
çonun kabulü, İdare Hey'etinin ibrası, 

3 - Müddeileri biten İdare Mec
lisi Azalarıyle mı.lrakibin yeniden in
Uhabı, 

Fevkalide l~tima müzakere 
l'UZDamesi 

Edime Peynircileri Esbabı mücblre ve kanunlyeden do-
Teneke İstiyor ıayı Sirketin infisah ve 1.asfiyeaı. 

Edirne, (TAN) - Beyaz peynir Hesap yılı toplantısı için hlssedar-
HnAl mevsiminin yaklaşmış olma- lardan (50000) liralık aksiyon hAmili 
sı hasebiyle Mandıracılar mınta- ve rey hakkı sahibi olanların ve fev
k kalı\de içtima için de bütün hissedar-

a ticaret müdürliigüne başvura- larm hisse ıeneUerini veya mülkiyet 
rak ~eneke ihtiyaçlarını bildirmiş vesikalarını içtima gününden en az 
lerdir. Mıntaka müdürlüğü bu bır halta evvel Şirketin İdare Mer
gıbi müracaat sahiplerinin ge - kezine ı.eyahut her hangi bır Banka 
çen üç sene içindeki teneke sar - veya müesseeye teslim eylemeleri ıe
f ıyatını tesbıt ettikten sonra ha- rektir. 
zı;Iıyacağı ihtiyaç listesini ve - -hr-t-. .....,,T_ab.,.._im_N_ah-iy_e_ı_i_N_ü_.f_111_ 

İnhisarlar Umum Müdürlü9ü ilanları 
I - İdaremlzın Ankara Ba§müdürlüjüne bailı Alibaba tuzlasında 

(l500) metre murabbaı sathında (2) adet tebahhur abdanınm inşası ka
palı %8rf uıullyle eksiltmeye konmuttur. 

II - İn~a edilecek abdanların muhammen bedeli (10329) lira (84) 
kuruştur. 

III - Eksiltme evrakı Ankarada İnhisarlar BaımUdürlQlU tuz fen 
şubesinde ve İstanbulda Galatada Yolcu salonu karpıında İnhisarlar U
mum mildilrUlğu merkeundeki tuz fen ıubesinde ıörülebilir. 

iV - Eksiltme 7 Nisan 941 pazartesi günü saat 15 de Ankarada, İn
hisarlar Başmüdilrlülünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İstekliler, teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış ol
duklarr bu kabil işlere ve Tıcaret Odaaına kayıth bulunduklarına dair 
vesikalarmı da koyacaklardır. 

VI - Muvakkat teminat mlktan % 7 buçuk hesabiyle (775) liradır. 
Teminat için milli bankalardan almaca.it mektup ile borsa rayiç fiatm
dan 3 15 noksaniyle milli esham kabul edilir. 

VII - Teklif mektuplannı ve diler evrakı havı zarflar usulüne gö
re mühürlendikten sonra ihale saatinden bir saat evveline kadar Anka
ra İnhisarlar BaşmüdUrlillüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile ıönderllecek tekliflerin ıene ihale saatinden blr saat evveline kadar 
komisyona ıelmlş olmuı llzımdır. Postada vlki olabilecek gecikmeler
den dolayı bir ~na me.'uliyet kabul edilmez. 

VIII - Bu hususta daha fazla tatsilAt almak istiyenlerin üçüncu 
maddede yazılı yerlere müracaat etmeleri. (2021) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılan lan 
Haydarpaşa liman binasındaki 9 - 10 No: lu odalar 1300 kuruş ve 

eski rıhtım binasındaki 5 No. lı oda 2150 kuruş ve 4 No. lu ambardan 
miltrez 3, 32 X 3,45 eb'admda difer bir oda 1820 kuruş aylık muham
men bedelle pazarlıkla ve blrer sene müddetle kiraya verilecektir. 

Pazarlık 4.4.941 tarihinde saat on beşte Haydarpaşa iıletme mü
dürlüğünde yapılacaktır. Muhammen bedelin '7e 7,50 nisbetlndekl mu
vakkat teminat bedeli ve gereken kanun! vesaik.le birlikte müracaat e-
dilmesi. (2237) kalete ~rz~ecek ve bu e~sa gö- Memurluiundan: Gümüşsuyu 

re ~hrımı~ mandıra ve fınnala- mahallesinin Hariciye konağı S. 
n ıçm verılecek te1'ekeler dilek 6. Yarmatı apartımanında otu..---------------------------
sahip~erıne. tevzi edilecektir • ran Leon ojlu İsak Bakar ve ka. 

. Edırne pıyasasmda beyaz pey - rısı Eva diğer adı Havva Meral 
mrden sonra Kaşar peypiri de Beyotıu' Müftülüiünün 10.3.94i 
kaybolmıya başlamıştır. Halbuki tarih ve 55 sayılı vesikaaiyle ih
tuccar deposunda yeni mahsule tida ederek İshak İlhan ismi ko
kadar yetecek teneke ve kaşer nulmuş olmakla keyfiyet ilin 0-
~yniri bulunduğu söylenmekte - lunur. 

cUr. ı----·-···----··-···---·---ı TEPEBAtJI DRAM Ki ~ 111110"' 

r !11... d nf Gündüz. saat 15,30 da 1 
rn_yOD a Bir Ko erans Akpm aaaı zv.au da 
Afyon (TAN) - c. H. P. Ge. IMAALININ INU.NlAAI 

nel sekreterliginin tertipleriyle l l&TIKLAL CAD. KOMEDi KllMI 
şehrımize gelenYüksek Ziraat ens Gündüz saat 15,30 da 

titusu doçentlerinden Dr. Naim -·~~~-:!~~ .. ~~!'!..~~J •• I 
Orman Halkevi salonunda (Tür-

Maliye Vekaletinden: 

-....--· 
Dantelsiz Bir KunışJuklann Tedavülden 

Kaldınlması Hakkında bin 
Dantelıls bir bruıhıldarm 7erlne dantelli bir nrıatlııklar darp •e pi7a

aaya lrlfi miktarda cıkanlmq oldıatundan dantdıia bir kuruluklarm 31 
Mart 941 tarihinden IOnra tedavülden kaJdınlmuı kararlaıtmlm1'tır DllD
telıiır bir kunııhıldar l Niaan 941 tarihinden itibaren art* ted .. ül etmiye
celı .e ba tarihten itibaren anc:alı bir ıene müddetle yalnıır malaandılılarlle 
Cllmhariyet Merlıea Bmnka11 ıubelerince Ye Cilmhariyet Merkeı BankHı 
ıube8i bWunnııyaa ~rlerde Ziraat Bankan ıubelerince lrabul edilebilecekttt 

Elinde danteJıls bir bnaılalı balananlarm banl&n malsandıklanle Ctlm
bıırlyet Merku •• Ziraat Bankaları ıabelerine tebdil ettirmeleri illn olıanur 

•0035. •12523" 

kiye bağcılığı ve Türkiye bağcı- -.-• 
lığında Afyonun yeri) mevzulu J 
bir konferans vermiştir. i BUGUN 

_______________ , 
Samsunda Mezarlık İşi 

p E K Sahnelerle Herkesi Alakadar Eden Meraklı Mevzuu ile 
sinemasmcla Baş Döndürücü - Müthiş - Heyecanlı, Muazzam 

ATE$,_ BULUTLARI 
Ammkada müthit bir iftira ile hak.sız hüküm yiyen bir adamın tilyler ürpertici macerası 

laf Rollerde: ROllNSON • IUTH HUSSEY E D W AR D G. 

Vasi salonlarını dolduracak seyirci 
kütlesi yıldızlar yıldızı 

DEANNA 
DURBIN 

,. 
ın 

KAY FRANCIS 
ile beraber çevirdiği en son 

BAHAR 
' - i 

Süper filmini takdir naza~le !red~ek ! c4S? alluşlı 
~acaktır. DEANNA DURBIN; Bu filimde Nevyork metropo
lıtan opera teganni heyetinin iştirakile 3 OPERA, 2 VALS 
ve mefıur VEA MARJA de GOUNOD'ı teganni edecektir. 
Bu fılm zenginlik ve güzellik itibarile şimdiye kadar göril-

len filimi erin fevkindedir. , 

•j MARMARA-, Salonları Taşıyor ~ 

'-···· ---·-···········-·-·---· 
Türkiyede İlk Defa Gösterilen 

ve en yüksek zevk sahiplerini gaşyeden 

Aşk, ve Musiki, Dans ve Hayat Hailesi 

DANKO • PİSTA 
(MACAR SENFONiSi) 

Aynca nefis ve müstesnatir film cörülmediğine emin 

olabilirsiniz. 

Bu Film Şerefine: 

Yunan Harbinin 2 Numarala Jurnali 

1 

~--••••••r•••• Fe\'kalide olarak gösteriliyor. , 

ı----·-------------------, SOMER SINEMASI 
Bugün; seyircilerine şen, neşeli, zarif ve se\'imli bir film tak· 

dim ediyor ..._. 

Melvyn Douglas - Joan Blondell 
Tarafından yaratılan hareketli, kuvvetli ve kahkahalı 

Guzel Kızlar Parise 
FRANSIZCA SOZLU FILMJNI GiDiP GORUNUZ 

ilaveten: Fevkalade hali hazır manzaralarını gösteren 2 film: 
Atinada Bay MET AKSAS,ın cenaze merasimi, Afrika harbi, 

Bingazinin zaptı vesaire. 
Bugün saat 11 de tenzilitlı matine 

S A R A Y Sineması ,ı 
Müdüriyeti; büyük bir muvaffakiyetle göstermekte olduju 

SPENCER TRACY ROIEIT YOUNG'un 
Harikulade bir tarzda yarattıklan 

ZAFERE DOGRU 

Samsun (TAN) - Samsunun 
yegane mezarlğını teşkil eden İsa 
baba kabristanında artık ölü def
nedilecek yer kalmamıştır. Bu 
mezarlığın tevsii de mümkün de
gildir. Belediyenin senenelerden
beri tesisini tasavvur eylediği ve 
yerıni de tayin eylediği asri me
zarlık işinin ha).li bugün için çok 

Emsalsiz süper filminin uzunluğu hasebile seanslannı: Saat 
10 - 12 - 2 -4,15 - 6,30 ve 9 olarak tesbit etmiştir. 

Aynca ilave olarak en ıon FOKS dünya havadisleri ve milthi' harp sahnelerini gösteren iLAVETEN: Foks Jurnal son dünya ve harp haberleri. 

zaruri bir hale gelmiştir. , __ HUSUSi HARP HAVADiSLERi GAZETESi - Bugün saat 11 de tenzilitlı matine -J ,_ Bugün saat 10 ve 12 de tenzilatlı matineler. 

Dışanda ortalık serindi. Çıplak ayaklarıni ıü
rükliyerek yavaş yavaş göle doğru yürüdü. Sahile 
ınınce bir müddet başı dönmüş gibi durdu. 

Göl, rüzgarla urpererek ağarıyordu. 
Çabuk çabuk soyundu. Koşarak, var kuvvetiyle 

suya atıldı. Başını dışarı çıkarmadan, nefesi kesilin
cıye kadar karanlıkta yiızdü. Sonra geniş geniş ve 
hiddetli kulaçlarla göle vurdu. 
Soğuk su, Asabını yatıştınyordu. Bir zaman hiç 

bir şey düşünmeden, insana yalancı gibi gelen mos 
mor gök yüzüne bakarak arka üstü yattı. Dinlen -
mekten usanınca tekrar derinlere daldı. Her yuka
rı çıkışta apdest alır gibi ağzını çalkalıyordu. 

Ortalık iyiden iyiye aydınlanınca kenara çıktı. 
Yumruklariyle göğsünü uğuşturdu. Gömleğiyle do
nunu ıslak vücudiıne giyip yere uzandı. Toprağın 
katılığı yüreğindeki.sıkıntıyı sanki çekip alıyordu. 
Geç~nlerde Ağazade Mustafa: "Çakıl çeikmP.k ce

nabet şey!,, Demişti. Burada 8:ylardır, na_sıl. takılıp 
kaldığına şaştı. İçinde birdenbıre dehşetlı bır tem
bellik, bitmez, tükenmez bir usanma duydu. 
Dünyanın ucu uzun ... 
İstanbulda Sipahi ocağında seyislik yaptığı za -

manlar ... Parlak çizmeli, kibar kadınlar ~~ına gel
dı. Başkasiyle evlenen ~e~ih?nın ~atırası ıçmde çok 
tan kapanmış bir yara ızı gıbi, hıç sızlamadau du-
ruyordu. 

Muhtarın oğlu tezke~e alınca d~ilin yapa~~~·· 
Çoktan yapmıftır. Diıjünlerde delikanlılar, kuçük 
deyneklerle tahta vururlar, kızlar armonik çalar. 
Vaktiyle köyde kendisi kadar güzel oynıyan yoktu. 
A vakları şimdi hamlamıştır. . . 

Kederli kederli gülümserken kendisındedn ilk 
defa uphelenerek kaşlarını çattı. K.arabiga burala
ra yakındı. Adeta yüksek sesle: 

_ Biz de Ağazade Mustafa gibi ağır ağır köye 
"" gıdıvonız. DeW. 

80Li AN~ARI 
f azan: Cemaleffin Mahir 

Caketini yanma çekerek ceplerinde, bıkmadan, 
usanmadan cigara aradıı. Bulamayınca kızdı. He
men kasketini şiddetle başına geçirdi. 

Kulübeye yaklaşırken Kurubacak Mehmede 
rastladı. !dchmedin yüziı, her zamandan daha sarı, 
daha zayıftı. 

- Neredesin Hamdi? Merak ettik, dedi, bakma-
dığımız yer kalmadı. 

- Burdayım. 

- Ahırda, deniz kenarında aradık. 
- Gölde yıkanıyordum. 
- Hayrola ••. Gece rüya mı gördün? 
- Yok ... Ter basmıs. 
- Kaptan gitti. 
- Gitsin. 
- Hmadi bugün bizim liayvani tımar etmemiş, 

dedi. 
- Unutmuşum. 
- Bir şey yemedin mi sen? 
- Yemedim, canım istemiyor. 
- Hasta mısın yoksa? 
- Hastahjı da nerden uydurdun Kurubacak. 
- Ne bileyim, gözlerin fersiz ... Yüzün bir hoş. 
- Suya girdim, Ondandır. Gece rakıyı çok ka-

çırdık. Merkeplere yem verdiniz mi? 
- Verdik ... Semerleri bile kapattık. 
~Pekala. 

No: 12 
Hamdi, kulübeden deniz kenarına kadar hiç ko

nuşmadı. Sevgili eşeği "Bozoğlan., ı geri kalıyor 
diye sopaladı. Küfeleri doldururken somurttn{;'lınu 
görüp, "Karadeni%de gemilerin mi battı reis? .. Di
yerek şaka etmiye kalkan Bulgaryalı tbrahimi ters
ledi. Salibe sebepsiz yere küfretti. 

Öğle yemeğinden sonra gölgeye oturmuşlar, ci-
gara içiyorlardı. 

Hamdi, birdenbire sordu: 
- Kaptan sizin neyiniz olur, Salih? 
- Akrabamız. 
- Orasını biliyorum. Neyiniz olur? 
- Anamla kardeş çocukları ... Kantanın babası 

anama amca olurmuş. 
- Dün gece ne konuştunuz? 
- Bir şey konuşmadık. 
Hamdi, çocuğun inkar etmesine öfkelendi. Yüzü 

kıpkırmızı olarak sesini yükseltti: 
- Söylesene ulan .. 
Salih aJlamıya başladı. 
Hamdi elini, çökük avurtlarına götürdü: 
- Haydi merkepleri topı-t ... Haydi oğlum., 
Çocuk ağaçların arl\11nda kayboldu. Hamdi arka-

daslanna döndü: 
:_ Meseleyi siz de biliyor muydunuz? 
Bulızaryalı İbrahim gözlerini ufaltm~ güliiyor

au; 

- Sen daha yeni mi öğrendin Çerkes oğlu ... El
bet biliyorduk. Lakin ne demiye hakkın var? Aylı
ğını veriyor ... 

*** Hamdi, ikindiye kadar hem çalıştı, h@!fiaüşündü. 
İkindi üzeri: 

- Ben Salihi şimdı götürüp babasına teslim e
deceğim, dedi. 

Kurubacak korktu: 
- Kaptanı kızdırmıyalım. Ağzı bozuktur. Bir kö

tü laf eder. 
- Ederse bana eder. Haydi Salih, hazır ol, köye 

gidiyoruz. 

Hamdi kulübeye yatsı vakti geldi. 
Arkadaşlar daha uyumamı~lardı. İbrahim sordu: 
- Ne oldu bakalım? 
- Ne olacak, babasına teslim ettim. 
-Ne dedin. 
- Orada bir sürü herif var. Oğlanın ahlakı bo-

zulacak, kötu olacak, bir daha göndernle dedim. 
- Şaşmadı mı? 
- Şaştı. "Bizim kaptan var ya... Ne olabilir 

ki? .. ,, Falan diyordu. Kaptana değil ya, bu zaman
da çocuğu dedene emniyet etme, dedim. Artık bil
mem anladı, bilmem anlamadı. 

- Nasıl adam. 

- İhtiyar be ... Elli beşlik var. Bir ayağı topal. 
Durmadan tütün içiyor. Evleri iki odalı yer evi. 
"Tütün parasını çıkarıyordu. Şimdi aylak geze 
cek.,, Diye dizine vurdu. "Vah! Vah!., dedL Bunca 
Yaş yaşamı§ amma hllA öküz. 

Ibrahihm, bir fenalığın önünü tamamiyle aldığı
nı umarak kendi kendine memnun olan Hamdiyi 
üzmemek için hiç cevap vermedi. 

<Arkası Var) 
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Hl ' • 
9.00 Program 
9.03 l;(abcrler 
9.18 Müzik (Pl) 
9.45 Yemek lis-

tesi 

* 12.30 Program 
12.33 Kadın ses-

leri 
12.50 Haberler 
13.05 Saz heyeti 
13.25 Radyo ir-

kestrası 

* 18.00 Program 

18.03 Caz oskes-
trası 

18.50 Sarkıı.r 
19.30 Haberler 
19.45 Konutnıa 
19.50 Milzlk 
20.15 Viyolonsel 
20.45 Fasıl heyeti 
21.15 Konusına 
21.30 Müzık (Pl) 

22.30 Haberler 
22.50 Dans milzlği 

(Pl) 

23.25 KapaJlll 

Mesut Bir Evlenme 
Vilayet zehirli gaz bürosu me

murlarından Vedia Tüzün ile 
sıhhat ve içtimai muavenet mü
dürlükü memurlarından Mustafa 
Tüzün'ün düğünleri dün Tokat
lıyan oteli salonlarında tes'it e
dilmiştir. Bu hayırlı ve mes'ut 
toplantıda her iki tarafın davet
lilerinden ve yakınlarından mü
rekkep güzide bir kabbalık bu
lunmuş, toplantı geç vakitlere ka 
dar tam bir neşe içinde devam 
etmiştir. 

Genç evlilere saadetler dileriz. 

VEFAT 
Rize eşrafından Ali Rıza Mata. 

racı müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dünkü Cumar -
tesi günü Alman hastanesinde 
rahmeti Hakka intikal etmiştir. 
Cenazesi bugün (23 Mart 941) 
saat 11 de hastaneden kaldınla.. 
rak Eyüpte aile makberesine def_ 
nedilecektir. Köprüde Eyüp iske
lesinde saat 11.30 da hareket et
mek üzere bir motör bulunduru
lacaktır. Cenabı Hak ailesine ve 
dostlarına sabır, kendisine mağ
firet ihsaJ! eylesin. 

DA 

Dünyanın daht komikleri 

LOREL HARDI 
lerden HARDI 'nin 

Bir kahkahalar harikw 

F \ i L 
DOKTORU 

Türkçe sözlü 
Emsalsiz filminin son gün.. 
!erinden istifade ediniz. 

AYRICA 

Kahire müzesinden çalınan 
SEBA MELiKESiNE ait 
muazzam definelerin esra
nnı Ü§B eden heyecandan 

ürpertici 

Mr.MOTO 
Şeytanet Düıünüyor 

BULMACA 
1 2 1 • • • ' • • 

. Soldan sağa: 1 - Dort köıe _ 
Bır ruu: degışırse:. para 2 - şu
nu değıl bunu değıl • Bir uzvu
muz 3 - Tersi: Sanat - Bir harı 
değişırse: şamata. 4 - Bır hart 
değışll'se: morarmaktan fail 6 -
Asker çalgısı 6 - Fizıyolojik ta
bir. 7 - Bir harf değışirse: eze_ 
len olur - Bır nota 8 - isten -
bulda bir semt - Sevmekten fail 
9 - Terı okunursa: bir ot - bir 
ada. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Asyada 
bir yarım ada - Keçe, çUha. 2-
Valde - Pazarın aslı. 3 - Yüz -
Problem 4 - Vuzuh, sarihlik. 5-
Y akınlık. 6 - Oruç ayı. 7 • Bir 
dağ - Şart edatı. 8 - Ters oku
nursa: Hamamda bulunur - Ma 
•alda adı ~eçer. 9 - Yad 'den -
Su taşıyan. 

Soldan sala: 1 - Oradaki. 2 • 
O _ ezeli 3- ta - ara - ne 4- ulu 
nal 5 - Ramt - Hami 8 - Uful
azap - 7 - Yala - lıaro 8 .. Oluk
aral L nr • iku 

-
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HM KAV~ 

Bir Okuyucu Yazıyor! 
... __...•••••••••••••••••••••••••••-•••• .. • Ernest Mcnıingway'den - ••••••••• 

Kar yağıyordu. O, yatak odasın
daki masaya oturmuş, karşı 

aınm üzerine d~.şer düşmez eriyen 
·ara bakıyordu. Onünde açık bir ga
ete vardı. Bir mektup yazıyordu. 
urmadan, çizmeden, veya yeni haş

an tekrar yazmıya lüzum kalmadan 
azıyor, yazıytırdu. 

Aziz doktor; 

Roanoke, Vlrglnla 
6 Şubat, 1933 

Sızden çok mühim bir nasihat is
mekligime müsaade eder mlslnlz. 
ır karar vennek mecburiyetinde -
un; ebeveynime sormıya cesaret e-
emıyor ve en çok kime itimat ede
lleceğimi bilmiyorurr .. Onun için sı
' yozıyoruın ve sizi hiç görmediğim 
e görmiye de mecbur olmadığım i-
ındır ki, ancak size itimat edebiliyo
um ve yazııbıliyorum. Mesele şu: 
929 da U. S. servisinde çalışan biri-
1yle evlendtm \'e ayni yıl içinde o, 
ine, Şanghaya gönderildi. Üç sene 

·aldı. Geri dondü. Bundan birkaç ay 
vvel de vazıfesinden affedildi ve 
nnesınin, Arkansas'daki e\'İne gitti. 
ana orayn gelmem için yazdı, git
m ve onun kendine bir iğne teda
ısı yaptrrdıgmı gördüm; tabii sor
um; nasıl derler, bilmiyorum amma, 

1er halde onun çok fena bir manası 
ar. Ne demek istediğimi anlıyor 
rıusunuz? Şimdi tekrar onunla ya
amak benim ıçin ne dereceye kadar 
fogru olur, söyler misiniz'? Çin dö-
üşündenberi' kendisiyle hiçbir zaman 
ıkı temasta bulunmadım. 

O, beni tcmın ediyor ki. tedavi se
··is biter bitmez ıyi olacaktır. Buna 

siz pe dersiniz? Çok zamanlar baba
mın, bu hastalığa yakalanmaktansa 
ölmek daha iyidir, dediğini işittim. 
Evet, babama inanıyorum amına, ko
c~a herkesten çok inanmak istiyo-
rwn. 

Allah aşkına, ne yapmak lazım gel
diğini bari siz söyleyiniz. 
Babası Cinde iken bir kızmı dün

yaya geldi. 
Nasihatlerinize tam bir itimat bes

liyen minnettarınız. 

Ve imzasını attı. 

* * K endi kendine, "belki o ne yap
mam lazım geldiğini söyliye

bilir,. diye dfü;i.inüyordu. "Söyliyebi
fa belki. Gazetede resminde bilirmiş 
gibi gözuküyor. Temiz ve iyi bir ha!.i 
var. Dün birisine, bugün bir başka
sına nasihat \'eriyor. Bilmesi lazım. 
Her halde söyliyebllir. Doğrusu ne 
ise onu yapmak istiyorum Üç yıl 
öyle de uzun ki! Çok, çok uzun. Ve 
çok uzun bir zaman. Allahım ne u
zun. Onun gönderildiği yere gitmiye 
mecbur olduğunu biliyorum, fakat, 
ona da ne diye yakalandı sanki, işte 
bunu anlıyamıyorum. Muhammeı 
hakkı için onu yakalamasaydı.. Ona 
yakalanmak için ne yaptığından bana 
ne! 'Fakat Muhammet hakkı için keş
ke yakalanmasaydı.. Amma, yine de 
yakalanmaması lazımdı gibi geliyor 
bana. Ne yapacağımı bilmiyorum. 
Muhammet hakkı için, keşke hiçbir 
hastalığı olmasaydı.. Sanki neden o 
ha.::talıga yakalanması lazımdı, bilmi-
yorum .. , 

Hidiseler Ve 
Türkiye 

Gidilecek yol at 15 tc Edirne Halkevinde par-
Hatip bundan sonra heyecana ti umumi idare heyeti azasın-

gelerek şunları ilfıve etti. dan Maraş mebusu Hasan Reşit 
''Çünkü bu vaziyet kar~ısmda Tankut, evin salon ve sokağını 

lıizim için gidilecek yol sarihtir. dolduran kesif bir dinleyici kar
Bu yol, son nefesimize kadar, gü- ;ısında dünya ahvali mevzulu 
ıcJ anayurdumuzu atalarımıza konferansını verdi. Hatip. hari
lfıyık bir şuur ve kahramanlıkla ci tehlikenin Balkanlara inerek 
ınüdafaa yoludur. Bunu kat'i o - hududa yaklaştığmı bildirdikten 
larak bütiin cihanın böylece bil - sonrn mihver devletlerinin mak
tnesi icap eder.,, sat ve ,gayesi hakkında izahat 
Şemsettin Günaltay sözlerine de vermiı?. misakı milli ıle hudut

vamla kuvvetine güvenen, icap lanmış topraklarımızdan bir ka
ettiği uman istiklal ve hürriyeti rışına ve dünyanın neresinde o
u;ın kahramanca mücadeleye az- lursa olsun istiklalimize tevec
rnetmiş olan Türk milletine hadi- cüh edecek her tecavüzü millet
~clcri soğukkanlılıkla takip et - çe karşılamağa hazır bulunduğu
tnek tavsiyesinde bulundu ve .şun muzu söylemiştir. Milli Şefin' 

...\-rırı söyledi: beşinci kurultayın acılış nutkun-
"Tecavüz fikrini önliyecek o- dan aldığı cümlelerle daha ev

lan ha!<:lıca amil, tecavi.lz tehlike- velden sezilmis tehlikeyi karşıla
... ine ~aruz bulunanlann kendi mak icin nasıl tedbirler almdı
istiklal ,.e hürriyetlerini müdafaa ğını ve tercih edilen İngiliz it
hususundaki sa~sılmaz mücadele tifakını genis bir vuzuh içinde 
kudretidir. Kendine gUvcnen bir anlatan konferanscı. İngiliz it
ıniilet mağhip edilemez. Hele o ti:fakına sadık olduğumuzu ve 
tııillct Türk olursa.,. sonuna kadar sadık kalacaihmıZJ 

Milli bütünlüğümüz tebarüz ettirmis. cok sevdie:imiz 

İtalyanlar Yine 

Başkumandanı 

Değiştiriyorlar 
~ 

İtalyanlar, Preveze, Sakız 
ve Midilli'yi Bombaladılar 
Atina 22 (A.A.) - "Reuter., 

İtalyan esirleri Mussolini'nin 
Arnavutluktaki kuvvetler baş
kumandanlığında mühim deJ?işik 
likler yapmak tasavvurunda ol
duğunu teyit etmişlerdir. Atina 
radyo~unun ilaveten bildirdiğine 
,göre, Italyanlar artık başkuman
dan General Cavallero'dan bah
setmemektedir. 11 inci ordu ku
mandanı General Geloso'nun baş
kumandanlığa tayin edilmesine 
intizar edilmektedir. 

Preveze, Sakız ve Midilli 
bombalandı 

Atina 22 (A.A.) - Düşman ha
va kuvvetleri, Prevezeyi bom
bardıman etmistir. Bir işci öl
müştür. Binalarda pekaz hasar 
vardır. 

Sakız ve Midilli adaları mınta
kalarına da bombalar atılmıstır. 
Bir miktar öl\i ve yaralı vardır. 
Hasar ehemmiyetsizdir. 

* Roma, 22 (A.A.) - E~e'de 
bombardıman tayyarelerimiz düş 
manın Midilli üssüne taarruz ct
mislerdir. 

Tayyarelerimiz Girit adası ci
varında bir düşman kruvazörüne 
torpillerle taarruı etmişlerdir. 
Düşmanın deniz cüzütamlarına 

refakat eden av tayyareleri ile 
vaplan bir muharebede Hurri
cane tipinde bir tayyare düşü
rülmüştür. 

Almanların 

Afrikadaki 

Manevraları 
<Başı 1 incide) 

Almanlar Batı Afrikasına a
yak bastıkları takdirde müsa
mahasına imkan olmıyan bir va
ziyet daimi surette hasıl olmus 
olacaktır. Daha simdiden Simali 
A frikaya gitmekte olan Alman 
teknisiyenlerinin her harekat ve 
icraatı Birleşik Amerika tara • 
fından seri ve hakiki bir hare -
ket icin isaret teskil etmelidir. 
Alman teknisivenlerinin bu ha
rekat ve icraatı şunlar olabilir: 
~imal Afrikasında vo11arın tan
zimi veyahut bir demirvolu in
c;asına tevessül. Dakar gibi bir 
<;evkulceyş noktası •baki kaldığı 

müddetçe, bu nokta bize mütte
fik taarruz kudretini takviye i
cin hizmet edebilir. Bütün me
c;ele bu noktada iJkönce kimin 
verleseceğindedir. Bu hususta 
denizlerde malik olduğumuz ha
kimiyet bize bütün avantajlan 
temin etmektedir. 

Hatip bugün vatanımızda tam sulhu ihlal edecek tecavüzlere 
huzur ve vatandaşlarımız arasın- karsı ,gününde ve vaktinde na
da kat'i bir ahenk hüküm sürdü- sıl hazırlandığımızı bütün dün
ğünü ifade ettikten sonra ufuklar vaya isbat edeceğimizi söyle - Almaıı ajanları Taneada 
da dolaşan ve heran yurdumuza miştir. 
çarpması muhtemel olan boralara 1 · .1 Londra, 22 (A.A.) - News Din eyıcı erin taşkın tezahü Ch · 1 karsı birinci mesnedimizin kendi - ronıc e gazetesine göre, sinir . ratı icinde hatip sözünü çok h b k'ld 'd 
kendimize güvenmek ve milli bir kudretli kahraman fedakar or- ar i o şe ı e ı are edilmiştir 
ligimizi müdafaa etmek oldui!u - ki, bütün nazarlar Sarlcl Akde-; ~ dumuzla ve milli deha ve birliğin l 
lna ışaret etmiş, bu mesnedi sar - timsali olan Milli Şefimizle ye- nize cevri mistir. J:Ialbuki ~arp 
sacak her harekete karşı mukave- 11 havzasında yalnız Imt>aratorluk nilmez bir mi et olduğumuzu i- İ 
met ve mu··cadelenin herkes için ordularına değil, n~iltere ada-fade etmiş ve sö?:lerine şu cüm-
kutsi bir vazife olduğunu söyli- le ile nihayet vermistir: sının ana damarlanna öldürücü 
yerek şunları ılave etmiştir: Gelecek varsa göreceği de var- bir surette taarruz edilebilir. Al-
"Hükiımetimiz Ttlrki:yenin en man ajanlan Tanca'da fiilen ku-

hiiyiik kuclrcti olan bn mHli bi.t- dır. mandayı ele almaktadırlar. Fran 
liinliiğiimiizü bozmak istjyect"k •SIZ Fasına sızan başka Alman a-
hninlere kar::ıı çok hassas ve ted- C b"" Amerikadak• ianları da Fas'daki üslere hırsla 
hirli bulunmaktadır. Fakat mu- ı enU I I bakmakta, liman ve şimendifer-
zir propagandalar karşısında her f• I . • lerin peşinde dolaşmaktadırlar. 
''atanperverin de cok hassas ve u- Alman Se ir erının Tanca, İn~ilterenin Cebelitank 
~anık bulunması fazıındır .• , kalesinin garbında kaindir. Tan-

11 ayat ı·e tesa1lüt dolu Bir Toplantısı ca tahkim edildiği takdirde, At-
lıeyerarı las ve Akdeniz yakınlarına ku-

Semseddin Günaltay cocşkun te- Santia,go. (Şili) 22 (AA.) manda ederek Cebelitarıkı paha-
zahür arasınd_a s~zl~ı~ini şu cüm- Almanyanın Arjanti~. I?~.ru ve ~~~~r.oyuncak ·menzilesine indi-
lerıP sonrı. erdırmıştır. b h Bolivyadaki Elçilerinın dun San-
~ :'.s:vgi.li vatandaşlartm, ~t:-ı: _ tia,go'da bir toplantı yapmış ol- Tancanın cenubunda ve gar-
lnonuJerı, Sakaryalıırı, Dun P h malan diplomatik mahfillerde hında Dakar'a kadar sadece mü
narları yaratan ruhtur. Bu r~~ hayret uyandırmıştır. Dahiliye dafaası:ı: İspanyol topraklariyle 
heybetli v? ulvi he~·ecandı\ ~;;.. N~zarcti~den öğrenildiğine göre, fasılaya uğrıyan İmparatorluk 

l
hP:-, ecan ~ı. lha~·at vckt.esaı~~ğ'lam Almanyamn Arian tindeki Elçisi Fransasının uzun sahilleri bu
ı~~nr. Bı~ .1eyec:ın ~: . ;f 

1 
Sili Haricive Nezaretine gide _ ~unmaktadır. Bu sahil seyrisefa

Turk azınını ''e ffadcsııu 1 a< c I k 1 k . . t t k e ın yollarımız için tasavvur edi-

d 
, h. b. tehlike kar~;ısımla r~ .. me~ e etı zıyare e ~.e v lemiyecek kadar kuvvetlı· bı'r 

" .. er ~e ıç ır · 1 $ılı de hır eğlence _gezintısı yap-sonnıeı.,, mak . ı· d d _ .. 1 tehditir. Eğer söylendiği sribi Al-

Milll Şefin işm·elini 1 • • nıye. ~n e. 0 .1 u~~nu -~oy e - manlar Fransız Afrika İmpara-
, • mıtşır. Dıger ıkı Elcı mutenek- t l ~. 

beklıJJOl uz .. .. kiren gelmisler ve Şili'dı:> bulun- or Uıı<;unu kontrol arzusunda ise-
Bursa 22 (A.A.) - Bugunk.u duklarını düne kadar Şili ma - ler v~. ?.unu Merakeş'den kıtlka

~ursa. ~azetes.i, Milli Şefi? baı]~ karolarından gizlemislerdir. A~- ~ak çolu .kateden bir deıniryolu 
ışaretını b~klıyoruz başh~ı şam gazetelerinin bu hususta yu- mşa edebılecek sekilde başanr
tında yazdığı bir baş mak~led~ rütlükleri mütalaalar bu toplan- larsa Dakar derhal ayağımıza 
Balkanlarda hadis olan yazıye!~ tının sebebiy<'t verdiği derin te- batmış bir diken olmaktan daha 
tahlil ederek ezcümle dıyo~ kı. siri göstermektedir. ileri bir şey, esas damarlarımız-

"Hadiseler sür'atle seyredıyor. dan birine saolanmış bir ustura 
Bugün karartıcı hatta hazan al- Gazeteler bu _gizli içtimaın haline gelecektir. 
datıcı sür'at arasında Türk'ün u- Ce:ıubi Amerikaya karşı takip 
Yanık ,gözü dört aç1lm1ş. bunia:ı edılecek yeni 'bir Alm~n sivase-
dikkat ve hassasiyet ve en eenı::ı ~inin harekrt nokt::ıs1 olup olma- Sovyet 
manada bir cesaretle takibetmek- -lığını sormaktadırlar. 

Donanması 

Genelkurmay Reisi tedir. Milli Sef emretti'!i zaman 
onun emrinde celik bir kale o
larak .ı:?Österdiği hedefe kosaca
ğız. Millı Setin bir isaretini bek· 
livoruz. o isarettir k~ dünvava a
sıl kimin nizam vereceğini 2öc;
t-erecektir. Her zamandan ziyade 
btH!Lİn daha cok hazırız. 

'l'cl.li!.e hududa ıınt.. 'a.~tı 
Edirne 22 (A.A.) - Bugun sa-

Filistin Fevkalade Komiseri 
Emir Abdullah'la Görüştü 

Beyrut, 22 (A.A.) _ "D N.B. 
Filistindeki İn,giliz Fevkalad~ 
Komiseri. Sarki Erdün'ün hiikfı
met merkezi olan Amman'ı ziya
ret etmis. Emir Abdullah ile gö
rüşmüştiir. 

Moskova. 22 (A.A.) - "D.N. 
B.,, : $iı:rıdi öğrenildiğine göre, 
Amiral Isakov donanma Genel 
Kurmay Reisliğine tavin edil _ 
miştir. Amiral İsakov simdiki va
zifesi olan Bahriye Halk Komi
s er Muavinliğini de ayni zaman
da yapacaktır. 

TAN 

Hava ve Deniz Harbi Belgrad'da Muhteı·ıf mihverle pakt imzasına karşı mu halefetin ve memlekette ruhi va-

iNGILIZLER 
Lorient Üssünü 
Bombaladı 

Cereyanlar 
ziyetin gittikçe kuvvetlenmekte, 
olduğu merkezindedir. Verilen 
malumata göre bu sabah Alman 

(Başı 1 incide) sefareti civarında tali derecede e-

Kabitıeızin takviyesi ı hemmiyeti haiz bazı tezal~~rat ". u-
Bern 22 (AA ) _ "Of' İ . _ k!1b~1muşsa. da bu tezahurat. cı~-

. · · ı,,_ svıç eli hır mahıvet kesbctmemıştır. 
:e a1~sı Bel,graddan aldıgı aşa- Belgradda ç~k biıyük bir ct· lo _ 
gıdakı telg~a~ı neşretmektedir: ı masi faaliyeti devam etm~kte _ 

Londra, 22 (A.A.) - . İngiliz ~ral Naıbı ~re.?s Pol ve B. aş.- dir. Bugün Hariciye Nezaretine 
hava kuvvetleri dün gece Lo- vekıl Svetkovı" t . .. .... uç nazırın ıs ı- gidenler arasında Yunanistan el-
rient üzerine 49 uncu akınl~ ....... ı f sı ile mevkıı ıl k b' · a.J.U& a sars an a ınevı · · d bul kt ·d· 
yapmışlardır. Üç gece üstüste takviye etmek icin cuma akşa- çısı e unma a 

1 
l. 

Lorient'e hücum edilmiştir. mı yeniden bütün gayretlerini 6 Senato azası istifa etti 
Hücumun çok ,geniş mikyasta s~rfetmişler?-ir. Akşam gec va- Belgrad, 22 (A.A.) - "Ofi,,: 

ve muvaffakıyetle yapıldığı zan- kıt Svetkovıç, Markovic. Macek Naip tarafından tayin edilen altı 
nedilmektedir. En son model ve Slovenlerin lideri Kuloveç ile senato azasının evvelki akşam na
bombardıman tayyarelerinden Harbiye Nazırı Pasiç tekrar sa- zırlar meclisi tarafından dış siya
b~rkaçı bu akına iştirak etmişler- raya giderek Prens Pol ile gö- set hakkında alman kararları tas
dır. rüşmüşlerdir. Adliye Nazırı Mi- vibetmediklerini göstermek için 

.B~ska bombardıman tayyare- elo Konstantinovic ile İctimai istifa ettikleri bildirilmektedir. 
lerı~ız O~tende doklar;na ~Ü<~um · Muavenet Nazın Budisalieievic'- Verilen malumata göre bunlar 
etmışlerdır. Bu .h~rekat~ ~ş~U:~ ı in ve Ziraat. Nazırı Branko Su- müstakil demokrat ve çiftçi par
ed~n ta:'(.Yarele:ı;ımız~en ıkısı us- rilovic'in istıfalarının Kral na- tilerine mensupturlar. Btı parti-
lerıne do~rrıem1sl.:-rdır: ibi tarafından kabul edildiğj nin kabinedeki mümessilleri de 

lngütere uzerınde ~ece öğrenilmiştir. Müteakiben dün istifa etmişlerdi. 
Londra, 22 (A.A.) _ "Tebliğ,, Ba~ekil istifa eden ~~ı~ların .. 

Ge~e, düşmanın hava faaliyeti, y~rıne baş~a~arının t~yınını ~e Yugos/,avya uzun muddet 
İn,gılterenin Cenubu Garbisinde ıtımat reyı ıle ekserıvet temın yaşayamaz 
bir şehir üzerine tevcih edilmiş- etmek maksadiyle parti seflerini Londra, 22 (A.A.) - "A. F. I.,. 
tir. Hücumlara, günesin batma- ictimaa davet etmiştir. Subtilo- Daily Mail gazetesi başmaKale.sin 
sından biraz sonra başlanmış ve viç'in Çiftci partisi muhalif va- de şunları yazıyor: 
gece yarısından biraz sonraya ziyetini muhafaza etmekte ve Sırp, Hırvat ve Slovenler arasın 
kadar devam edilmistir Hücum her türlü davetlere karşı sağır daki ırk ihtilafları. daima Prens 
oldukca ağır bir derecede olmuş~ kalmaktadır. P~ul'~n bertaraf .etm~ için çalış
tur. BirMk vangın cıkmıştır. ı Hücuma silahla mukabele tıgı hır zaaf teşkıl etn:ııştı.r. .. 

Almanlara göre edil k Yugoslavyanın vazıyetı rauş -
Berlin 22 (AA) "T bü- ece küldür. Bu memleket mihver dev 

A- b" 'd · t · k.k·- .. e g,, Nevyork, 22 (A.A.) - "Reu- !etleri tarafından hemen hemPn 
gır ır enız eşe ulune ku - ter · Nevyork Times gazetesi - ·lm' ·b d. fak t y ~ 

~and~ etn;ekte olan Amiral Lut ni~· Belgrat muhabiri bildiriyor: çlev1rı ıBş ··g~ ~~-ta a T~·g.~-
Jeno şımali Atlasta yapılan uzun ç·ft · t' ... d ed 1· . av ar, uy 

1 
nya, uı ı-

h
. f . t• . l ı çı par ısını ı are en erın ye ve Yunanistanın yanı başında 
ır se erın ne ıcesı o arak ceman teyit ettiklerine cröre t• · 116 bin tonilatoluk 'l2 düşman y 

1 
" ' -par .mm, taarruza karşı mertçe muk.:ı.ve -

... u,gos avvanın Moskovadakı El- t t· ı Romanya ve Bul<•a 
şilebi imha edildiğini ve mürette- çisi olup Belgrada gelmekte olan n:ıe sure ıy .e . ~ . k,.., -
battan sağ kalan 800 kişinin Al - şefi Gavriloviç Yugoslavva ü lü rıstanın .~ıbetıne ugıam.:ı. tan 
man harp gemileri tarafından kur pakta girmek üzere hatta ta~il kurtulabı~r. Al~.anya~1ın Yhtı.:gos-
tarı1dtklarını bildirmış· tir edilmis b:,. mu h d ' t . . lav dostluguna şuphesız 1 ıyacı · , . a e e me nı ımza kt 1 t a·ğ· e , Selanik'e dog~ 
Afrikanın garp sahilleri bo - etse dahi istifa edeceğini söyle _ yo ur. s e 1 ı ş ) ' 

yunca himaye altında Ingiltereye miştir. Halk arasındaki u~umi ru en kolay_ ve .. en !tısa :vo.} ol~n 
,gitmekte olan yüklü bir kafileyi kanaate göre. ordu bük.metin Al- 'V_a~dar ~·~dısi u~e~:ınd:~avlt~ı:-r 
d~nizalt~ları:r!lız anudane birkaç manyaya yardım etmek kin ya- nıs ~n.a . ucum ıçın o . 
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g~n tak:~ettıkten so~ra ceman 77 pacağı her teşebbüsün önüne ~e- temınıdır. 
bın tonılatoluk 11 duşman vapu- çecek ve Yugoslavyaya hücum Hasta trenleriyle mühimmat 
ru batırmışlardır. edildiği takdirde Türkler ve İn- geçmesine müsaade edilmesi gibi 

Dün hava kuvvetleri tarafından gili'J:ler beraber 'olsun veya ol - yarım tedbirler Sırp efkarı umu
tahminen 31 bin tonilatoluk va- masın Almanlarla mücadele ede- miyesi 1arafından kabul edilemez. 
pur batırılmış, 6000 tonilatoluk cektir. Yugoslavlar müstakil bir devlet 
vapur ağır hasara uğratılmıştır.. Bazı haberlere göre, Sefir is- baline geldiklerindenberi, Adir -

Alman muharebe tayyarelerı tifasım vermistir. yatikte İtalyan tehakkümünden 
öŞleden sonra C?irid.'in şi~aJin~e Soı:uetle~ Pelf!.rad ta pakta endişe etmişlerdir. Italya hezi -
hımaye altında ılerlıyen hır kafı- gırmeyı tavsıye etmisler mete doğru yuvarlanmaktadır \'e 
le~e de ~mv~f~3:kıyetle hücum et- Belgrat, 22 ( A.A.) _ ~ "Ofi,, Sırpların şimdi Hitler'in kendıle-
mışle~dıı. Un ısab~t .alan son mo- Sovyetler Birliğinin Belgrat El- rine Egede bir mahreç vereceği 
del hır petr~l Ageınısı ~!eş al.mış - cisi Lavreniiev. Moskovadan av- vadine kapılarak Italyaya yardım 
tır. 8000 tonıl.atol~k dıger b.ır va- detini müteakıp. Yugoslav Hari- etmeleri garip bir şey olur. Mih -
pur1:1n ortasına ~~ bo~b.~ ıs~~et ciye Nazırı Cincar _ Markoviç vere iltihak başka tehlikeler ar -
e~mış ve vapur ıkıye bolunmuş - ile uzu11 bir görüşmede bulun- zetmektedir. Sırpların Ingiliz ta • 
tur. mustur. İyi haber alan mahfil- raftan hissiyatına karşı gelindiği 

ingiltereye 20 Bin 

Tayyare Verilecek 
(Başı l ıncıde> 

Atlantik harbı ve Amerika 
Ankara, 22 (Radyo gazetesi) -

Atlantik meydan muharebesi adı 
verilen büyük mücadele Ameri -
kayı yakından alakalandırmak -
ta devam ediyor. Bu mücadele 
yalnız bir denızaltı muharebesi 
değildir. Almanların en kuvvc:>tli 
iki zırhlılarını da Atlantiğe gön
derdikleri haber verilmektedir. 
Almanya bu mücadelede bom -
bardıman tayyarelerini de kullan
maktadır. Ve Amerikadan Ingil
tereye yapılan silah ve malzeme 
akınına mani olmak için jiddetli 
bir mücadeleye girişmiştir. Di -
ğer taraftan Amerika nakliye ge
milerinin, Amerikan harp gemi -
leri tarafından himayesi mevzuu 
bohsolmak:tadır. 

Malfun olduğu üzere Amerika 
ayan meclisinde lngiltereye yar
dım kanunu müzakere edilirken 
bazı ba tarafından projede tadil 

lerdeki kanaate göre, Lavren- takdirde Yugoslav devletini teş -
tiev, Yugoslavlara, yabancı kı- kil eden muhtelif kısımlar bir ke
taların memleketlerinden geç- re daha pekalfı ayrılabilecektir. 
mesine müsaade etmemek sartiy- Yugoslavya, kararından sonra ~
le üclü pakta iltihakı tavsiye ey- zun müddet yasıyamaz. Her şeyı, 
lemistir. · · hatta ruhunu dahi kaybedecektir. 

l•ngiliz ve Amerikan Jktısadi menfaatlere istillai 
sefirlerinin temasları eden siyaset 

Belgrat, 22 (A.A.) - Kral Nai- Belgrad, 22 (A.A.) - "D N'.B.,. 
bi Prens Faul, dün öğleden son- Yugoslavyanın siyasi gayeler.in -
ra İngiliz ve Amerikan Elçileri- den bahseden politika gazetesi 
ni kabul etmiştir. şunları yazmaktadır: 

İsviçre Telgraf ajansının bil- Yugoslav-yanın emniyeti yalnız 
dirdiğine J;!Öre, Amerikan ve İn- askeri bir kµvvete değil aynı za 
giliz Elçileri Yugoslav hüküme- manda komşulariyle her zamane
tinin niyetleri hakkında mallı - saslı iktısadi menfaatlerle bağlı 
mat almak üzere dün öğleden bulunduğu dostane münasebetle
sonra Svetkoviç ile de görüş- re istinat etmektedir. 
müşlerdir. Fakat iyi haber alan 
membalardan bildirildiğine ı?Öre, 
ne Amerikan Elcisi. ne de İngi
liz Elçisi yeni teklif ve tavsiye
lerde bulunmuşlardır. • Belı?rat. 22 (A.A.) - "D.N.B ... 
Kral Naibi Prens Paul, Sırp or
todoks kilisesi reisi baş metropo
lit Gc:ıl--. .. ;"1•; kı:ı'hnl etmistir. 

Muhalefet artıyor 
Bel,grat. 22 (A.A.) - Görünüş, 

Bugün Berline gidiyorlar 
Bern. 22 (A.A.) - Basler 

Nachrichte gazetesinin Budapeş -
tedeki muhabiri yazıyor: 

Yugoslav Başvekili ile Harici -
ye Nazırının pazar günü Alman
yaya hareket edecekleri haber 
verilmektedir. Bu seyahatin, Yu
goslav kabinesinin perşembe ak
şamı aldığı kararlar üzerine hasıl 
olan hükumet buhranı yüzünden 
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Yugoslavya Mihvere 

Giriyor 
(Başı 1 incide) 

Onun için önümiizdeki nafta -
lar içinde' Yunan hududunda mü
him hadiselere intizar olunabi -
lir. Almanlar Yunanistaıu işga -
le teşebbüs edecekler midir? 
Yoksa evvela Ingilizlerin mi ta
arruzunu bekliyeceklerdiı'? Bu 
suallerin cevaplarını bize hadise -
ler verecektir. Eğer Ingi.lizlerin 
iddiaları doğru ise, Almanya 
Balkanları eline aldıktan sonra 
Yunanistanı da zaptetmiye ve In
gilizleri şarki Akdenizde rahat -
sız etmek için harekete geçmiye 
teşebbüs edecektir. Almanla -
rın noktai nazarına göre Ingilizler 
Yunanistanda kendileri için bir 
tehlike te~kil etmedikçe, bura -
da harp yapmıya lüzum yoktur, 
Ingiliz.lerin taarruzunu bekle -
mek lazımdır. 

Yugoslavyanın mihvere ilti
hakından sonra halledilecek mu~ 
amma budur. 

Macar Nazırı 

Munih'ten Ayrlldı 
Münih, 22 (A.A.) - "D. N. B.,. 

LadisJas Bardossy bu sabah saat 
10 da Münih'i terketmiştiı'. Ve 
garda Alman Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop tarafından uğurlan -
mıştır. Birc;ok parti sivil ve aske
ri idare mensupları Macar devlet 
adamının teşyiinde hazır bulun -
muşlardır. Bir hücum müfreze 
kıtası başında bir bando muzika 
olduğu halde selam resmini ifa et 
miştir. 

birkaç gün tehir edildiği bildiri
liyor. 

Muhabir üç nazırın istifası üze
rine hükümetin karşılamak mec
buriyetinde olduğu büyük zorluk 
ları bilhassa kaydetmektedir. Is
tifa eden nazu·lar arasında çütçi 
partisinir. en nafiz şeflerinden zi
raat nazırı Branko Şubrilo\ iç de 
bulunmaktadır. 

Radyc gazeles'ne q;;re 
Ankara, 22 (Radyo gazetesi) ~ 

Yugoslavya vaziyeti henüz av
dınlanmış değildir. Bir habere 
göre, Almanya ile Yugoslavya a
rasında bilinmiyen şartlar daire
sinde bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Belgrattan bildirildiğine göre, 
bu mi.inasebetle yapılan kabine 
toplantısına üç Hırvat, ~ Sırp 
ve 1 Sloven Nazır iştirak etmiş
tir. Bunlardan üç Sırp Nazırı, 
anlaşmayı kabul etmiyerek ka
bineden çekilmişlerdir. Kabine
nin ekseriyet karariyle anlaşma~ 
vı imzalamak üzere oldukları bil
dirilmektedir. Yugoslav Nazır
ları anlaşmayı imzalamak üzere 
birkac gi.ine kadar Almanyaya 
gideceklerdir, Fakat buna muka
bil İngilizler de anlaşma habe
rini tekzip etmekte ve vaziyetin 
henüz tavazzuh etmedi.~ini ilan 
etmektedirler. 

Londra radyosu, kabinedeki 
ihtilaflar dolayısiyle mi.izakere
lerin durduğu ve istifa eden üç 
azanın yerine yenileri tayin edil
dikten sonra müzakerelere de
vam edileceğini bildirmiştir. Bu 
hususta Alman kavnaklarından 
gelen haberler de v~zıh değildir. 
Almanvanın Yugoslavya ile 

vapmak istedii2:i anlaşmadan bek
lediği gaye. Yugoslav toprakla
rından asker gecirmektir. Bunu 
elde edemediği anlaşılmaktadır. 

Bugünkü Londra radyosu Yu
goslavvadan çıkarılan eski Baş
vekil Stovadinoviç'in İngiliz ne
zareti altına alındığını bildir
miştir. 

Sayın müşteri1erimizin 
nazan dikkatine: 

teklif edilmiş ve teklif reddedil- -----------------·-----------

mişti. Bu suretle Roosevelt In - aı·ı HAKi. KAT 1 
giltereye silah taşıyan nakliye ge- ,•••• • 

__ , 
milerini icabında Amerika donan
masiyle himayeye sallhiyet ka -
zanmıştır. Amerika Reisicümhu
ru bu salahiyetini kullanacak m1 
kullanmıyacak mı? Işte mühim o
lan nokta budur. 

• Amerikan gazetelerine bakıla -
cak olursa, Rooseveltin himaye 
işini de yQpacağı düşünülebilir. 

Mihver devletleriyle Amerika 
münasebetleri çok gergin bir saf
haya girmiştir. Hatt~ aradaki 
diplomatik münasebetlerin kesi
leceği de söylenmektedir. Ame
rika hükumeti, Amerikadaki Ital
yan konsoloslarının hareketlerini 
kayıtlara ba~lamıştır. Italyan 
konsolosları bulundukları şehir
lerin dışına çıkamamaktadırlar. 

Türk Hava Kurumu Umumi 
Merkezinin Toplantısı 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir, Cünkn: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakik1 evsafı meşhuru alem olan s 1 N G E R saaUerinde toplan
mı17tır, Bunun için: Saat alacağınız zam.an, tere~düts~z S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üzerindeki 
8 1 N G E R markasına, milessesemlzın adresıne dıkkat etmeniz !Azımdtr 
Modayı takip eden her asrı kadın için kıymetli taşlarile ve neiis işlemeslle hakikaten nıızarı dikkati celbe
den böyle bir harikulı\de 8 1 N G E R saatine sahip olmak adeta bir saadettir 

SINGER SAATi Hoşa ~;e;~k ;z:iakbul HEÖiYELiKTIR 
1 No. 82 - A 200 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira EM SALLERİ GİBİ 15 SENE GARANT1L1DtR 

Dikkat : Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır - İstanbulda şubemiz 
' yoktıır. Adres: S1NGER SAAT Mağazaları İstanbul. Eminönü No. 8 ~ 
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Ankara, 22 (A.A.) __; Türk Ha
va Kurumu umumi merkez heye
ti son toplantısını bugün yapmış 
ve tetkiklerini tamamladıktan son 
ra bütçeyi tasvip ·etmiş, Etimesuı 
ta.ki tayyare ve plfilıör atölyesi . 
nin fabrika haline getirilmesi i
çin, ihtiyat paradan beş yüz bin 
lirasının, ihtiyaç olduğu takdir- ,,. S A T 1 L 1 K mi\ 
de, bu maksada sarfına salahiyet 1 . E. S. ALTO SAKSOFON 1 Dünyanın En Mükemmel Di~ Macunudur. 
vermiştir. '<OHLERY markalı ve A-

Umumi merkez heyeti, idare RISTOKRAT MODEL! CAZ 
heyeti ile kurum başkanına mu - TROMPET!: iki!li de gümüş 
vaffakıyet dileyerek t.ooluntısına kaplamalı Park Oteli Orkes. 
nihayet venniştir '-• trasında satılmaktadu ~ı 

-· ---------------------~-------------' 
Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Nesrivat 

T. L. Ş. TA~ t'ıtatbaaın 




