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Almanlara Göre : 

ı ' ·-· "Ankara'nın 
Hattı hareketi 

! Müteyakkız ve 
~ Kiyasetlidir .. 
1 
1 

Saraçoğlunun Ademi 
Hariciye Tekili Ş. Saraçoilu Fon Papen 

Müdahale Siyasetine ı 

1 
Berlin, 12 (A.A.) - Y:ın len bir telgrafı "Tiirkiyenin 

NSmi Alman Ajansı olan Di- O · 8 t Al~ k sakin hattı hareketi,, baş 1 ığı 
enst Aus Deutschland yazıyor: aır eyana 1 a a altında göze c;arpacak şekilde 

Tiirkiye Hariciye Vekili Sa- J .. neşretmektedir . 
raçoğlu'nun, Ankaranın ademi le Og-renildi 
müdahale siyasetine devam Fon Papen'in faaliyeti 
edeceği ve hadiseleri büyi.ik Bern, 12 (A.A.) - National 
bir dikkatle takip eyliyeceği yakkiz,, "fakat bilhassa kiyll- Zeitung gazetesinin Berlin mn-
hakkında beyanatta bulundu- setli,, sıfatlariyle tavsif edil- habiri yazıyor: 
ğu Alman siyasi mahfillerinde mektedir ki, bu vasıflar hali- Berlin'de, Hitler'le ismet 1-
alika ile öğrenilmiştir. Berlin hazardaki vaziyette müsbet bir nönü arasındaki mesajlann te-
vaziyeti, Ankaramn münha:iı- siyaset manası tazammun eder. atisinden beri Von Papen'in 
ran Türk menfaatinden mül - * fasılasız bir faaliyet sarfetti~i 
hem olmayan kararlar almıya - Bertin, 12 (A.A.) - Alman bildirilmektedir. Bilhassa son 
cağı noktasından hareket ede- matbuatı, Türkiyenin bitaraf - günler zarfında Alman biiyiik 
rek mütalaa eylemektedir. An- lığını muhafaza arzusuna dair elçisi Türk zimamdarlanna 
karanın hattı hareketi "miite- Stefani Ajansı tarafından veri· yaptığı ziyaretleri arttırmıştır. \.,.. _________ , _______________ , __________ .... . .. _..J 

':'( ugoslavyayı 

Parçallyorlar 
Anadoluıa 

Gececek Talebe 
icin Kolaylık 

lstanbul ve Trakyadaki Talebeden 

Yugoslavya içinden ve dışmdan 
parçalanmak tehlikesine marw: 
bulunuyor. Alman siyaseti, onun 
dahil! ve haricl düşmanlarmı ha
rekete geUnnlye ve Yugoslavyayı 
parçalamıya muvaffak olınu§tur. 
Yugoslavya her tarattan başgöste
:ren bu düşmanlar kar§ısmda lstik
Ulini müdafaa için kahramanca 
dö~üşmesine devam etmektedir. 
Fakat maruz. kaldığı bu tect akı
beti görüp te müteessir olmamak 
mümklln değildir. 

isteyenlere Derhal Tasdikname Verilecek 
Ankara, 12 ( A.A.) - Maarif Vekilliğinden tebliğ edil-

miştir: 
M. Zekeriya SERTEL İstanbul ve Trakya bölgelerinde bulunan orta okul ve 

Yugoslavya yaralı bir kur- liselerdeki talebeden Anadolu okullarına gitmek isteyenle
ban gibi yere devrilince re müracaatlarında tasdikname ·verilmesi ve kendilerine 

şimdiye kadar dost maskesi takı- kolaylık ao··sterilmesi hususunda okullara tebligat yapıl-nan düşmanları derhal zehirli ,.. 
dişlerini çıkardılar, ve Yugos- mıştır. 
lavyayı parçalamağa başladılar. ====-:::-=================""======= 

Yugoslavyanın bünyesi itibari-
le dahili, coğrafi vaziyeti itioa
rile harici bir çok düşmanları 
vardı 1914 - 18 harbinden evveL 
ki küÇük Sırbistan Makedonyayı, 
Hırvatistanı, Slovenyayı Dalmaç. 
yayı almak suretile büyük bir 
Yugoslavya vücude getirmiş, 
fakat ayni zamanda dahili ve ha
rici bir çok niza ve ihtilaf se
bepleri ihdas etmiş oldu. 

Makedonyalılar senelerden be
ri müstakil bir Makedonya için 
dövüşmüşlerdi. Bu kanlı müca
delelerinin sonunda istiklallerine 
kavuşamamış. olmak on lan muğ. 
bcr etmişti. Bulgaristana ilhak 
edilmiş olsalardı bu derece kız
mıyabilirlerdi. Fakat Yugoslav
yaya esir olmak hoşlarına gitme-
mişti. Bu yüzden senelerce Ma
kedonyalılar Belgrada karşı asi 

, 

vaziyette yaşadılar. Zaman za
man meseleler çıkardılar. Bul
garistan da onları tahrik ediyor
du. Nihayet Belgrat Sofya ile 
bir ebedi dostluk anlaşması ya
parak Makedonya tahrikatının · 
önüne geçti. Sofvada çalışan Ma-

Afrikada hava sahasında tipik bir çöl hava buah 

Afrika Harbi 

kedonyalıların 1ideri Mihailof T O B R U K ı U N 
ne.fyedildi. Bu sayede Makedon-
ya meselesi kapatılır gibi oldu. 
Şim<ii Yugoslavyanın zaafından 
istifade ederek Makedonyalıların 
tekrar baş kaldırdıkları ve Al
rnanyadan müstakil bir Make
donya ihdasını .istedikleri bildi· 
riliyor. 
Bel~ratla geçinemiyen unsur. 
lardan biri de Hırvatlardı. Hır
vatlar Sırpları çekemiyor, Sırp
lar Hırvatları kıskanıyorlardı. 
Bu geçimiizlik son güne kadar 
devam etti. Hırvatlar tekrar A· 
vusturya veya Macaristanın esiri 
olmaktan korkuvor, fakat Belgra. 
da karşı da ısınamıyorlardı. Bu
na rağmen Maçek Yugoslavya· 
nın himayesi altında muhtariye_t 
ilanından fazla bir şey istemcdı. 
Hatta bu defa Simoviç kabine
sine girmeğe bile razı oldu. Fa
kat M"hvercilerin elinde alet 
olarak kullanılan ve Kral Alek· 
sandrın katlinde methaldar ol
duğl' için Italyaya iltica eden 
Pavloviç'in. bugünkü vazivetten 
istüade ederek Zağrep'e geldi • 
Ü;ni ve oradR kendi rivasPti al 
tında H1rvatistanın istiklal!ni 
ilan ettiğini öğreniyoruz 

Garbında Harp 
Oluyor 

Habeşistamn Her 

T arafmda ltalyanlar 

Takip Ediliyor 
Londra. 12 (A.A.) - "Tebliğ,, 
LiBY A 'da: Kuvvetlerimiz Tob 

ruk'un garbında düşman kuvvet
lerivle temastadır. 

ERITRE'de: Musavva'nın zap· 
tına kadar alınan esir adedi 
41.000 dir. Bunun 1.000 "i subav. 
14.000 i İtalvan. 26.000 i de mÜs 
temleke askeridir. 
HABEŞİSTAN'da: Addis - A· 

beba'dan hareket eden kuvvet
lerimiz ricat etmekte olan düş
manı mi:ttem.adiwn hırpalamak
tadır Addis - Abeba'da 5000 esir 
alınmıştır. 

(Sonu. Sa 5; Sil 1 ), 
t~ 

(Sonu: Sa 5; Sü Z) 

1 Sovyetler ve Balkanlar 
-c-

MOSKOVA 
Macarları 

Tahtie Ediyor 

Macaristanm Hareketi 

Sovyetler Üzerinde 

Bıraktı Fena Tesir 
Moskova 12 ( A.A.) "Tass .. Macar 
sefiri Kristoffy bugün Hariciye 
komic;er muavini Viçinski'vi 7.İ

varet etmiştir. Sefir hüklımeti 

namına beyanatta bulunarak !\fa. 
car kıtalarının Yugoslav top-
raklarına girmesi sebeplerini an
latmış ve bu ha~ekctin Sovyet 
hükumeti tarafından haklı gö. 
rüleceği ümidini izhar eylemiş. 
t' .ı r. 

Vicinski aşa~1daki cevabı ver. 
miştir: 

(Sonu: Sa 5; Sü 'I) 

HUOUOLllR • • • • 

ALMANYA ll!RVRT llv. - ·-·-·
ALHRN i~vllLi l/?ZVI 
Y'1Nl1N ~ 11111111 1 

AONANYA 

Balkanlarda Yugosl8\·ya ve Yunan cephelerinde vukua gelmekte olan harckiı.h gösteren harita 

•••••••••••••••••••••••• 
jYugosfavJ1ada i 
•••••••••••••••••••••••• 

Almanlar 
Krusevaçta 
Durduruldu 
ltalyan Ve 

Kuvvetleri 

Alman 

irtibat 

r esis Ettiler 

................................... • • tYunanistanda J 

............................. 

Almanlar 
Filorina'ya 
Vardılar 

ingilizler Alman 

Cüzütamlarını 

imha Ettiler 
--o--

Yugoslavlar Her 

Şeye Rağmen 

Döğüşecekler 

Yunani,tandaki Jngi'liz kuvvetlerine kumandan tayin eJıl"n l ,ih· 
ya işgal mıntakası lnriliz kumandanı General Henr~· Maitbnd 

1 

Wilson Libya harekatı esnasında Afrika haritasını tetkik ederken 

r;;;;.; ~·;·;;~·~·;;~·i ı f ~~;~;,;~;~u;~ ı 
Britanya Orduları •1 

General Vilson 

Yugoslavyada bir mahal, 12 
(A.A.) - 11 Nisan tarihli Yu
goslav resmi tebliği: Şimal böl~ 
sinde, faik düşman Daruvar yo
lu ile Sava'ya gelmiştir. Daha 
garpta. Almanlar, mukavemetle 
karşılaşmadan Zağrebe girmiş -
lerdir. Düşman müfrezeleri Kra
gujevaç'a doğru ilerlemişlerdir. 
Burası da işgal edilmiştir. Mer. 
kezi Sırbistanda, düşman ileri 1 
harek"etine devam etrnektPrtir. 

Almanlar durduruldu 
Nevyork. 12 (A.A.l - "Reu

ter .. : Colombia radyosunun Yu
goslavyada bir mahaldeki muha
birinin bildirdiğine göre, Bul~a
ristan hududundan hareketle 
Orta Yugoslavya istikametinde 
ilerliycn Alman kuvvetleri Bel
~radın 60 mil cenubu sarkisinde 
kain Krusevaç'da durdurulmuş
tur. 

Birçok esir alınmıştır. Bunla
rın arasında bir Alman generali 
de bulunmaktadır. 

Ayni muhabire göre. t.hkübiin 
cenubu garbisindc müthis bir 
muharebe cerev3n etmektedir. 
Bu mıntakndaki Yu2oslavlar, 
Arnnvutluktaki İtalyanlarla irti
batı trmin kin garba do~ru sar
kan büvük Alman kuvvrtlcrini 
durciıırmıya uilrasmaktarhr. 

Üskiio civarında el bombala -
rivle 80 Alman tankının tahrip 
edilili{!i sövlenmPktedir. 

Nazilerin siddetli bomharnı -
manına ral!men Yu~oslavlar İn
rıiliz tnkvivC' kıt,;ıhırının l!ecmesi
ni temin ici•1 Manastır civarında 
acık bir koritior hulundurmıya 
gavret etmC'ktedirlcr. 

HalC'n cinn dolavıc;iyl(' müna
kalat giiclükle vapılmaktndır. 

Avni muhnbir. Yıı11oc;lavların 
oelecek Amerikan ve fnl!ilİZ var
dımına cok ı;cüvendiklerini ilave 
etmPktl'd ir. 
Di~er cihetten Yuı?oslav cenup 

ordusu Arnavutlukta ileri har~
kPtinr devam etmPktenir. TPeV
vüt etmiven bir habere göre Vu
~oslavlar Arnavutlukta mühim 
bir 1iman olan Drac'ı İ!:igal etmiş.. 
lerdir. (Sonu: Sa 5; Sil 4) 

..................................................... 1 

Maçek'in Tayin Edilenı 
• 

Beyannamesi ve 

Tefsirler 
Hırvatistandaki Sırp 

Mebusları Rehine 

Diye Tevkif Edildi 

1 

Hedeflere ı 
Dün Varıldı 

Yugoslavya ile Akd 

Edilen Muahedeler 

Mer'iyetini Kaybetmiş 

1 

Kumanda Edecek 

--o- Alman,•a umum Erkanıharbirc 
Macarlar, Suboviç, Reisi Mareşal Keitel 

-·-
de G. K vaternik 

General Değilmiı 
• Atina, 12 (A.A.) - "Tebliğ .. 

Szabadka'ya vardı Manastır mıntakasından gelen 

Londra 12 CA.A.) - Hırvat şe
fi Macek'in Hırvat milletini ye. 
ni müstakil hükumete iltihakn 
ve Hırvatistanm id~resini tev
di etti~i hükumetin emirlerine 
itaata davet eylediği hakkında 
Budarıeste radyosu t:u afından 
neşredilen haber hakkında Reu. 
ter ajansının diplomatik mu
habir: b•ldıriy0r: 

(Sonu: Sa 5; Sü 1 J 

Budapeşte 12 (A .A.) - l\ta. 
car kıtaları Trianon muahedesiy. 
le tayin edilen hudutları ırece -
rek dün saat 11 de Horgos na· 
hiyesine varmış ve Szabadka 
istikametinde ileri hareketleri. 
ne devam etmiştir. 
Akşamları çıkan Maızyar Or

sag gazetesi. Macar kıtaatının 
Subovic;'in önüne vardıklarını 
bildirmektedir. Sonu Sa 5. Siı 5 

Uyuşturucu Maddeler 
ithal Edenler İçin Yeni 
Hükümler Konuluyor 

Ankara 12 <TAN muhablrina 
den) - Hükumet Türk ceza ka. 
nununun 18 ve 403 üncü madde
':>rinin tadili hakkında Büvük 
Millet Meclisine bir kanun pro
iesi ~öndermiştlr. 

Esrar, morfin ve kokain ~ibi 
uyuşturucu maddeleri izinsi7. 
memlekte sokanlar. bunları alıp 
ı;atanlar ve imal edenler hakkın
da yalnız hapis ve a~ır t>ara ce. 
zasiyle iktifa olunmıyarak mu. 

av\"en müddetle süre:ün cezaları 
ile~ de ce1.alandırılmaları teklif o
lunmaktadır. Diğer taraftıın ce 
za muhakemeleri usulü kanunu. 
nun 66 ıncı maddesinin tadili 
hakkında yine bir kanun proje
si hazırlanarak Meclise gönde
rilmiştir Bu ttıdile nazaran me1 
kıir maddenin son fıkrasının 
kaldırılması, ehli hibre tayini 
işinin doğrudnn doğruya hakime 
ait olması teklif edilmektedir. 

Alman motörlü unsurlan, FilorL 
na mıntakasında kıtalanmızla tc· 
masa gelmişlerdir. 

Arnavutluk cephesinde, mah· 
dut mahiyette keşif kolları \'c 
topçu faaliyetı olmuştur. 

Bir düşman cüziitanu 
imha edildi 

Londra, 12 (A.A.) - Saliihi • 
yettar bir menbadan öğrenildı -
ğine göre, Manastır mıntakasın· 
da bulunan keşif müfrezeleriın 'z 
den birı dun bır düşman piyade 
cüzütamım kamyonlardan in<>l • 
ken yakalayarak tamamf>n ımha 
etrnıştir. Ingılız mıifrezesı hıç -
bir zayiata uğramamıştir. 

K al'i harekat 
Londra, 12 IA.A.) - Bir t3 -

raftan Ingıliz - Yunan ordulnrı 
\"e diğer taraftan Alman kuvvet
lerı arasında Florinanın ~im.:ıl 
bölgesinde gayet şiddetli bır mu 
harebenin dün akşam başlamıc 
olduğu havadisı bugün öğleden 
sonra burada yayılmıştır. 

Bu haber hakkında elde edile 
bilen az fakat ciddi malumata 
nazaran bu muharebenin kat'i 
bir mahiyeti haiz olacağı anla,,!
maktadır. 

( Sonu: Sa 5; Sü 6) 
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l'azan: ULUNAY 

Diğer apartnnanlarda oturan
lar rahattan, uykudan ke

sılmişlerdi.. Memo'nun arkadaş. 
lan bu çekilmez vaziyetten şi-
kayet edenleri: .. 

- Biçare can çekişiyor ... Ole
cek ... 

Diye teskin ediyorlardı 
Memo'nun ölümü müthiş ol -

du: 
Saçları ürpermiş, gözleri fal

tnşı gibi açılmış, yatağın ortasın. 
da ölmüş ve tekrar dirilmiş bir 
kadavra gibi çırçıplak, sanki Ü· 
zerine hücum edenleri koğoyor
muş, onlarla mücadele ediyor -
muş gibi etrafına yumruklar sa· 
vurarak saatlerce uğraştıktan 
sonra nihayet bir kütük gibi düş
tü. 
Mısıra telgraf çekildi. Derhal va 

kıftan cenaze masrafı gönderildi. 
Eski bir iıdet mucibince ?rens
Ierin kefenleri ipekten olması ıa.. 
zım geldiği için sarfedilen para
nın miktarına ehemmiyet veril. 
miyordu. Servet, cemiyetin başı. 
na bela ettiği bu tereddi nümune. 
lerini kıymettar bir mücevher gL 
bi mahfazalara sarmayı unutmu
yordu. 

Ziyaından korkulan bir hazine 
gibi, delinin ölüsünü gül suları. 
na batırarak, kat kat ipeklere sa
rarak içi kalın çfolCo kaplı bir 
meşe sandı~a koydular, lehimle· 
diler, çivilediler, sardılar, sarma
ladılar. mühürlediler, vapura bin 
dirmek üzere Marsilyaya götür. 
düler. 

Şimdi ecdadının türbesinde o
na da bir yer hazırlanacak üstü
ne bir sanduka konacak ve bir 
surü ücretli ve~ylacılar bağrı.. 
şacaklar: 

"Prens Memo hazretlerinin ru
huna fatiha!,, 

IX 

Servet Esirleri 

Sarayında en büyük eğlencesi 
kedileri idi. 

Memleketin, her tarafından ge. 
tirtti~ tUylü, tüysüz kedilerden 
başka yavru iken alınmış büyü. 
tülmüş bir sürü de bayağı cins .. 
ten olanlar vıırdı. 

Aslan, Kaplan, Fındık, Meneş, 
Zertob, Cunbüş, Pamuk Ceylcln, 
Sincap, Sayyat, Yumuk, Kahra
man Neriman, Edi, Büdü, Nazik, 
Canan, Şcpıer, Yosma, ne yoktu 
ki? ... 

Ve bütün bu kedilerin hususi 
halayıklan, hizmetçileri vardı. 

Yemeklerini hazırlarlar, yatak -
larını ya;>arlar, sepetlerini temiz
lerler. Ufak şilteler katılaşmış i
se hemen hallnca j;(Önderilir. Ya
tak yüzleri haftada bir defa yı
ka tılır. Her birisine bıkmaması i. 
cin ustüstc ayni yemek veilmez, 
iştahlan daima tetkik edilir ... 
Velhasıl kediler için sahibesinin 
teveccühünü kazanmak cennete 
girmek demekti. 

Kedilerin yeme içme mesele
lerinden ba ka lzdivaçlarlyle de 
meşııul olunurdu. Aslanla Me
neş, Ceyltınla Zertop'un nikahı 
kıyılır. Kan koca arasında ge. 
çimsizlik tısarı ~örülürse derhal 
talak vuku bulur ve yeni evlile· 
rin ı:;tönüllerinln istedikleriyle iı.. 
divaçlarına müsaade edilirdi. 

Şayet kedilerden biri do.ı(ura· 
cak olursa o zaman sarayın içinde 
kıyamet kopardı: 

Lohu!anın etrafı kordelftlar, 
ipekli kumaşlar, gaz boynmnla. 
rivle süslenmiş sepeti biiyük sa.. 
}ondaki yaldızlı kannt>elerden bi
rine yerleştirilir. Göze görünecek 
yere nnzar takımları asılır. Lohu. 
sa şerbetleri ezilir. Davetler ya
pılır. Sazlar çalınır... Tebrikler 
yazılır. 

Bütün bu mcrnsimden sonra 
lohusanın sepeti bin türlii ihti _ 
marn ile dtı.ir~sine nakledilirdi. 

Gelen davetliler yavruları gör. 
mek isterlerse sepete: 

Maşallah, tebnrükeallah! 
kem gözlere kiş! 

Diyerek yakla ırlar. Üstü inci 
ı .. ıcmeli minimini yorgan açılır 
h€r yavru ayrı ayrı ok anır. On
d an ı;onra harem ağaları buhur. 
danlıklarla ıelt!rek: 

- Ak gôz, kara göz, çakır ~öz, 
mavi göz ... 

Diyerek ortalığı tütsülerlerdi. 

** 
Bütiin bu milyoner kadının 

etrafında toplananlardan 
'l:ıırisl çıkıp ta: 

- A iki ~özüm. Hayvan it>ekli 
ılteden kordeleden fiyon1ıtadan 

r(' anlar? Onun istedif(i kuytu 
b r kö ede yavrularını emzirip 
r. vi.itmektir. Saz çalmış, lohusa 
s :beti ezilmiş, ilstüne incili yor
~an örtülmüş kediye bundan vıı.. 
jEelir ... 

Demez. Bilfıldı: hıın11 hPrlces 
&ı.lsvip eder. 

Tefrika No. 40 

Ah kadınım! Allah aşkına 
Zertop'un gözlerine bakınız. Dili 
olsa ~deta ömrünfrze dun edecek. 
Hakipayınıza kn;>anıp arzı şük
ran edecek. Alimallah size bak
tı, baktı da gözleri yaşardı ... Be. 
rtim bile hümüme dokundu. Hay
vanın sadakati az kalsın beni de 
ağlatacaktı ... 

Bu sözler milyonerin defterin
de iyi numara almnk için sebep
lerdir. Yalnız altın çıkınların 
üzerinde oturan "velinimet,, in 
nazarında ivi bir yer kapmak 
tabiatiyle di~er kaselislerin gay. 
retine dokunur. Hepsi kedinin 
~özleri11i yaşartarak bir mevkı 
kapana tefevvuk için yeni ba
hane ararlar ve bu mücadele böy. 
lece devam eder, gider. 

Velinimet, ya~mur ve inci, su
yu altın olan bir memlektin bah
tiyar bir melikesidir. Zenginlikte 
vücudünü altın vnraklara saran 
Krezüs onun yanında imaret di
lencfsi glbi kalır. Kuvvetli ziya. 
nın 'jJervane celbetrnesi ~ibi, bu 
büyı.ik servetin şaşaası da bir 
çok mütehassir toplamıştı. Hepsi 
sarayda yerler, içerler, maaş a -
lır1ar ve bütün vazifeleri velini
mete dua etmek ve her .sözüne: 

- Evet efendim, münasiptir 
efendim! demekten ibarcttrr. 

Velinimet böyle kalabalık bir 
dalkavuk sürüsü tarafından kol. 
tuklana koltuklana artık ağzın· 
dan çıkan her kelimenin bir 
"dürrü güher., olduğuna inanı -
vordu. 

Bu kanaat onda o kadar derin 
surette yerleşmisti ki kendisini 
bir allame. tarihte nam vermis 
büyiik kadınlardan biri zannedi
yordu. 

Bu9ünkü 
Korunma 
Tecrübeleri --Denemeler Esnasında 

Münakalat Duracak 
Bu sabah saat 10 da Üsküdar~ 

da 'jJasif korunma ve paraşüt e· 
kipleri faaliyeti tecrübesi vapı
lacaktır. Deneme iki saat sürecek 
tir. Bu müddet zarfında Üskü
dardan Anadoluhisnrına k "'dar O· 

lan mesafede bulunan vapurlar 
en yakın iskeleye va11ı:ışarnk bek. 
liyecektir.. Kadıköy - tisküdar 
tramvavları da bu müddet 7.n:fın. 
da seferlerini totil edeceklerdir 

Emi11ö11iinde 

Buı!Ün Eminöniinde de ayni 
şekilde bir dcn~me yapılacaktır. 
45 dakika sürecek ohın tecrübe. 
ıer esnasında Sirkeciden trenler 
hareket cttniyecek tramvaylar 
yerlerinde duracaktır. H<ılk ta en 
vakın korunma yerlcrına sığına
caktır. 

Vilayet seferberlik mUdUrü 
Ekrem Gönen'in riyasetinde bir 
heyet h~r iki kazadaki deneme
leti teftiş edecektir. 
Yarın da Beykotda bir pasif 

korunma tecrübesi yııpılacaktır. 

Ticaret Vekilinin 

Dünkü Temasları 
• Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, 
c\iln mıntaka ticaret müdlirlüğün
de, ithalat ve ihracat birlikleri 
umumi kll.ttbi Saim Bankoyu ka
bul ederek, kendisinden birlik
lerin umumi vaziyeti hakkında i. 
zahat alınış, manifaturacılar bir· 
liği idare heyeti azasından bir 
kısmiyle, tevziat işleri hakkında 
görüşmtiştiir. 

Vekil, ticaret odasının, halk 
lf. lf. tipi ayakkabılarla, halk tıpi u. 

cuz çorap, fanilc imali hakkında 
Frenklerde PrUdom dedikleri şimdiye kadar ynptığı te ebbüs-

bir tip vnrdır ki, bütün ler hakkında izahat almıştır. Bu 
sözleri herkesin bildiRl meseleleri arada ayakkabıcılar cemiyeti ida. 
tekFar etmekten ibarettir. McscQ re heyeti azası da ucuz ayı:ıkknbı 
la: imali hakkında Vekile izahat ver 

- Şu yOrüyen arabayı nt ccki- mtştir. ------------. 
yor. Kış olursn kar vn~ar. __ G-ök_....~.~OT wı:'.::'mı;>. 
gürleyince sıUrültU olur ~· ~~ 
Tarzında konuşur. Hayatta 

böyle adrım1ara cok tesadur edi. Şen kd de CI ayeti 
lir ve insan ekseriya bu yolda 
söylenen sözün mttnasızlığına c- T ahkikafı 
hemmlyet vermez. Fnkat dikkat 
edilirse çok def n farkına varılır. 

Veıtnimct te böyle idi. Bazan 
büyük salona cıkar, şczlonı?'un 
üstüne yatmnkln oturmak arasın. 
da bir şekilde U7.an ı r: Ondan son
ra Prüdomvari mülfıhaznlar baş. 
lardı: 

- İnsan dünyada iyilik etme
li, dört giinlük ömründe adını 
havır1a yadettirmclidir. 

Dalkavuklar hemen hemen he;> 
bir ağızdan gerdan kırarak tas. 
dik ederler: 

- Hakkınız var efendimiz! 
Pek doğru buyurdunuz .. 

- Böyle olmazsa servet nedir? 
Hiç ..... Hangi zengin hazineleriy
le gömüldü?. Hepsinin son de -
minde beraberinde ~ötürece~i ni. 
hayet bir arşın salaşpur! 

- Evet efendim. Pek doğru 
buyurdunuz .... 

- İnsan dünyaya nğlıynrak ge. 
lir, ağlıyarak gider. 

- Ne kadar doğru! Ne kadaı· 
doğru .... 

- Hayat göz açıp kapayıncıya 
kadar geçer, o halde neye mağ
rur olmalı? 

- Ayni hikmet buyuruyorsu. 
nuz efendim ... 

(Arkası var) 

Beşlktn ta Şcnlikdcde 'jJarkın
da bulunan kollar ve bacaklar 
hakkındaki tnlıkikrıtn dcvnm e. 
dilmektedir. Zabıta ve müddei
umumilik hadise hakkında mii • 
him ip uçlan elde etmişir. Dün 
morga giden memurlar maktu· 
lün parmak izlerini alnıışlardır 

BİR YARALAMA - Gedikpa. 
sada oturan Yervant Kaplanla 
Kapalıçarşıda kuyumcu çırağı 
Muharrem arasında çıkan bir 
kavgada Muharrem. Yervantı 
bı<'akla muhtelif yerlcrirıd~n ya
ralamıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Gülhane Müsamereleri 
Perşembe günii saat 17.30 da 

Gülhane müsameresi profesör 
Ni.izhet Şakirin reisliği altında 
toplanmıştır, Toplantıda Dr. Bıtr 
han Tugan ''kan nakli yerine 
kair13 olacak usuller,, Dr. SaHl -
hntt'in "Dalgıc folci., , Dr. Nec -
mcttin Eriş "Radium emanas-
vonu,. , Dr. Saim Fırat "Btr et
noidol gom vakası .. ve Dr. Nec -
mettin Polan "Nüksetmiş bir pa
ralizi general vakası,. hakkında
ki etüdlerini anlatmışlardır. 
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Galatasaray liscsincle talcbcnın viicude getirdiği c erlerden lut 
resim sergisi açılmıştır. Scrghk•kı eserler, çok bc~cnilıni tir. 

Yeşilay Cemiyeti, diin Eminönii Halkcvinde aylık toplantısını 
yapmıştır. Toplantıda cemiyet reisi Pr. Fahredcli11 !{erim kı a 

bir hitabede bulunmuştur. :rn yeni aza yemin etmiştir 

Dniversi 
imtihan 

Belli O 

• 
nın 

• 
il 

imtihanlar 24 Nisanda 

Mayısta Bitecek 

Başlıyacak ve 

Tal ebenin Kitap 
Temin Ediliyor 

15 

Ve Not ihtiyacı 
Üniversitenin bütün fakültele-, Anad"Olu vizesine girecek olan

rinde lıntihan hazırlıkları tamam- hır nisanın 21 inde ve 23 iınde 
lanmış ve 24 nisan ile 15 mayıs im tihan verecektir. 
arasmaa '1>ütün ittttihar.mrın ne! Yabancı am"r cn:ıtltü~\ı ?ro
ticesi için programlar hazırlan • fesörleri ayni zamandn Romano
m1ştır. l~ji e~sti~üsünde de ~ers vc~-

Tesbit edilen ",'.>l'oJ,ı:!!'.ımıarn ~ö- d~k~.e~ı i~ın yabnncı chller cnstı. 
e edebiyat ve fen fakültelerin- tüsu ımtıhanları 8 mnyı.,tan s~?-
~~ umu~i ruhiyat 18 nisanda, ra ;r-~pıfoc~ktır. Edebi~·a~ !aku~ 

d .. 21 e 22 nisandn tec. tesının cografyn kolu ıkıncı sını 
pe agoıı v ' l b . . .. ı· . t h 1 5 
rübi ruhivat ta 23 ve 24 nisanda ta e esının soz 11 m;ı 1 ,ın tırı 
yapılacaktır. Edebivat fakültesi. mayısta yapılacaktır. . . 

· 'k l ·· tif'k sını \'ere Coğrafya kolunun bırincı ve 1-
nın psı o OJı ser ı n - . . 't l · tih l 2 
cek olanlar 2 ve 3 mayısta imti- kıncı sı~ı yazı ı ım an arı .3 
hana tabi tutulncaktır. Sosvoloii v: ~4 nısa?dn. vapılacoktır. Bı-

hl · k t'f'k sı 5 ve 6 mn rıncı sınıf ımtıhanı 5 mnyısn kn-
ve a a ser ı ı a ' - · · l k İk' · vısta, umumi filozofi ve mantık dar bıtmış o nca tır. ıncı sı-
8 mayısta. tekst imtiham 9 ma. nıf imtiha~lnrı dn 11 mavı~to so. 
vısta vaiJtlacak. mayısıt) 12 inci na erecektır. Gecen s~ne.n~n me
ve 13 ·üncü ~nleri de felscfl' ta· zun olm1;yan talebesı ıçın .14 
rihi sertifikasına tahsis edile - rnavısta bır imtihan h kkı v:-rıJc. 
ektir ccktir. 

c . •. . ~k k Güzel San~tlcr mektebinin kız 
Edebıyat fnkultesmin:. Vt~. se tsılebesinln nııkerlik dersleri im. 

ehlivet. alacak ~l~n 3 unc.u yıl tihanı 3 mayısta yapılacaktır. 
derslerı talebesının n~zarı a!':. * 
kerlik imtihanları 24 nısand~ Ü. 
nivcrsite talim taburu bahcesin
df' vaoılacaktır Fen foki.iltecılnin 
vi.iksek ehlivet ala<'ı:ık ol:m tale
besinin askPrlik imtihanları da 
10 nisan ve 2 mayısta olncak. 
tır 

Hukuk fakültesinin elemP im. 
tihanlan 24 nisanda başlıvacak
tır. İktisat Fakültesi elemeleri do 
25 ve 28 nisanda olncoktır. Tıı• 
fakUlteslnln vizPlerl dP nevdf"r 
nev talebeye ilan eclilmeklC'dir. 

l\Inarif Vckfılcti teftiş hcveti 
reisi Cevat Durcıunoğlu dün mü
fettişlerin toolant:~mn rivaset et. 
miş ve imtihan rnmnnından ön. 
cc verilen rat>orlnr üzerinde ka. 
rarhr jttihaz f'tmistir. 

Lise ve orta okullarda 
Orta okul müdürleri, devle' 

orta okul imtihanlnnna. W:e mil
dürleri de lise bitirme imtihanla
rınn girecl'k ofan talf'benin vaıi. 
vetlerini tetkike başlamışt1r. Bu 

Tahliye işlerinde 
Kolayhk 

r . . 

· IKa:tıröO~ırün DDO~lk~~ıro 
Y apdamaz mı ? 
111• cra daireleri, \•akıClar 

mlldi.irHiğil, beledi~·~ dai. 
mi cncllmcnlerl, '(•ilayet idare 
heyetleri milli eınlôk \'C cm~ali 
mUdllrlUklcrl farnfındnn, mii
uı~·ede ve miinaka a,' ve ihale 
kanunlarının hlikiimlcrinc uyu
larak. mii7.a~·ed~ ile satılan bir 
ga~·rimenkulii sntın alı •orsn-
nuz. Buna muknhil rnra:ıll he· 
nim gibi 800 - J 000 llrn par:-ı 
\·eriyorsunuz. Bedelini ödedi
ğiniz mlilklin kati ihalesi ~·apı· 
lıyor. Tapu seneclinizi alıyorsu
nuz. 

"Fakat bütün hu muamelat, 
maalesef, parasını ödediğiniz 
ve tapusunu cebinize kordu -
ğunuı mlllkil eliniıe alabilme· 
niıe ~·etmiyor. Çiinkü o anda, 
satın aldıktnız evde, bir aile O· 

turmaktadır. Ve siıin, adına 
"binanın ~gili,, denilen o va
tnndR~ı evini7.dcn cıkarRbilme
niz için, mahkemeye ba~vurma
nız lô1.ım geliyor. 

\..._~-------···~--~4~-------·-------.... ~··-· -·----·--·~-,--~ .. -----~·-..-----==~~·----~"""-=---~,_.--..... ............... __.,_,,,._~.-' 
Filhakika, başvurulması la· 

zını gelen knnuni formalite hu
dur. Ve bizim bu formalitenin 
esnc;ına hiçbir diyeceğimiz yok. 
Fakat gelin görlin kl, eviniz • 
den cıkmak istemiyen vatan -
da , f i mUmkiln mertebe uzun 
siirdiirmek için, tiirlii tiirlii hi· 
leye başvuru ·or. Ve si7. kendi 
malını7.ı elinize gecirindye ka
dar uzun miicldet u)::rn ı;\'Of, a~·
rıcn masrafa, ve kiilfote giri
yorsunuz. 

Ru itihV"la acaba, dl)•oruın, 
o foı%h11~tiin -~ ~blkntı. daha 
prnt!H ' hlV'~ek le_fi~lll~Ol>J~u? 
"rrE~P'\ıHC\atırlnr, .fı1rc:o1C- va
tanrlac;lRrı haks17. yere mn~rnfn 
ve kilirete sokan hu mllhlm 
noktanın nazını 'tihara Alınma· 
ı:anı mlimkün kılabilirse. zah • 
nıetimizin ho a ı?ltmelfltini 
görmenin se,;ncini duyacağız!,, 

* * 
Ttı§delen ihtikarı: 

il D en bu mektubu Çnnnk
knleliler namına ~·n71-

yorum. Riz, yaptığımız tahki
kat neticesinde (iğrendik ki, 
Taşdelen suyunun lıllyiik şişe
leri, İstanbuldn 50 kuru!-ıa sa-
tılmaktadır. Yine ö~rcndiğimi
ze göre, Taşdelen sııvunun f ·• 
tanhuldan Çannkknlcye nakli, 
İstanbulda 50 kurusa sntılan hu 
~işelcrden her biri ha~ına on 
kuru~ masrafa mal oluvortnu . 
Bu hesarıcn, bizim Cnhakkn1c • 
de Taşdelcn suyunu 60, hile -
mediniz 70 kum n içebilmcmiz 
lhım değil mi? 

Halbuki ne gezer? Ri7ler, bu
rada Tnııdefon suyunun İstan
hulda elli kunısa satılan o hii
yük şişelerini, 70 kum a değil, 
hu paranın iki misline, hatta 
lki mislinden bile fazlasına, 

vani 140 - 150 kuru~a alnhili
yonu. Yapılan hiitiln tt' eh-
bii~ler de, maalesef, hu husus
ta halk lehine hir netice "'erc
bilmi değildir. Şimdi sorarım 
size: Bu dllı>cdiiz ihtikar değil
dir de nedir? 

"Ta ·delen suyu Karlspad'· 
dnn gelıni31or ki, fi:yııtının hu 
dcrere kabnrışını tabii görelim. 

Temenni ederiz ki, ltızım ge
len tedbirler bir on evvel alın
sın dn, biz Ta delen suyunu, 
zeınzcm suyu fiyatına içmiye
lim!,, 

* * Bir malıkıimwı dileği: 

il B en, iki seneden iharct 
olnn memnri~·et havn· 

tımın hc-niiz ikinci scncc;inile 
bir ka.,avıı uğrarlm: llllı<'c Zi· 
'rant Bankasınft hai?h Akrakoca 
kredi koopPrafHinin bnnft tcs· 
lim olunan binlerce lirasından 

210 lirn~ını ihtilas etmek suçu 
ile mahkemcve v<'rilıiinı ve ne
ticede, 5 sene, on ay hapse 
tnahkiım olundum. 

Şimdi, fcl'riihcsizliktcn do• 
ğan hu giinahınıın l'e7.rısını. rle
rin bir nedamet i<:indc l'Ckmclt-

Bir Haftada 
4110000 Lirahk 
İhracat Y aplldı 

-0-

Fransa, 

Tohum 

Bizden 

İstiyor 
Bu hafta içinde muhtelif mem

lr ketlere yapılan ihracat yekunu 
4 milvon 110 bin lirayı bulmuş. 
tur. Balkanlarda harbin başla · 
masım, raITTnen ihracat ticareti -
miz. bu hafta icinde diğer hafta
lara n isbetle rekor kıracak de· 
recede fazhıvdı . Di.inki.i ihracat 
ise ancak 50 bin liravı bulmuş
tu 

Fra11sa tohum istiyor 
Har;:>ten sonra. Fransa ziraat 

islerine büyük bir chemmivet 
vermektedir. Fransız Ziraat Ne. 
zareti, zeriyatı arttırmak ve yenl 
çeşitler istihsalini temin etmek 
için, memleketimizden de bazı 
tohumlnr istemektedir. Dün Fran 
saya ilk defa olarak, Frans1z Zi
raat Nezareti hesabına keten to. 
bumu gönderilmiş~ 

Soygunculuk 

Yakası Davası 
Bir müddet evvel Şile civarın 

a bir soygunculuk hadisesi ol
"llUŞ. Necati Terzi adında bir 
genç, köylerde seyyar satıcılık 
vapan Mehmetoğlu lsmaili parn
sına tamaan başından balta ile 
yaralayıp öldürmüştü. Şile sulh 
ceza hakiminin idam talebi ile 
lstanbul adliyesine sevkedilen 
suçlunun duruşmasına dün birin 
ci ağır ceza mahkemesinde öaş
lanmıstır. Necati hadiseyi şöyle 
anlatmıştır-

- "Benim Ismailden 60 kuruş 
alacağım vardı. O gün kendisine 
yolda tesadüf ettim ve p:ıramı 
!stedim. Vermek istemeyince 
kavgaya tutuş~uk. Ismail bantı 
bıçak çekti. Hayatımın tehlikede 
olduğunu görünce elimdeki bal
tayı ba ına vurdum. E~sen. o 
glin iki tane 49 luk rakı ıçmış
tim. Fazla bir şey bilmiyorum., 

Mahkeme şahit celbi için baş
kn güne bırakılmıştır. 

Bir Otobüs Bir 

De~yu Yıktı 

Eyüple Keresticeler arasında 
işliyen şoför Mehmet Dumanın 
idaresindeki otöbüs Mürselpaşa 
caddesinden geçerken bu cadde
de Vasile ait 278 numaralı ke
reste deposuna çarpmıştır. Çarp 
ma o kadar şiddetli olmuştur ki, 
deponun duvarı yıkılmı~ ve oto
büs içeri girmiştir. Otobüs boş 
olduğundan nüfusça zayiat olma 
mıştır. 

13-4- 941 

Hakiki Havadisin 

Menbaı Nerededir ? 
Yazan: Naci Sadullah 

Hnrbin başmdanberi, kimbi. 
Hr kaç defa yazdık ki, 

muhtelif ıncnbalnrdan, ve muh
telif \'asıtalar1a ortaya çıkarılan 
ri\'nyctlerden, ve ha\'ndlslerden 
bir kısmı tamamiyle asılsız, bir 
kısmı harikulade miibaliiğulı. fn. 
kat bilaistisna hepsi de "maksat
lı,. dır. 

Radyo, yabancı propagnndaln· 
rın, öniine baraj çekilm .. z bir 
ınenbadır. De""il muhtelif rnd. 
yo ista yonlarından dinlenilen 
hnbcrlerin. hatta gnzetelerimiz· 
de l er bulabilen ynbancı mnh· 
reçli bir kısım hrl\ ndislcrin bile 
kaydı ihth ntla telakki olunması 
lfızımdır. Ve çok iikiir, vntandns 
ların tam bir ekseriyeti. bu hn· 
kikati <'oktnn kavramış hulun · 
maktadırlar. 

Fakat aramızda, Ankara rnd. 
yosıınun, \'c gazetelerin verdik. 
lcri lınnıdislc.re doynııynrnk 
dünyanın bütiin istasyonlarından 
tiirlii tiirlii haber dinlemek arzu. 
sunu yenemiyen kimseler de 
vardır ki, onlnr. gösterdikleri bu 
müfrit tecessüsten, biçare zihin· 
!erini karıştırıp bulandırmaktan 
ha ka hiç bir netice alabilmis 
değildirler. Bizim, bu mnsum 
gafillere bir diyeccğimiz yok. 
Zirn zaten ·yabnncı menbnlnrdan 
topladıkları havadislerin hemen 
her gün hadiseler tarafından 
tekzip edildiğini giirmek, onlar. 
dan çoğunu, gösterdikleri zah
metin beylrndcli "'ine inandır • 
maktadır. 

Bizim, daha fazla artmasını 
beklediğimiz uyanıklık, dahn zi.. 
yade, ikide birde maksadı mnh
susln işaa olunan rivayetlere kar
şıdır .. 

l\lcsclil ev\:elki gün, Alman. 
lar eline geçen Selaniğin İngi~ 
ler tarafındı:ın istirdat olund~a. 
i an olundu. 

Ve bu şayia~. hemen hemen. 
uymı~'an kimse kalmadı. Fakat 

teeyyiit ctıniyen bu rh•ayetin ha
diseler tarafından tekzibe uğra. 
yısı, o rivı:ıyete aldanan gafillerin 
yeni haberler karşısında duyduJs~ 
ları tcc siire, derin hir sukuhj 
hnvalin acısını da kattı. 

Zaten, o rivayeti ~ıkıtrnnların 
gayesi de sndece bu neticeyi al. 
mnkfı:ın ibaretti. Rtt harbin bn 
ındanberi haşvurdukl:m ha it 

ve dcği me7. prqpngand . ilele • 
rinden birisi de, ka7.n11d1 arı ye
ni bir zafer h:ıbcrini vermeden 
e\'\ el, hasımları lehine rivıı •etler 
çıkarmak, \'e o rivayetleri bir 
1-afer ha\ udi İ\'lf' tekzip ederek. 
sinirlere ko ·dukları kundağın te. 
sirini artırmaktı. 

Nitekim Scliınifin f ngiliıler 
tarafından istirdadı rivayetinden 
Mnra, yeni bir Yunan ric. tinin 
miihnli\~alı bir şekle sokularak 
gfıriiltiiyle bildirilmesi. hu hayat 

tetkikler 18 nisan cuma gunu so lhllcnin ndşikfı~bbir tst:rı·ct,~e ~cknıt ~
na ercek ve imtihan hakkı kaza. anmasın. nn 1 are ı: c .•ş c sı
nanların listcleri 19 nisan cumar- dnir hh~r~ı~ndde lkuldlanılnBn s~ll~hl ltar
tesi sabahı ilan edilecektir. 21 ni- • an ırısı c nıy u. . u ı a ı nn 

ıe · 8 baht saat 9 da da korunmanın tek çarcsı, rf vavPt 
ı::an pazar sı a ki' d ı btit .. 
iise bitirme imtihı:ınl;:ırınn bnşla- ~ 1t~ ~ y~pı a~. 

1 
.un 

1 
':!:;;'~u-

nacak ve 13,15 te sona erecektir bn~.ycl al ~ş a\·ak ısderın c.ol ın ~· 
Devlet orta okul imtihnnlan da uy e ı~r m:ı .sn ın gız <'nmı~ 

l ü " 8 1 cal<ttr bulunabılcceğinı unutmamaktan 
sa ı rt. nu V pı 0 

• • • ibarettir. Ekseriya ~ok fena ha-
Kıtap ve not ıhtıyacı herler1c, çok iyi haberler nrn. 

Üniversitenin muhtelif frıkfü. ındnki normnl rne\ kiini de,!!iş
telerinin kitap ve not ihtiyacı i· tirmiyen hnkiknti arar ak. sinir. 
cin alakadar kütüph:ıne ve mat- }erimizi propn~nnda sulknstların
baalara talimat verilmiştir. Not dan korumanın en makul yolu. 
işleriyle mes'lul olan talebe steç nıı hnlmus s:ıvıhrız! 
vakte krıdar Üniversitede c:nlışa. 
rnk noksan notları şapo~rnfhı • • 
teksir etmektedir. Profesörler de Bir lhfİkGr 
basılmakta olan kitaplnrının ba-
sılmış formalarının ıaıebcve tev- Davası 
ziine muvafakat etmistir. YarıJ" 
trılebe basılmış form~ılnrı tedarik 
edebilecektir 

teyim. Maalesef. hana yardımda 
hulunnhi1c<'ek hic kimsem yok. 
Bu yiizdcn. hapishanede <'Ckti
ğ"im sıkıntı hiiyiiktiir. Rugiin, 
tekrar c!lki hayata di)nehilsem, 
yerviiziiniin en temiz. en nn
;nu~kfır insanlnrından birisi gi
hi diiriist ynşıyacağımdnn emi
nim. Fakat marlleser, u anda 
iş isten çoktan geçmiş bulunu
yor. 

Su \'37.İyct kar t'ltndn. hana 
iimit veren cihetlerden birisi, 
mnhk\ımların (·nlıshrılacnkları 
hnkkındaki karardı. 

Bu karar. sade heni değil. be
nim gihi, derin bir nedametin 
1stırnhı kinde kıvranan bircok 
ı?linahkArlart derin bir sevince 
ve iimide kavmıturmu tu. 

Acaba, hi.ikumet, hu isabetli 
kararının tatbik ol11nmasın1 bi
raz daha tacil, ve hiitiin hanis
hanelere teşmil edemez mi der
siniz? 

"Emin olun bu samimi tc. 
mennintizin nazan itibara alın
ması, tecrübesizliklerine kur-

ban gitmiş ve kn~·bolmu hııln
ııan birçok vatanda hırı ,·atana 
vcııi<lcn kn7.andırncaktır!., 

Yalancı Şahitlik 

Ede(' Çırak 

Tevkif Edildi 
Kilosu 45 kuruşa satılması icaj) 

eden demir çiviyi 120 kuruşa saL 
ttkları ideliasiyle adliyeye veri • 
len Tnhtaknlede nalbur Nikc 
Daskalofoğlu ile kardeşi Pesiko 
nun duru"'m·ısınn dün asliv~ ıkin. 
ci ceza mahkPmesinde ele\ nm c· 
dilmiştir. Suçluların geçen celse 
de müdafaa şahidi olarak j?Öster. 
dikleri çırak Yorgi dinlenmic; 
patronları lehinde valan şah:ıdet
te bulunduğu anlaşıldığından te' 
kif edilmiştir. Mahkeme baı::ka 
bir ı!Üne bır:ıkılmıstır. 

Diln Be:-rnğlunda 80 kuru~a kı 
vırcık eti satan ile knsap, adliye. 
Vt• l('udi edllmic:tir. 

Yeni ihtikar ı:akaları * Fiyatları mürakabc bürosu. 
na bavul, valiz ihtikarı hakkın 
da da ihbarlar vaki olmustur 
dünden itibaren kontrol memur. 
!arı, bavul ve valiz satışlarını 
kontrola başlamıst1r. * Tütün eiimrüITTinde bir ku· 
ru kahveci. tiskUdarda bir bak. 
kal nohutla karışık kahvC'vı 180 
kurusa snttıkları için, adlıves c 
\'Crilmi c:ti \'. 
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TAl'J 
Türkiye Ecn~bl -1400 Kr. 1 •~ne 2800 Kr. 
750 • 9 Ay 1500 

,, 
OÇ NESiL • Oç HAYAT 

Bir 
Lazım 

• 
400 • 8 Ay 800 • 
150 .. 1 A.., soo 
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Ingilizlerin himayesi altında bu. 
lunduğu \'C müstcmlckchrini Jn 
gıltcrc sayesinde muhafaza ede
bildiği ve el an bugun Ing.lterc 
~·c ~mcrika sa3 esmde yaşamak 
ımkanını temin etmesi dolayısh 
le, kat'ı bir nıecbuı il et kat şı •• 
smda ) alnız Asor aaalanmn dc
ğıl, Portekize ait olan diğer adcl
larm da, Dakar karşısm aki ye 
şılburun \'e Fransız .Fası sahille
ri karşısmdakı .Mader adalan • 
nm da Amerika ve lngiltcre ta
rafından, Atlantik harbi için i.is 
olarak kullanılınalan ihtimali 
vardır. Bizzat Portekiz sahiller,. 
nin de, denizaltı harbine karsı 
faydalı bir suretle kullaıulabil~- 1 

ceği muhakkaktır. 

YARIM 

SAHNEDE 

ASIRLIK 

YANYANA 

IÇTIMAJ 

GÖSTEREN 
DEGIŞIKLIKLERI 

UFAK TABLOLAR 

ÜÇER 

SER?S1 Geçenlerde b~ liraya bir 
Naci lugati bulabildim. 

6-AslkveAD81k~ 
Vaktiyle 25 kuruşa satılan bu 
kitaba yirmi misli fiyatı olan be 
tant" lirayı 'erirken hiç te mah. 
zun olmadım. Bilakis memnun 
oldum. Çünkü zaman geçtikçe 
bu eı;erler eski Gördes se<-cade. 
leri gibi nedret Ye kı~·m~ kes
bediyor. 

csnzarası 

1 - Alrnanyanın, İnglltcreyı muh
tclıf cephelerden sıkışUrması nis
betınde Amerikanın lngilterenın 
yardunmı d ha geniş rn.;kyasta 
ve daha silratlc yapmak iç4n bir
çok mühim tedbirler aldıgı anla
~ılıyor. 

2 - Amerikanın Dakar karşısın
daki Asor adalarını da işgale ka
rar verdıği anlaşılıyor. 

3 - La\ al'm proJesıni, Almanlar 
hesabına, daha buyuk bır muvaf
fakıyetle tahakkuk ettirmekte o
lan Amiral Darlan'a karşı Fran
sada husumet i•ttikçe zıyadclc~

mektedir. 

A lmanyanın İngiltereyi 
muhtelif cephelerden sa • 

kıştarması nisbetinde Amerika -
nan lngilterenin yardımımı daha 
geniş mikyasta ve daha süratle 
yapmak için birçok mühim ted· 
birler aldığı anlaşılıyor .. 

Bunlardan biri Amerika ile 
Ingiltere arasında yan yolda hu 
lunan Groenlandayı muvakka
ten himayesi altma alarak bu 
rada ha\ a üsleri tesisine başla • 
nıasıdır. 

Amerikanın bu tedbiri, hem 
kendi himayesi, hem de Ingiltc
re~e harp malzemesinin daha 
çabuk ,.e bilhassa daha emni -
Yetle gönderilmesini temin mak 
sadiyle aldığı hissediliyor. Ge -
çenlerde Groenlanda üzerinde 
harp tayyareleri göründüğü ha • 
her verilmişti. Almanyamn bu 
Yol ile istikbalde Kanada ve A • 
nıcrıkayı istilaya teşebbüs ede • 
ceğı mevzuubahscdılmişti. Bu, 
uzak bir istikbalde tahakkuku 
h~lki nıl"nıküıı olacak bir projc
dır. 

Fakat Groenlandanın asıl e • 
hcmmiyeti, Amerikada imal e • 
dilen kısa mesafeli avcı tayya -
relerinin de, Kanada - Groenl:ın
da • lsJanda ~olu ile kendi vası
talari3 le ve hemen hiçbir tehli· 
keye maruz kalmaksızın lngilte
r ·ye ritınelerini temin etmesin
dedir. 

Verilen diğer haberlere göre 
arp mal emesini lngiltercye ta· 

şıyan nakliye gemilerinin, Gro
enlandaya kadar Amerika harp 

emilerinin himayesinde gitme· 
leri ihtimali mevcuttur. 

sor Adaları: 

Diğer cihetten Mister Roose • 
velt'in Amerika nakliye gemi
lerinin Sü\'eyşe kadar gitmele • 
rine miisaade etmesi, lngiltere
nin Yakan Şarktaki ordulannan 
iaşe maddelerı ve harp malzeme 
si bakımından beslenmelerini te 
min etmesi çok ehemmiyetlidir 
Çünkü; Umitburnu, Hint Okya: 
nusu ve Süveyş yolu Atlantik 
Ak.ieniz yoluna naza~an çok u
zun olmakla beraber Alman 
denizalhlannm ve tayyareleri • 
nin taarruzundan masun hulun. 
makt~dır; diğe~ ci~etten huraya 
Amerikan gemılerıyle nakliyat 
yapılacağı için o mıktarda fn
giliz nakliye gemilerinin Atlan
hk yolu ile lngiltere adalanna 
daha fazla harp malzemesi ve 
iaşe maddeleri götürmeleri müm 
kün olacaktır. 

Fransa Almanya: 

B irkaç gün evvel Mareşal 
.t>crnıu, 1•ran ız n1111Cl1111 

tesanuue Oa\et cucıı bır nutuk 
sö~ ıcmı~ ve bu nutkunda a) na 
zamanua, .t ransaıun t:skı mut • 
teukı olan Jnglitere.)·c karşı uar 
be gırmcsının şercbızlık oıaca • 
ğııu be.) an et111tı1jh. 

!Hıster t:hurcnıJl'değ son nut
kunua, Mareşal Crlcun ın DU 

sozlermaen uuıayı be.) anı meın
nunıyct etmıştı. 

.lSugun, Maıeşal Petain'in hu
usı kalemm<lcn çok munıuar 
bır tcoııg ııe~rcdıunıştir. 

Bu tebhCde, Mar.,fBJm ıııon 
nutkunun yabancı nuftouatta 
hatta .t ransız guetelerınde yan 
hş tcfsırJere yut açugı bıldırd -
ıuektedar. 

Gariptir ki, General De Gaul 
tahrıkatmm } raıısamn içinde 
tehhkeli bir vazıyet ıhdas etme 
diğıni söyhycn bu tcblığ, Uc 
Gaul'ün talırıkatı ııctıct!Sinde 
birçok Fransız gençlerinin Al • 
mantara karşı gızh hareketlete 
giriştiklerini ve bırçok F'rans":· 
lann Norınandia \'e ilritanya sa 
hıllcrınden Jngilız lamanlanna 
geçmiye teşebbiıs ettıklerini ha. 
ber \'ermekte ve Almanlar tara 
tından şiddetli cezalara çarptı
nlaıı bu hareketlerden Fransız-

AZIZ. DEVRiNDE 

SAHNE: 

D am saçaklarınnın birbirlerine aban
dığı ve cumbaların öteberi alıp ve

recek kadar karşılıklı yer aldığı ahşap ev
ler; dar, eğri sokaklar ... Hatta böyle so -
kaklar için bir hikaye anlatırlar: lki kom
şu kadın lades tutuşmuşlar; birisi, ötekini 
aldatmak maksadiyle kundaktaki çocugu
nu cumbadan cumbaya uzatmış. "Aman 
biraz sen bakıver, aşağıda işim var!,, diyl! 
komşusunun P.line vermiş ve "lAdes' .• diy\? 
bağırmış; komşu kadın da heyecandan bu 
verilen canla şeyi boşluğa bırakıvermiş! 

İşte pek sıkı kaçgöç zamanında, birbi • 
rinden ayrı tutulan kadın ve erkek - e\·lt!
rin bu vaziyeti icabı - aksi olacak, mesafe 
itibariyle çok yakında, öksürsen duyula -
cak kadar yan yana bulunurlardı. Kafes
ler vardı amma, bilirsiniz, onlar bir pen
cereyi ancak yarı örterlerdi, üst kısımlar 
perde ile kapanırdı; boyu müsaade etmese 
bile e~in küçük hanımı, bir fırsat bulup 
mum ıskemlesine çıktı mı kafessiz cam c.r
dından ayın on dördü gibi doguverırdi! 

Fakat bunu yapabilmek çok büyük bir 
cür'ete, aşk ve hırs ateşiyle adeta delirmiş 
ve kı:ıdurmuş olmıya tavakkuf ederdi. B.i
tün mahalle birbirinin arz ve namusunu 
kontrolle, gözcülük ve gözetleme ile mii -
keleftir. Her kafes ardında mütecessis göz
ler vardır; denilebilir ki, kafeslerin her de 
liği baklava biçimi bir casus gözüdür; bin
lerce tahta çerçeveli göz mahalleyi bek~"r. 

Z aten genç kızlar, evlerde analarının 
yalıindan ayrılamazlar; tek~ 

!arına başka odalara girip uzun 
müddet duramazlar; uçıı~ak bir kuş, 
kaçacak bir kedi gibi daima göz 
hapsindedirler. Yukarı kattaki odada 
biraz gecikiverdiler mi, aşağıdan he -
men bir ses işitilir: "Zehra! Kız! Nerde -
sin? Ne yapıyorsun?,, O zamanki terbiye 
usulünce kız. hiçbir vesile ile bir yerde 
yalnız bırakılamaz; ne yalnız başına bir o
dada yatabilir, ne de - hatta - başkaları
nın bulunduğu odada hülyaya dalahilir. 
Ya konuşmalı, ya konuşanları dinlediğıni 
bütün haliyle belli etmelidir. Düşünccli 
duruş, dalışlar, kendinden geçişler aşıklık 
ve "gönül çekme., alametleridir; derhal 
şüpheyi davet eder; ille bir komşu kadı· 
nın dikkatini çektigi anlaşılırsa rezalet -
tir, kız dayağa müstahaktır! 

B undan başlta Mister Roo- larm vazgeçmeleri liznngeldiği 
sevelt'in, şimali Atlan tik- ni ve buna niha3 et vermek ıçin . Bunlara rağmen yine Aştklara rastgeii -

te, lngiltere ile Amerika arastn· hükumetin ciddi kararlar ala • n.ır. Bunlar hakkında "Gönül çekme,, t&bi· 
da mühim, stratejik mevkide cağım bildirmektedır. rı pek yerindedir; aşk, o devirde gizli 
bulunan ve Portekizlere ait olan Bu beyanname bize, Mösyö ~lar, oflar, iç çekiş ve yürek üzüş ile 
Asor adalannı da Amerikctmn Laval'in projesini, Almanlar he- ~rnlfıs~ ~dilebilır; sararıp solmak, ~riyip 
himayesi altına alacağı haber ve sabana, daha büyiik bir muvııf- ıgne ıplığe dönmek ... Hatta verem olmak! 
irilmektcdir. Bundan bir ay ka • fakıyetle tahakkuk ettirdid~i an Kch mikrobu henüz mahim değildi amma 

ar evvel de lngilterenin lspun- }aşılan Amiral Darlan'ın, Al • bu hastalığın başlıca sebebi keşfedilmi~ti: 
·adaki büyük elçisinin, Portekiz manya ile iktisadi ve hatta kıs· Aşk. "lstcdiği kızı vermediler de delikan
aşvekili ile görüştüğü bildi il- men askeri işbirliği ~ apnuya lı yataklara düstı.i, verem olup öldü!,, 
;,u. Portekı.;n a5'rı.....lanberi DevarnJ Sa. 5 le !~~ 

~ ~"™ , .... ~ .... ]~3~0 r .... J,.,.....~E ...... ~.,.....?J ....... i'i-~f~f'lıı.:-- K omşusunun ogiunu seven kı~, şayet 
, ----.Ü~~~ ele avuca sığmaz kısm•ndan ıse mak 

FFEDERSINIZ B AR 
s~.dını sevgılisine anlatmak için, her :-:eyi 

Kaşınmanın, bir de, yalnız ka. 
nlığa mahsus bir şekli vardır. 
unu anlatmak pek nazik bir iş 
nıakla beraber, kaşınmalardan 
hsederken bu türliisiinü unut
ak, bahsin hekim1ikçe ve ona 
tulan bayanlarca dn önemli o. 
n bir yerini f'ksik bırakmak o
r. Onun için, bu yazıyı oku,·a· 
k bayanlardan özür diliyerek 
nu da yazını~ a çalışacağım .•. 
ka~ınmanın nerede olduğunu 
ıkça bildirmeğe, tabii, imkan 

!oktur. Bunun ehemmi, eti de 
~dan gelir. Rn tiirlü kaşınma 
bk defa pek gençlikte. kız ço. 
ğunun gene;. luz olacağı yaşta 
şiar. Genç kız bunu söyleme
sanhr, annesine bile sö~·le. 

ekten çekinir. Halhuki bu ka
nnıa. ne kadın ınkıntrh olsa. 
şh basına yani basit hir has. 
lak değildir. Daima, baslamı~ 
Ya bashvacak olan hir has. 
bğın alan~etidir. En zivade si
~r. ha folığı ... Bu alametler ken. 
sıni haber \eren sinir hastal ğı 
ktinde teda\ i edilirse ile•·icınez. 
nı; kı .. ~onrn 'nn htiliin ha\ at n
kendisini rahat!'iız ederek has 

a alametlerden kurtarılmış o. 
r ... Sinir hastalığının alameti 

dujiu için, kasınma da nöl>et 

1 AY AN L ••• goze alarak bir takım çarelere ba vurıır
du._ Mesela oğlanın göreceği bir odada, e"<· 
serıya kurusun diye sabun veya olsun di· nöbet gelir. Genç kızın canını 

sıkan, yahut onu korkutan bu 
hadiseden sonra başlar. o günler
de şiddetlenir ve önii alın· 
mazsa devamlı olmasına hiç 
bir mani yoktur... Bazılarında 
aylarca, yıllar<'a dcv~m edt•r ve 
de\'am etlikçe hem sinirleri bo
zar, hem de cilt iizerinde. kır. 
mızı ince deri üzerinde hnstahğa 
~ebep olur. O zaman tedavisine 
de imkan kalm.ır. •. 

Bu tiirlü ke~ııuıtn~·ı ~ene kız
lar kendileri haber \'erıneğe sı. 
kıldıkları i-:;n, annelerin buna 
dikkat etm<'k \'e liizumunda sor. 
maları annelik vazifesindendir, 
7Jnr:ederiın ... 

Bu kasınma, lcadanlık h.ınıhtı· 
da gebelikte, daha ~onra kadın. 
lığın sonbaharında da gelehilir. 
O zamanlarda da böbrek hastnlı
ğına yahut ı;ckcr ha:stalığına a. 
lamet olm:ısmffan dolavı el .m. 
miyctli olur. Fakat, artık genç 
kız ol mı nn ha\ anhırın huna 
dikknt C'derek miitahassıs heki
me 1 eı•difnrini mua3 ene t'ltire • 
ccklcri şiiphcsh:ciır. 

Hekimi ~öriinciye kar'at' asit 
borikli sıuk su ka anmayı • mü. 
,·akkat olarak • teskin eder. 

ye elma dizilen pencere üstlerine bir par
ça kuru ekmek, bir limon ve bir kömıir 
par~ası koyardı; halecan içinde beklerdi. 
Delıkanlı karşıki pencereden bunları gii
rürse anlardı ki, komşu kızı, kendisinin 
aşkiyle kömür gibi yanmış, limon gibi p;a
rarmıştır. Peki, ya kuru ekmek ne ma:ıa
ya delalet eder? Bu en mühimmidir: ''T~k 
seninle birleşeyim, evleneyim ... Bütün öm
rümce kuru ekmek yemiye razıyun!,, 
Aşk vakalarına o derece nadir tesadüf 

olunur k~, bö:>:le bir vakanın şöhreti yP.cli 
mahalleyı degıl, yedi semti aşarak bütün 
İstanbula yayılır, bir roman, bir masal o
lur. Ille arada kaçgöç olmamasından dola
yı sevişive~en süt kardeşlerin şer'an birlc
şememelerı pek acıklı, ölümle biten mu
aşıkalara sebep olur, akisleri şehir içinue 
yıllarca çalkanır, dururdu. 

Dün ve bilhassa bugün pek müptezelce
sine kullandıgımız "sevmek. sevişmek., ke
limeleri o zaman pek az, utanıp sıkılarak 
istimal edilebilirdi; çoluk çocuk ağzına a
lamazdı. Hatta sanıyorum ki, "Sevişm..?k., 
IUgatte mevcut bile olsa "zebanzet,, de -
ğildi. Bu kelimeleri "Edebiyyata Cedide,, 
tamim etmiştir. Sonra severek, sevişerek 
e'\i Icnenlere de hoş bir gözle bakılm:ızda; 
kadın için "aşiftelik., , erkek için "çapkın
lık,, darngasiydi. Böyle izdivaçlardan ha-

fArkası ( ilnciide) 

YAZAN: Refik Halid-
Buna rağmen Naci lftpti de 

kusursuz bir eser değildir. İçinde 
bir çok kelimeler eksiktir; i ti • 
kak, kök kelimeler yoktur. J.ü
gatin ancak iki hususi)·eti var • 
dar ki diğerleri arasında ona bir 
tefevvuk imkanı ,·erehili)·or: 

HAM·IT DEVRiNDE 

SAHNE: 

B üyük yangınlar yüzünden şehir bi
razıcık ferahlamış, sokaklar ni.3be-

ten genişlemiş ve Karagümrük, Hırkai~~ 
rif gibi eski devirde makbul sayılan semt
ler ahalisi yavaş yavaş Şehzadebaşı, Beya
zıt, Tavşantaşı, Gedikpaşa taraflarına doğ
ru kaymış, kadın da ferahlamış, insan ıçi
ne çıkmıya başlamıştır. Artık kafes mua
şakalarında kuru ekmek, limon, kömt.r 
parçası kullanılmıyor. Delikanlı pencere _ 
den seslenemediğini bir kağıda iri harfler
le yazıp komşu kızına cam arkasından gös
terebiliyor: "Ey Mehlika, aşkınızla divane 
oldum!., Zira kadın, artık okuma, yazma 
bilmektedir; bilmiyenler de Yenicami ar -
kasındaki sokak yazıcılarına hususi tabi -
riyle "nAme,, yazdırmak imkanını bulab~l
mektedir. 

Bu devir aşk ve alakanın dal budak sal
dığı çok feyizli, müsait bır devirdir; zira 
sayfiyeye ve seyir yerlerine gitmek um•.ı -
mileşmiştir; bunun için de yaz mevsimi, 
tam bir aşıktaşlık mevsimidir. Bu aşklar 
nerelerde ve nasıl viicut bulur. Sayalım: 

D ENlZDE - Göksu, Kağıthane, Ka
lender, Yoğurtçu deresi, Küçüksu 

mehtapta Kanlıca körfezi... Kayık, sandal 
ve kik, araba gibi de değildir; birbirlerine 
pek yakın, hatta surtı.inürcesine geçet·
ler. Sonra kadın, deniz vasıtasında kendini 
pek gizliyemez de ... Kupaların tavanı ve ar 
kalığı, körüklü faytonların da keza siper
leri vardır. Sandallar ise her taraftan açık. 
tır, kadınlar hokka gibi meydanda durur
lar. Bunlann bir kusuru varsa içindekile
rin kürek çekenlerle karşı karşıya bulun
malan, işaret etmekte serbest olmamaları
dır. Halbuki arabalarda seyis size arkası
na dönmüştür, kukla bile oynatsanız far -
kında olmayabilir. 

K ARADA - 1 - Seyır yerleri... Yazın 
Fenerbahçe, Çiftehavuzlar, Kuşdili, 

Büyükdere - Sarıyer arası rıhtımı, BentlP.r 
yolunda Sultansuyu yolu, Şişli tepesin _ 
den Kagıthane yokuşu; kışın, kandillerde 
Direkler arası ve Divanyolu; Sürre ala
yında Beşiktaş ve Yıldız. Ci.ılus ve Mevlut 
gecelerinde bütün büyük caddeler, saray 
önleri... 

2 - Tiyatrolar... Bunlardan maksat 
yazlık tiyatrolardır. Kadınlara mahsus üst 
kat localar kafesli idi; hanımlar sahneyi 
ve seyirci erkekleri kafes ardından seyre
derlerdi. Göksuda bir, Kuşdili ve Yoğurt
çuda o kabilden üç salaş tiyatro mevcuttu. 

3 - Sular ... Çırçır, Hünkarsuyu; Fındık 
suyu, Sultansuyu. Buralarda ekseriya ince 
saz çalardı ve kadınların oturdukları yer, 
yine kafeslerle ayrılmıştı, fakat aşık iki 
taraftan vurduğu için içerisi ayan beyan 
göriınürdü. Kayaşdağı, Taşdelen, Karaku· 
lak gibi menbalarda kafes yoktu ve bir -
birlerinden uzakça yer alarak aileler bura
larda kadınlı erkekli bir arada, hasırlar ve 
kilimler ü~erinde otururlardı. 

4 - Mama'da orta oyunu ... Saha, keza 
ikiye ayrılmış, kadınlarınkine kafes çekil
miştir. 

5 - Sünnet düğünleri münasebetiyle 
ya umumi seyır yerlerinde, yahut hususi 
bahçelerde ve kırlardaki topluluklar. 

1 şte but un bu mahaller Kaaınıa eı ıı;.1,;gı, 
kafes, peçe, şemsiye, siper gibi pek te 

sağlam olmıyan haillere rağmen, bir yere 
getirir birbiriyle tanıştırır, bir aşka. daha 
sonra da randevuya sahne olurdu. "Sular
da rastgelip sevişmişler,, , "Bu yıl Fener
bahçede işi pişirmişler,, , "Kıza Göksuda 
abayı yakmış,, , "Oğla~a ~uşdilinde tutul
muş,, gibi sözler o g~zınt! ve ~ğle~c~ yer
lerinin aşk ve alaka uzerındekı muhım te
sirini ve rolünü gösterir. 

Vapurlarda. tramvaylarda, vaput f~e
lclerinde de birbirlerini görercf$ ~~~; 
leri, aşık olanlara, görücü gönderfp iz1::liva- • 
ca kadar varanlan da unutmamalıdır. 
Sevişme ~vvelA dikkatli bakışlarla, son

ra - içtimai seviyeye göre - manalı hare
ketler ve işaretlerle başlardı. Aşağı taba -
kadan erkekler göz süzerler, bıyık büker
ler, söz atarlar, ah çekerlerdi; kadınlar hu. 
susi tabiriyle fingirderler, yani vücu•leri
ne gayri tabii bir oynaklık verirlerdi. Men 
dil renkleriyle yakaya takılan çiçeklerin 
de manalara vardı. Maamafih bunların ço-

şıMDIKı DURUM 

l~l-~1._J 
SAHNE: 

H er yer: Sokak, lokanta, tiyatro, si
nema. gazino, bar, sandal otomobıl 

plaj, klüp, otel, tr~mvay, tre:ı: mektt>p; 
sınıf, konser, hususı ve umumı neresi var
sa hepsi ... Hülyaya yer kalmamıştır; kadın 
ve erkek aı:!ık laboratuar tahlilinden ge -
çerek ve gunlerce, aylarca. hurdebin ıle 
görülerek incelenmiş, meçhul noktası kal
mamış bir unsur olduğu için aşk ve alaka 
bir nazariye değil, müsbet bir ilimdir. Es
kiden sevilen, "hakiki varlık,, degildi; bu 
varlığın ufacık bir noktasına, mesela bir 
göz rengine, bir ele, bir bıyık veya bir 
percemle kahküle istinaden kurulan ha

yaldi. Göz ile görülüp el ile tutulanı değil, 
dimağımızın süslediği, şflhaneleştirdiği ha. 
yalet ve hülyalı severdik. Sevdiğimiz, ek
seriya o canlı şahıs değildi, onun yerine 
kalbimizin içine yerleştirdiğimiz büsbütün 
başka, manevi bir hüviyet idi ve ikisi ynn 
yana gelince arada dağlar kadar fark hasıl 
olur, bizi şaşkınlığa uğratırdı. 

•• 
B inaenaleyh bugı.inün aşklarında bir 

türlü yanaşılamıyana, ele, ıtvnca 
sığamıyana karşı duyulan tatlı tahassıır, 
şiir, hülya yoktur; fakat maddi ve ımis
bet ilimlerin, hilm 0 ve tanımanın zevki. bu 
büsbütün ayrı keyü mevcuttur. Onun için
dir ki, artık, aşık olmayı sevmiyoruz; da
ha ziyade tanıyıp hoşlandığımızı seviyoruz; 
sevda, şimdi ilme müstenittir; maamafih 
unutmamalı ki, ilimde dahi aldanmak ve 
boşa çıkan bir netice ile karşılaşmak müm
kündür . 

= 
ğu çapkınlık ve aşiftelik mahiyetim geçe
mezdi. 

En mühimmi, iş kıvamını buldukt;ın 
sonra mektuplaşma idi. Yeri gelırse :r.aıf 
arabadan arabaya, kayıktan kayıga atıla
bihrdi. Dılencıler, seyyar çalgıcılar, sucu -

Kelimeler harekelenmiş \'C 

bazı kelimeler için de Ferhengi 
Şuuri'de olduğu gibi edebi misal
ler gösterimiştir. 

Naci liıgati • Osmanlı lisanı i. 
çin tertip edilmiştir. Yani bugün 
daha sadeleşen türkçe için elzem 
bir kitaptır. Fakat halk lüJ:ati 
değildir. Buna müracaat etmek i
çin mutlaka dh·an edebiJ•atı ile 
tanzimat edebiyatı iJe uğraşmış 
olmak icap eder. Böyle olduğu 
halde dahi Edebh·atıcedidede 
Fikretin, Cenabın kullandıkları 
bazı kelimeleri orada bulmak 
mümkiin olamadı. Meseli Fikre
tin iirtii mfınasma gelen (tiitükJ 
k'eliınesini Nacide bulamadım. 

Halk liıgatine biraz yaklaşan 
eser, Ahmet Vefik Paşanın (Leh. 
çe) sidir. Fakat yazık ki oda na· 
kıstır. Kelimelerin okunma tar_ 
zı, kökeri te bit edilmemiş, leh· 
çe yalnız kelimenin manaları ile 
mesgul olmuştur. Bu itibarla 
türkçele miş arapça bir kelime
nin manasını, telaffuzunu, nere
den geldiğini anlamak için ya 
Büyük Kamusa yahut (Ahteri) ye 
müracaat etmek lazım geli3or. 
Kamusa müracaat idn mutlaka 
kelimenin maddei asİiyesini bul_ 
mak tazım gelir. Bilfarz (müs
tecipJ in ne demek olduğunu öğ. 
renmek için bu kelimenin mad
dei asliyesinin (C. V. B.) olduğu. 
nu bilmek 'e ona bakmak icap 
eder. Yoksa bu cilt, cilt kitaplar 
kiitüphane raflarını siislemekten 
ha ka bir seye yaramaz 

(Ahter!) ise arapça kelimeler i
çin tertip edilmiş bir lftgattir. 
Osmanlı lisanına geçmi,, ,.erleş. 
miş bir kelime aslında hl'!l\'ft ol
sun, türkçe olsun orada 7~r bu. 
lamaz. 

lar, tiyatro satıcıları da muhabere vasıtala- Bu itibarla görüliiyol' ki eski. 
rıydı. Fakat kibar aıleler nezdinde bu ro- den de bizde biitün şartlannı ca· 
liı bohçacı kadınlar oynardı. mi bir lügat kitabı yazılmamıstı. 

Bohçacı kadın, ev ev, konak konnk do- Latin harflerinin kabuliinden 
laşıp kumaş, dantela ve bu kabil öteberi sonra nıiikemmel bir IUgat kita. 
satana denir. Yanında bir de, yükünü ta- hına ihtiyacımız fazlala mıştar. 
şıtağı hamalı vardır; o, dışarda kalır; ken- Şimdi bir kelimenin yazılış tar
disi yukarı kata çıkar, bohçaları açar, bu- zında kullanılan sedalı harfler 
yiık hanımı bir lakırdı, ortanca hanımı bir e kiden olduğu gibi okuyucunun 
oya, halayık ve hizmetçi makulesini bas- bilgisine bırakrlan ka!;amak ;\o. 
ma toplariyle oyalarken küçiık hanımın c- lunu tamamen kapamıshr. Tuz 
line usulcacık mektubu sıkıştırır. Gidu _ manasına gelen - eski yazılış tar
ken de yüksek sesle şöyle bir şey söyler: ziyle - (m. l. h.) kelimesini çekir
"Gümrtiğe yeni kumaşlar geldi, apiko ~ey- ge manasına gelen fm. l. h.) keli
ler, yarın çıkaracağız, haftaya çarşamba mesi;vle artık karıştıramayız Tu
gunü getireceğim; almasanız da bır göru- zu milhJ yaz.nuya çekirgeyi de 
nüz, hanımefendiciğim!,, Bunun manası: • melah) yazmıya mecburuz. Böy. 
"Küçük hanım! Cevabı çarşamba giınune le olmazsa hemen "demeli, de • 
hazırla ve o giın sakın bir yere gitme, ev- memeli,, miinaka ası haşlar. 
de bulun! .. demektir. O halde ~ apdal'ak en miihim 

sey tiirkce hir liıgat kitabıdır. 

~ 1 ~!.":~::rrr~: !:!"ı;::::::~.!:: 
~~ lıdır. Ev\'ela kelıme. Sonra han

gi lisandan alındığı, nereden gel. B ır mevsım suren muhabbetler de var- diği \e manası. Bun) a r d 
. dı:. Ya~daki kiralık köşku tutup e";e- ne suretle kullanıld~na ısa:ai: 

l~n b~~ aılenın kızıyle pen~ere muhabbe- lii:ı:um g(iriildiiğii takdirde bir 
tı ... Böyle bır muhabbet ugurunda kız ,.e misal ila\'esi icap eder 
erkek koca yaz mevsimi odalarına kapanır- • 
lar, ara sara, pancur ve kafes ardında Lir- .. o zaman li'ıgat yalnız bize ter
birlerinin mevcudiyetini farketm~k~ •ı cumanlık etmez, birez da hoca. 
memnun, uslu uslu otururlardı. Gecel~:yin lık eder. Bu noksanı telafi için 
lambalar bu puslu, silik muaşakaya hiraz Avrupa lügatları bize pek güzel 
daha can ve renk katardı. Mesela erkek, yol göstrrehilir. Sistemi onlar. 
tül arkasında sevgilisinin şöyle, blüzıınü dan alarak. kelime mukabillerini 
çıkarttığını, yahut geceliğiyle dolaştıö-ın1 imdiye kadar ~ a·~dım liı;ana ait 
bir görebilirse dünya kendisinin olurdu eserleri tetkik ederek Türk di
haftalarca bunu~la avunurdu. Piyanod~ linin miik~mmel bir IUgatini n~e;\ 
çaldığı parçalar ıse, hazan bir kadının sır- dana getırmek, cesaret edıl • 
rını vermesinden, aşkını ilan etmesinden miyecek kadar güç bir iş değil. 
ibaretti. Musiki ile muhabere idı. dir. 

Kaçgöcün asıl fenalığını aile ıçinde ı-;e _ Tiirkçede ü la"ıp itibarh·le (sehli 
bep olduğu felaketlı muaşıkalarda arama- mümteni). le mis.~I ~~kil eden 
lıdır. Yabancı kadının ve erkeğin cemiyet- Kı asıenbı?·a ~uelhfı Cevdet 
ten uzak tutulması yüzünden damat bal- Pa~anın bar fLugat Kur'anı) ol. 
d.ız~nı, ~ız e!1iştesini, kayan birader ycn~c- dugunu hn~~·hyo.ru~. Aynca 
sını sevıverırdi. Romancılar da tabiidır kı <Cemal Elhmıe' nı) nın yalnız 
hem hakikate az çok uygun, hem de kıvır~ K1:~·~nın terrii!'11esJni ca'!'i bir 
ması kolay olduğundan eserlerinde hep bu t:fsır.•. nrdır kı a~a.p~a kehmele
gayri tabii aşklara yer verirler, mevcut l'ın tı rkçe mnka~ıhnı k__aydet • 
istidatlara yol açarlardı. mek hmmsunda hır tane:hr. Bun. 

Romanalr, piyesler bu asırda aşklar iize- lardan ba ka daha ~ek çok men. 
rinde kuvvetli tesirler yapıyordu; fakat haların mr,:cut _olduguna eminim. 
JJSw.~m He Aslı) ve (Ferhat ile Şirin) he- iş yalnız bır hımmete kah~·or .. 
Q~Jlüfuzunu kaybetmemişti. O kadar ki, Takvımcı 
)>~Jitlüi. ınasah kahramanlarının, sonunda 
birbirlerine hasret gitmeleri yüzünden 
(Karagöz) oyunlarında bir, iki aşık deh -
kanla dayanamamış, bıçaklarını çekip ken· 
di yüreklerine sokuvermişti; kafes ardın
da da düşüp bayılan kızlara da rast gelin
mişti; artık "Hak Aşık'ı,, sözuyle avunan 
kalmamıştı. Onun uzerınedır kı, p, fi ah 
bir ırade çıkarmış, Karagöz ve orta oyu l· 
larında bu masallar oynandığı zaman son 
sahnede Aşık ve mlşukanın bırbirlcrıne ka. 
vuşturulmalarını mecburi kılmıştı! 

•••••••••••••••••••••••• 
23 NiSAN ÇOCUK BAYRAM! 

Büyilk Millet Meclisinin açıldığı ,.e 
Ulu eğemenll nln kurulu tanh o· 
l n bu me ut gunfi Çocuklanmızın 
co kun \ nçlerle geç rmesl k d r 

1ı b r n 1ar mıdır" 
ANASINDAN UZAK KALAN ÇO· 

CUK ÖLÜM TEHLIKECINE YAK· 
LAŞM iŞ DEMEKTiR! ....... ......................... . 



·.-YÜK , ADAMLAR 

Galer·isine K imlerin 

Resimleri Asılmalı? 

Aziz Devrinde 
<Bası :l ıınt:ıide> 

yır, uğur, o zamanki tabirle 
·'yüvüm,, ve meymenet beklen -
mezdi. 

- Sevişip te evlenmi:;iler~ 
Sözü bu asırda bir takdir \'e 

gıpta ifade eder; o zaman tenkit 
ve ayıplama manasında idi. Er -
kek, kadını ya kafes ardında göl
gesinden sezer. ya sokakta ana
sının arkasından, ~emsiyesine giz
lenerek tıpış tıpış yurürken Kal
pakçılarbaşı gezintisinde enda -
mından farkeder, yahut ta Vele
fendi. Çırpıcı çayırlarında dola
şırken benunsel', a~ık olurdu. 
Kağıthaneye giderken kayıkta 

TAN 

jSPOR·· 

MİLLİ KÜME MAÇLARI 

G. Saray 1. Sporla 
Beşiktaş F. Bahçe 

1 
YENİ NEŞRİYAT_ 

ARKADA$ - Bu m!lkemmf'I çc 
j cuk mecmuasının 14 üncü sayL~ı çık 
mı:;;hr. 

ORTAOKUL MECMUASI - İz-
mirde neşredilir aylık talebe mecmu
asıdır. 5 inci sayısı ortaokulları :ılfı

kahındıran yazı ve resirıılcrle nc~rc
clilnıiştir. 

13 - 4 •. , 

dlJlıt..ı..~, .. 
9.00 Saat ayarı 
9.03 Haberler 
9.16 Müzik (Pl.) 

.. .. 4.!..Vl..ı:l\l!...';;ı 

18.03 Caz orkes 
tras1 

Prof. Hilrrıi Ziya, Türk Kültürünün Teşekkülüne 

En Çok Hizmet Eden Se,çuk Osmanl ı 

Büyüklerinin Bir Galerisini Yapmak Gençlik 

Üzer·inde Mühim Bir Rol Oynıyacaktır, Diyor 
ile Karşılaşıyor 

Milli küme maçlar!na şehrimiz-! bir takım beraberli.ği göstcrclık
de, Ankarada \'e lzmirde de. !erini ve dayanılmaz bir temj)o i-

KARA İNCİ Siy;ı~etlen lrn~ka 
her şeyden bahsedeı·, 15 günlük nıec
ınuııdıı·. Zonguldakta bil'iııcı sayısı 

çıkmıştır. 

10.00 Ev kadını 

l2.30 Saat ayarı 
12.33 Şarkılar 

12.50 Haberler 
BEDEN TERBİYESİ VE SPOR - 13.05 İncesaz 

Baş\•ekalet Beden Terbiyesi Genel 14.30 Orkestra 
Direktorlugünün aylık mecmuasıdır. 4" 

27 - 28 inci ~ayıs? mesleğe ait yurt 18.00 Saat ayarı 
içindP1'• yazı \'e rcs:mlerle cıkmıstır. 

l 8.50 Fasıl heye 
lU.30 Haberler 
19.50 Halk turkil 

Jeri 
20.00 Solo şarkıla 
20.15 Konuşma 
'.l0.30 Şarkılar 

21.00 Oda müzij 
21.30 Temsil 
22.3(1 Haberler 
23.30 Kapanış 

Üıı.iversite İçtimaivat Profesö
rü Hilmi Zıya Ülke~ anketimize 
cevap olarak demiştir ki: 

Büyük adamlar galerisine da
ha evvel başlamak doğru ola
mazdı: çünkü artık bütün Türk 
tarihinı bir kül halinde ve bita
raf bir gözle mütalaa edecek ve 
Osmanlı devrini de bu bütünün 
parcalarından birisi gibi gözden 
,geçirecek kemale ermiş bulunu
yoruz. 

Muhtelif Türk İmparatorluk
larının yetiştirdı,ği büyük adam
ları icine alan, bilhassa Türk kül
türünün teşekkülüne en çok hiz
met eden Selcuk - Osmanlı bü
vüklerinin bir galerisini yapmak 
.gençlik üzerinde mi.ihim bir rol 
oynıyacaktır# 

Üniversite galerisinde yer ala
cak büyüklerimiz pek coktur. 
Diğer ihtisas sahalarındaki bü
yükleri alakadarlara bırakarak 
ben hatırıma gelenleri söyliye -
ce,ğim: 

reddin Mehmet Babür) dür. Delhı rastlıyarak ve bir sünnet düğıinü 
Suıt::ını Ibrnhiıııin yüz bı., ki~ı.;en ı esnasında kapı ardından, şöyle 
ve bin fıldeıı mıirckKep ordu. uııu 12 !' vücudünün ancak onda birini 
bin. sü,•;ıri ile yenerek Delh• ve Ağ- kavrıyarak tutulmak ta mümkün 
rab~•- ıılı:nı.~tır ve ordusuııdıı Osnı<ınlı 1 dü. Fakat o devirde daha :liyade 
Tuı n.lerıııın tııp~·u bat:ıryalarmı bu- 1 komsu askları hüküm sürerdi. 

vam edilecektir. 7\11üsabakalar l'-' oynadıklarını unutmamak la- ı- & ' 
mahalli takımlar arasında olacak- zımdır. 

tır. Fencrbahce - Besikta~ maçın_ MARMARADA 1 
$imdiye kadar yapılan deplas- dan evvel Serer stadında G:ıla- __ 

1 man maçları Ankara ve İzmir Lasarayla İstanbulspor oynıva - ı ... ...;;,...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;, 
lunctuı·muştur. ' ' takımlarına ;:man kaybettirmiş caklarclır. VaktiyL Ankarnc!ıın 1 * * fakat İstanbul takımlarının va· gelı:>rek Galatasaray takımına il. 
Sey;t lierif Cürc(llıi: Z ira kadın sokağa çıkmak ziyetlerini ve sıralarını heni.iz 1,ihak etmiş bulun~n · Arifin de 

vesilesini pek guç bulur - tebellür ettirmemiştir. Bu itibar. san kırmızı forma ile ovn ıva
Hll dr ölmu~liir. Curcand:ı doğ- du. Bu devrin sonuna doğru tıp la Şeref satadmda yapılacak cağı söylenmektedir. Bll sekildc 

muştur. Meşhur Türk alimlerinrten - imdada yetişerek fakrüddeme tığ bugünkü maçların İstanbul ta - Galatasaray muhacim hattının 
dir. Trmurlengln nı,lıyetinde ,.e ordu- rıyan kızlar için bahar mevsiınin kımlarmm da aralarında kozla- kuvvetleneceği muh<>kkaktır. Bu 
ı.unda bulunmuştur. (Şerhi Müftah). de bir gezınti ve hava alma volu ı rım pay ederek sıraya girme· na mukabil İstnnbulsrıor <lcı 
(Şerhi Muvııkıf), (Şerhi Faraiz), açmıştı. Solup sararan, kansızlı- lerini temin etmek bakımm~an son zamanlarda elde ettiği mu -
~~şiyei Mutnwel) ndlı eserleı·i ,·ar- ğa düçar olan kızı, el sürüyer~k. büyük ehemmiyeti vardır. Işin \·affakryetlel'in verdı~{ı lırzla. ov. 

başında örtü, her tarafı kap'1lı, tasnif tarafı bıı ;er.dar ehemmL nıyacaktır. 
Sadettin Teftaza11i: güya muayene eden su frenki yetli bir hü! aLrkım. takımların Sarı kırmızılıların otedenbe. 

-- - - doktor: hep kuvvetli olrıa~ı da diğer ta- ri alışık olduklar ' "bti.vük takım. 1 
. ~322 de doğmuş, 1389 da ölnıü!'tür. - Çelik vermek lazım, derdı, r~t~n . n:üsab~kaların sportif haleti ruhiyesinin yani forma-

ş R L E y 
in 

Baştan başa renkli harikası 

MAVİ KUŞ 
u herkes hayranlıkla 
sevrediyor. Ayrıca : 

SEZAR ROMEO 

, -111 

ALEMCARI 1 Milli 
JOAN KRA WFORD 

ve 

CLARK GABLE 
yi 

Mahkumlar 
Gemisi 

nde gördünüz mü? 
Bir san 'at harikası temaşa 

etmiş olacaksınız ... 
AYRICA: Islam ilınıleri!lde yüks~~ ~a~ahiyet-ı iki türlü çelik damlası vardır; bi- cıddıyetını cazıp kılmıstır. nın itibarını di.isiinctP.K CJ\'rıa -

le 'tanınmış bır Tıırk :ılıınıdır. Ho- risini alınca araba ile her ~ün Beşik taşın üc hafta evvel Fe- malarını, İstct ııbu.ls''t'! lll· d~. t.;:>.l< Şöhretini şüphesiz duyduğu-
rasanm E!tezani_ ka:.abasında doğmuş bu· saat dola~mak lazungelir; ö- nerbahçeye karşı 7 • 1 lik gali. tandır .görmiye hasret kaldı~ı - HAYDUT AŞKI nuz, kendisini görmediğiniz 

un unutulmaz eseri : 

tu_r. Adı Sadettm Mesuttur. Aksak bürünü alınca kıra çıkmalı, bir biyetinin iddia edildiği gibi te. mrz sporcu cesareti ile karsı koy meshur Operanın filmi : 
1:ımur~n. ıltıtat~ı kazanmıştır. TeI- saat açık havada oturmal ı ! sadüfi olmadığını g:östermiye ça- rwla.rını \'e mulı"kk"" g.ıltp aeL Son birkaç gün daha T R A V 1 YATA 
~·ıere, hh~~ısed, .~ebıa1 ~ak,· ınan1tık.a, sarf Serveti müsait olanlar "Araba lışacağı. Fenerbahçenin de bu wek için cahşmalarmı .~ö··mek gösterilecektir. 
• na 1\e ı:ııı ıço escı eıı vardır d 1 d' k"· .. k _ k 1. . 1. b' . 1 1. kl" 1 kt a. , a. Son günlerdir. .J 

· çeliği,. ni tercihe er er ı; ·tı<;u agır ve uvvet ı mag u ıyetın ı:c-,y ı zev ı o aca ır. ~••••••••••-
1 
•-ı••••••••••• 

Ali f(uşçu: Hanım yirmi gün çelik damlası rövanşını almak için elinden gele Galatasaray - İstanbulspor ma-
ahr, koçuya biner, Edirnekapı dı ni yapacağı muhakkaktır. cı saat on beşte dol:ı.o•· T~ırıkın 1 '••••••••••••••••••- - • •••• 

14H de ölmti~tur. Doğ:mcıbaşı o
lan bab::ısmın vazilesinden dolayı 
Kusçu H\kabiyle anılmıştır. Semer -
kantte dogmu:;-tur. Tebr~zde hüküm
dar olan Uzun Hasanın maiyetinde 
iken elçi olarak Fatihin nezdine gön-
derilmiş ve padişahın sevgi ve say
gısını kıızan:ırak, onun hizmetinde 
kalmıştrr. (Risaletulganıme), (Rısa
letülmuhammediye), (Şerhi Tecrit), 
vesair eserleri vardu·. 

Sultan Veled: 

şında gezinti yapardı. Parasızlar Fenerbahçenin son maçında idaresinde. Fenerbahce - Besik_ S A R A Y Sineması 
''yayan çelik., ınde karar kılar - oynattığı santrforu Naim bugün taş maçı da saat 17 de Adr.an 
lar, yirmi gün civar bostanlara, takımın hücum hattını müsmir Akının hakernfü"i altında oyn:ı-
çayırlara gitmek fll'satını bulur- faaliyette bulunduracak bir ele- 'nacaktır. . . 
lardı. Bu çelik ilacı yüzünden Is- mandır. • Atletizm 
tanbulun o zamanki tarihine h~y Sarı laci\•ertlilerin iki hdta ev Fenerbahçe ;t.,dı:ub sab .. hle-
li aşk ve alaka vakası kaydedıl- vel Galatasaraya karşı aldıkla.rı vin ve öğleden sonra h'1va ve 
miştir. galibiyetin ve son günlerde ye- -pist müsait olduğu takdirde at-

Karagözde veya orta oyunun- ni bir antrenörle calısmanın ver letizm müsabakaları yapılacak -
da seyrcdil~n ~~e~·C'm ile As~.ı) eliği hızla bugünde ta~aftarlarını tır. 

Y 1 L D 1 Z L AR Y 1 L D 1 Z 1 BUGÜN 

GRETA GAR B <;> 'yu 
Rejisör : ERNEST LUBİTSCH'in şaheseri 

DOUGLAS ile beraber yarattığı 
ve l\lELWYN 

GÜLMEYEN KA D I N 

ve (Ferhad ıle Şırın) kızlara goz tatmin edecek bir ovun cıkara- Sabahleyin ;\faraton kosusu -
yaşlart döktürür, delikanhların cakları tahmin edi~cktedir. Be. nun Hk hazırlık kosusu Fener 
yüreklerini yakar, ateşli ahlar gö şiktas takımı son günlerdı:> hi- stadı ile Bostancı arasıncl:ı gidip 
ğüsleri inletirdi.. "Birbirine has- raz durgunlaşmıı; ve kısırlas- gelme şeklind~ ko~ulac.ı:( o.~ Mevsimin en parlak Türkce Sözlii filminde takdim ediyor. 

AbbasiJer devrinin büyükle
rinden Harzemi. Hint - Mo~ol 
İmparatorluRunu kuranlardan 
Baburşah, Ekberşah, Gaznevilcr 
devrinin büyük Türk alimi Ebu 
Revhan Biruni. Samaniler dev
rinde Farabi. İbnı Sina, Timur
lmk devrinde Sevit Serif Cür -
cani. Saddeddin Teftazani. Ali 
Kusçu. Meyrem Celebi, Ulugbey, 
<aslı Türk olmamakla beraber\ 
Selcukiler devrinde ilk Türk Ü
J,iversite.si rektörü Gazali. Ana
ıiolu Sekuklarmdan Sahabeddin 
Siihrcverdi, Saraceddin Urmevi, 
SAdrettin Konevi. Mevlana Ce -
lalC'ddin Rumi, Sultan Veled, 
Ac;ık Paşa, Yunus Emre. Davut 
Kavseri. Kadı Burhaneddin. 
Müftüyyüssakaleyn Ebussuut E
fondi, Molla Fcnari, Esrcf Rumi, 
Bedrf:'ddin Simavi, Kınalı Zade 
Ali Celebi, Erzurumlu İbrahim 
Hakkı. Bursalı İsmail Hakkı, Ka
tio Celebi, şairlerden Fuzuli, Ru-

Mevl:ina Cel<ilcddin Rumi'nin bil· 
yük oglu olup H;ı~.:be giden Şem.,i 
Tebrizi'yi alıp Kony&ya getirmiştir 
ve bu seyahat esnasında müşra
mileyh t;ırafmdan irşad ertılmiştir. 

1227 de doğmuş, 1312 de ölmüştür. 
İsmi Ahmet Bahaddin'dir. Çelebi 

ret gitmek., yanı "ka~uşam~dan mış görünmektedir. Bununla' leden sonra da stattn üç kate~'.oı ı Suareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. 
ölmek., _!alnız gençlerın ~~ a~ık- beraber siyah be:vazlıların en atletlerine acrk bayrak yarısları 

1 

Rug:ün saat 11 de tenzilatlı matine. 
ların degıl, yaşlılann da hu . .mune umulmadık zamanlnrdn biivük vaptırılacaktrr. '5 ••••••••••••••••••••lll'lj 
dokunurdu. Amma bu m·~şhur '1111-m•••-

Hüsameddin'den som·a Me\'lfına po.;
tuna otunnuştuı·. (Rilbabname), 
(Aşkname), (Veledname) adlı tasa\•
vu!a dair gnyet kuvvetlı eserleri vaı-
dır. 

kahramanların aşkını - ah lak .:e 1 - 1\ , •••••• - • 
terbiye noktasında.n - ~aş~~ tur-, B .. L A..... L E Sı"nemasında 1 B UG Ü N Büyük Bir Aşkın Kahramanı ... lü tevil lüzu~u h~ssed!1dıgınden ugun 
ihtiyarlar, gozlcn aglamakta.n I M Kudsi Bir Vazifenin Kurbanı ... 
şişmiş genç k1zlara dindarca t-ır Fransız S ti.idyolarmda ~evrilen son film E L E K Hatırası As a Unutulnııyacak 
tavır alarak şöyle söylerlerdı: Harbin yıktığı ... Süphenin çıldırttığı... Istırabın öldürdü.~ü [ hi Bağdadi, Baki. Nefi, Nedim, 

Nailii Kadim, Galip Dede. mü
t"rcim Asım. Gelenbevi İsmail 
Ef Pndi, Cevdet Pas..-ı , Ahmet Mü
nif Pasa, İshak Hoca. Vidinli 
Tevfik Pasa, Salih Zeki, Ziya 
Gökalp, Namık Kemal. 

Y unüs Emre: . 
E:>ki Anadolu l<:h~·esiyle birçok 

~iirler, ilahiler ve nefesler brrakmış. 

lt\e~hur halk şairi ve mutasavvrftır. 
Dol{rlugu ,.e öldügü yer katiyetle 
maliım degildir; bununla beraber 

aşıkla~~~~-ı~~z ~~z~~or~2~~~im:~ Ç LI Nbir AhayaNtın hakikiSromAanıADET j Sinemasında Bir Şaheser 
yol! Onlar "Hak aşıkı., dır}ar. A MUKADD ES VAZİFE 
Öğretmenler · Yardım 
Cemiyetinin Kongresi 

CHARLES 
TANİA 

VANEL 
. FEDOR ve 

JULES 
SUZEY 

BERRY
PRİM 

Baş Rollerde · 

LEW AYRES LYNN HARVEY· Her ne kadar burada zikri la
zım ,ı;ıelen daha birçok Tür"k bü
vü kleri varsa da, baslıca tanın -
inıs olanlara işaret ettik. unutul
mus olanlar varsa. hafızamın 
zaafına bnğıslcıyınız. 

Bursadı:ın Erzuruınn kadar Anadolu
nun bir hayli yerjnde ona isnat edi
len mezarlar ve ı:ıdmr muhtevi taş

lar vardır. Miladi 13 üncü a~ır son
lariyle, 14 üncü ı:ıı:ır başlarmda yaşa
dığı tahmin edilmektedir. 

İstanbul öğretmeııleri yardım 
cemiyetinin yıllık kongresi 18 
;,~sand<l ~~mi:1omı Halkı>vinrl.t' t t'P 
!anacaktır. Öğretmen ve l\Imı
rif mensu;:>larından :l500 ze va. 
kı!ı azası tulunı> ı .ı:-ıı C'C'nııvc:tın 1 
bu seneki kongresınde, nızam
namenin bazr maddelerinin men
suplı.r ve l-ıılhas;; ı y~·ıi ıt·ıı int•-ı 
sap edecekler lehine dcgişmf·:::;i 
de ~örüşülecektir. 

Gibi 4 büyük Fransız yıldızın ı,n yarattığı şaheser... Aşktan 
kudret... Esrardan heyecan ... toplıyan senenin en mükemmel 
Fransız filmi. İiaveten : Rn son gelen dünya haberleri. Türk-

LIONEL BARRYMORE 
İlih·e oJarak: En son gelen FOX DÜNYA ve Harp havadisleri 

Bu~ün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Aclı Geçen Meşhurlar 

çe Briti~ Paramnnt .fornal. 
Bug:ün saılt 11 de tenzilatlı matine. se ce = , ~----------------!-- : 

Profcsi:>r Hilmi Ziyanın ceva
bında adı ~eçen meşhurlardan 
l)azıları hakkında kısaca şu ma
]fımatı veriyoruz: 

Babürsah: 

Taksi Tarifesinde 
Değişiklik Yapılıyor 

Bir müddet evvel taksi otomo. 
billerine yapıştırılan yolcu ve 
eşya nakliye ücreti ile şehir hari
ci yolarım gösteren listenin bu
günkü şartlara uymadığı görül
müş ve yeniden bir şehir harici 
yollar tarifesi tesbitine lüzum 
gbrümüştür. 

İstanbu] Lisesinin Spor 
Bayramı Tehir Edildi 

JümerK kP rak;im ıvırcı aşa 
Görülmemiş 

muvaffakıyet· 
ler e devam 

ediyor. 1463 de doğmuştur. 1530 da ölmüş
tür. Ilinclistanın büyük Tı.irk - Mo
,ıı:ul İınpanıtorluğunu kuran zattır. 
Tımurun ahfadındandrr. İsmı (Zahi-

İstanbul lisesinin bugünkü 
spor bayramı 19 nisan 941 cu
mar tesi gününe tehir edilmiştir. 

Bugün Saat 11 d e Tenzilôtll Matine·--------•,.,• 
• lllı 

GOL. iN$ANll\ Rl 
- Gördün mü işi... Hay Allah ... Gördün mü? 
- Ne var. Silahı mı düşürdün. 
- Gördün mü belayı ... Paralan unuttuk. 
- Nerede unuttun kız ... Çok muydu? Kaybol 

masın? 
Bekir, ümitsiz ümitsiz kuşağının arasını <ırı . 

- - -- - ------------- ------------

vordu: y • ' · 1 tt M ~ - Unuttuk gördün mü? Epey de yolumuz var, azan• '-'ema e in anır No : 33 
ne dersin? 1 - Buyurun Tanrı misafirleri! dedi. sıkıca sarılmış üç tane eski, pis yorgan duruyordu. 

_Yolu yarıladık sayılır ... Oyle ya... . Adamların laz ?lduğunu anlar anlamaz Beki- Dışardakiler: "Hızır!,, diye seslenerek çolağı da 
Sultan böyle söyleyince hemen sustu. Bekir bir rın ~!~ sık~ldı. Dinlemeden, k.ollamadan kapıya çağıJ.dılar. 

taraftan ceketinin ceplerine bakarken sordu: geldıgıne_ pışnıan oldu. Kaşlaı mı çat~rak: Sulltan ellerini ateşe uza.lmı~ ısınıyordu. 
_ Neye sustun kız? - Y~~~rda_ kaldık, ıslandık .. dedı. Çolak kömürcü duvara da yallı baltaların ;in;i11-
- Neredeyiz, dur hele ... "yarıladık,, dedim dC;, - Gırın ıçerı. Ateş var. Isınıısınız. den geçerek dışarı çıktı . Baltalan yeni bilenmiş 

yalan olmasın. - Eyvallah. ağızları ocaktan vuran ı~ıkla kırmızı kırmızı parlı
öteki kömürcüler daha gençtiler. Yan gö_:dc yordu. 

- Bırak lafı ... Kafamı kızdırma ... Hay Allah ... Sultana bakarak ocak başından kalktılar. Bekir açık kapıdan ormana baktı. Herifh·!rirıı 
Altmıs mı, altmış beş kuruş mu ne kadardı. On · dışarı çıkmalarından şüphelcndiğı için yüreği } ı~-
kuruşunu Hacer teyze alçağına bahşiş verdikti. Ak Kulubenin bir kaç yeri yağmurdan akmı;i. to_ı)- lı hızlı vurmağa başlamıştı. "Bunlara güven olmaz 
şam köye giderken: "Bozuk para lazım olur.,, l'le- rak zehıin parça parça ıslanmıştı. Ocakta kalın Karı gördüler mi mutlaka oynaklık yaparlar. 3ir 
diydi de Remzi aldıydı. Tabakayı isterken aklım - çam kütükleri yanıyor. yuvarlak bir tencere kay rezillik çıkarmasalar'. .. diye düşünüyordu. Saknl
daydı. Sonra unutmuşum. Aç kaldık ... Gördün mii? nıyordu. ' lının güler yüzünü hatırlayıp biraz sakinleşirkc!n 

- Zararı yok... Sultan arkasını erkeklere, yüzünü ateşe döne- çolak kömürcü içeri girdi. Bir şey düşürmüş gıbi 
- Zararı olsa da, olmasa da aç kaldık. rek çömeldi. hep yerlere bakmasından, başını artık yukarı knl-
Düzlüge indikleri zaman Bekir kunduralarını Kömürcülerden birisi çolaktı . Mintanının sol dırmamasından Bekir yine huylandı. 

Bekir, lakırdıyı daha fazla uzatmadan, Sultnnı B U L M A C A 
kolundan tutarak dışarı çıkarmayı düsündü. Hal-
buki ıslak ceketile ocağın sıcaklığını. ~<,; midesile l l a 4 :ı ti 1 ti 9 

çorbayı tepemedi. lı~ 
İki kömürcü. arka arkaya içeri girdı. rl- - • - _._ 
Sakallı kapı önlınde durmuştu. Zayıf oğlao <:a-

lımlı çalımlı ocağa yaklaşarak uzun saplı bir tah- == = · -= _,_ 
la kaşıkla tencereyi karı!jtırdı. • 

Mısır unu çorbasının kokusu, beyaz bir duman 
haJinde etrafa yayılmı~tı. Bekir. içini bayıltan bir - . - B 
iştiha ıle yutkundu. Elini. kuşa~ının Üslt.ine ko- B =·=---- ı 
yarak, bacaklarını metanetle gerıp bekledi. 

Bu esnada kapının yanında duran sakallı kö- ~ ••• 
mürcü birden bire içerı çekilip başını pervaza si- .-- - -, ı· _,_ 
perlıyerck ormana bakmağa başladı. - - - - - • - - • 
Zay ıf yüzlü oğlan: ~ 

Ne var amca! diye sordu. Soldan sağa 1 - Muharip bir~ 
_ Sus ulan ... Bir kaç kişi dolaşıyor. Sakın mi- millet. 2 _ Yakın değil _ yok r 

safirleri aramasınlar. luk. 3 - Ziya. ışık - anıt. 4 - Jl 
Bekir merak ederek yaklaştı. Sakallı yerini Lahza - azalmakta olan. 5 - bir d 

kendisine bırakınca ayni suretle görünmcğe r;ekı- sayı - dilemekten emir. 6 - l 

ayagına gıymek için eğildi: kolu dirseğine k ad ar düğümlenmişti. Sağ eliyle 
- Sultan! bir küçük iskemle uzattı: - Bize müsaade efendi ağa. dedi. 

nerek kafasını uzattı. Erkek - ters okunursa: Afrika r 
Arkasından kuv\'etle ittiler. Birkaç adım sende· da ı:man. 7 _ Hısım _ ters oku ~ 

ledi. Toplanmağa v.akit b~amadan k~pı kapanmış) nursa: benzer. 8 - Terzi aletı }, 
tı. Şaşkınlığı çok surmedı. Sultanın ıçerden hay- _ lahza. 9 _ Yakmaktan fail - ıı 

Isındığımız kırdığını duyunca tabancasını c;ekti. bir sayı. s 
_ Açın ulan namertler! diye bağırarak. kapıy;ı ~ . . . - Buyur. - AI hemşire, otur! yeter Haydi. kız gidelim. 

- Hele biraz kuruyun canım. Çorbamızı _ Ne deriz heriflere ... Yolcuyuz denmez. Du- Bekir, ateşin yanında ayakta duruyordu. Tek- siniz. Vakit daha erken ... 
ralarda yol ne arasın. Yakından geliyoruz. da~ rar: d k 
k ] · d · d k · • .. t" ·· - Yolda yag·mw·a yakala11dık, dedı'. Iyı· ıs- - Erken ya ... Bizim yolumuz a uza .. . öy erın enız, ese , gecenın yagmuru us llmtız-
d · landık. ı - Nereye gideceksiniz? 

üst üste üç kur~un sıktı. Fakat bir kurşun daha Yukarıdan aşag;: 1 -:- Bır mıl . 

e tütuyor. d - Kızılhamama. 
_ Ne deriz ya... Yaşlı kömürcü, salı!Blını kıaşıyarak gül ü; 

0 1 C h . dı'bidir. Kadın 

i<~.?r- atar atmaz topu topu altı mermisi olduğunu ba- let. 2 - Kısa değıl ... bır meyve. 
tırladı. Kuİübeyi süratle gözünün önüne getirdi. 3 - Istasyon - şerik. 4 - Bir ı, 
Saklanacak, dolap, hamamlık, köşe, bucak yo!du. eski harp aleti - lahza - vu kua s 
Küçük pençerenin yanına sıçrıyarak tabancas~ııın getirmek. 5 -. Çok değil - kısa 2: 

k' ı ._ 1 sapiylc camı kırdı. zaman. 6 - Bır sebze. 7 - Ba 
1 l t - Gece ormahAa mı kal~ınız? - ooy. e ennemın - Seni .alıp kaçmış olurum. Iyi bel e sorar :l1'$a u u ? K d · · ? 

_Yok yu"ru'"dük! den. ar eşın mı. böyle söylemeli. Sormazlarsa bahtımıza!.. K d · ı 
ım.eı İçeride kömürcüler, ocağın önünde duruyor- yağılık. 8 - Veda eden. 9 - rı 

!ardı. memnu kılan. 11 
Doğrulduğu zaman gülüyordu. Bunu iyi uy- - Yatıp aşağı edeydiniz. - ar eşım. . • 

·lurmuştu. Mahpusu gözüne alıp Allahın dağında ö teki kömürcüler gülüştüler. Bekir somurttu. - Sakın:. Delıkanlılık derler buna ... Ana ... ın-
karı kaçıran adama kolay kolay karşı drulllmaz. Sultanın beyaz örtüsünden dumanlar çıkıyordu ı dan habe~ız .~ı~~n kaçıyor m usun? . 

Kulubenin açık kapısı önüne gelince seliun Epeyce uzun bir sessizllik oldu. Nihayet genç- Çolak komurcu, sap s~rı .. yanaklarını damar 
verdi. lerden korkunç derecede zayıf yüzlüsü kapıya dam ar. kırmı~laş.!ırarak guluyordu, 

Kömürcüler üç kişi idiler. (Aleykümüssellarn) dağru yürüyüp eşikte bir müdd et durduktan Ron- Bekır de g~ldu: , . 
d~melerinden laz oldukları anlaşıllıyordu. ra sakallıyı çağırdı . - ~h, Is~eısen ... K~çırdık ~ayaı~.ı:ı:. , 

Elli yaşlarında kadar ~örünen, koca burunlu, Bekir ocağa arkasını döndü. Kulübe dört du- - Oyllc ıse hemşerı .. (. Duıun dugun çarba.)ını 
~arı sakalllı komürcü: vardan ibaretti. K enarda, kuru otlarıu uzer inde burada içeriz. Bizde gurbet uşağıyız! 

Bekir tehdit elti: 
_ Kapıyı açmazsanız, dinim hakkına hepinizi 

yatırırım ırz düşmanları. ~ 
Çolak kömürcü, belinden bir şey çıkarmaya ug

raşan zayıf yüzlü oğlanın bileğini tut;nuşt':1: '? 

- Bırak .. Bırak dedim. Bu yaptıgınız ış mı . 

diyordu. Bekire seslendi: 

' Arkası Var 

.. 
Evvelki bulmaca: Soldan sa

ğa: 1 - Tepedelen. 2 - Epir -
Gaza. 3 - Lira - Elez. 4 - ika 

ı::: 
me - Ana, 5 - Eg:e, 6 - Ebe · t. 
Esami. 7 - Solo - Alay. 8 - ı
Elek - Mana. 9 - Rumi - Işit. 11 

t 
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Bulgarlara Göre: 

Yugoslavyada 
Bulgarlar 

~~yet Fena Vaziyette 
firkü Sofya, 12 <A.A.) - Stefani a-

jansı bildiriyor: 
~krla Bu sabahki gazetelerin Yugos
!na lav hududundan aldıkları haber
[r lere göre. hududun ötesinde Bul-
üziğ garlarla meskun olan topraklar-

da tam bir karışıklık ve anarşi 
er hüküm sürmektedir. Belediye 
ş reisleri ve hükumet memurları 
~Sırp ordusu ile birlikte kacmıŞ
• !ardır. Bu suretle Sırp idare me-

,. murları tarafından tahliye edilen 
1 topraklarda silahlı Sırp askerleri 

ı:.... dolaşarak tethiş ve yağmalarda 
ıı bulunuyorlar. Bulgar halkı kor-
D ku içinde ve müdafaasızdır __ ..., 

Maçek'in 
Beyannamesi 

Hava Harpleri 
-0-

M. Churchill 
Bristol'de Bir 
Nutuk Söyledi 
Bristol, 12 (A.A.) - Churehill 

bugün burada bir nutuk söyle
miştir. Churchill, Avustralya 
Başvekili ile Amerika Sefirine 
fahri doktor unvanı verilmesi 
hasebiyle Üniversitenin şansöl
yesi sıfatiyle gelmiş ve ez. 
cümle demiştir ki: 

"Birkaç saat veya birkaç gün 
vakit buldukça memleketi dola
şarak düşman hücumlarının se
be;:> olduğu hasarları görüyorum. 
fakat tahribatla birlikte ve ha
rabelerin ortasında beşeri veya 
şahsi bütün hareketlerin en gü-

AMERİKA 'NIN 
Asor Adalarını 
İşgali Muhtemel 

-o---

işgali · Adaların 

Atlantik 

Ror 
Harbinde 

Oynıyacak 
Ankara, 12 (Radyo gazetesi)

Amerikadan gelen haberlere gö
re Amerikanın Asor adalarını iş
gal etmesı muhtemeldir. Bu ada
lar Portekiz hükumetine ait bu -
lunmaktadır. Asor adalarının A
merikalılar tarafından işgali At
lantik muharebesinde mühim bir 
rol oynıyabilecektir. 
Groe.rılarıdta tesis edilen 

zel, en geniş ve en yükseğine iş- üsler 
tirak ettiklerini müdrik olan Nevyork, 12 IA.A.) _ Ameri -
memnun, itimatlı ve mütebessim ka tarafından Groenland'da üs -
gözler görüyorum. Mağlup edil - ler tesis edilmesi Amerikan m.1t 
mez bir milletin ruhunu. bizi buatında büyük bir intiba hu
dünya tarihinin bu dönüm nok- sule getirmiştir. Bugünkü gaze -

~aşı ı incide tasında rolümüzü ırkımızdan. teler Ameı·ikanın bu yeni ileri ka 
"~rlld :"\1"~,..Pk simdi Zağrep'te bizden sonra gelecek hiçbir kim- rakolunun ehemmiyetini tebarüz 

düşmanın elindedir ve zannettiği senin babaları hakkında en kü- ettirmektedirler. Roosevelt'in bu 
kadar uzun müddet hareketin. çük bir muahezecle dahi buluna- teşebbüsü memleketin her tara -
de serbest değildir. Bu haber mıyacakları şekilde ifa imkanını fında tasvip edilmektedir. Hatta 

şa cioğru ise. ya Mnçek'in bu beyan- verecek olan hürriyet ve anane- infiratçılar bile Amerikanın mü -
namedeki imzası uydurmadır ve mizin asırlık ruhunu _görüyo- dafaalarını takviye etmesini ga -
yahut da Maçek tazyik altında rum.,, yet makul buluyorlar. 

u- hareket etm*tedir. İrıgiltere iizerirıde Roosevelt'in kararları 
ıüz Kvaternik l<imdfr? Londra, 12 {A.A.) _ "Tebliğ,, Vaşington 12 ıA.A.) - Roosc-

L?ndra 12 (A.A.) -:- .Londra-. Dün gece düşman hava kuvvet- velt, bir taraftan Alman ve Ital-
dakı Yugoslav sefaretının me - !erinin faaliyeti hemen hemen ya ve diğer taraftan Yugoshvya 

.J murlar~, . Almanlar tarafı_ndan tamamen İngilterenin garp. ce: arasında harp hali mevcut oldu -
• yerleştırılen Hırvat Quısling nup ve cenubu garbi bölgelerı gunu dün ilan etmiştir. B~ i~an, 

Kvaternik'in hiç bir zaman ge_ Lizerine inhisar etmiştir. Garp Amerika Bırleşik Devletlen hıta
neral ~lmadığını bildir

1
iyorla_:. bölgesine yapılan hücum şiddet- raflık kanununun tahdidatim ile-

Kvaternik 1910 da Zağrep te dog- li olmuş ve burada bircok yan- ri sürmek için lüzumlu ?ir baş
muştur. Kendisi Ustaş adiyle gınlar çıkmış ve hasar ~ukubul- langıcı teşkil eylemektedır .. Al -
tanınan kuvvetli Hırvat tethiş muştur. manya, İtalya ve Yl:lnanıstana 
teşkilatına sıkı bir surette mer. Sair mahallere vapılan hü - karsı esasen tatbik edılmekte o-
buttur cumlar daha hafif· olmuş ve bil- lan· bu tahditler. şimdi Yugo.s • 

Kvaternik keza Kral Alek - hassa cenup sahili boyunca bazı lavyaya da tatbik edilmektedır. 
sandr'ın katli planına da iştirak yerlere tevcih edilmiştir. Bura- Donuvamıı mülıim bir 
eylemiştir. Son yıllar zarfında. l..rda hasar vukua gelmişse de teklifi 
Kvaternik, tethiş teşkilatının hiçbir tarafta ehemmiyetli ha - R 
reisi Paveliç ile birlikte İtalya- sar olmamıstır. Garbi İngiltere- Chicago, 12 (AA.) ~ oose -
an yaşamıştır. de insanca zayiat nisbeten fa~la velt'in hususi mümessılı olarak 

Hırvatislandaki Sırp olmuştur. Sair yerlerde zayıat Avrupada bir tetkik seyahati rap 
mış olan albay Donovan, Ch1c.!.a-

i 

menıurlar.ı 
Budapeşte 12 (A.A.) - "Ofi,, 

llırvat Dahiliye Nezareti Hırva
tıstanda bulunan Sırp memur. 
larına Zağrep'ten verilecek tali

~rnata tevfikan hareket etmeleri 
hızumunu aksi takdirde hakların
eıa şiddetli tedhirlı!: tatbik edi
le cl'(ini bildirm:c:tır. 
Sırp mebuslar da rehine 

tutuluyor 
Budapetsc 12 (A.A > - "Ofi,, 

Ilırvatistanda bulunan Sırp me. 
ousları Hırvat hükumetinin em
rıv!t• rehine olarak tPvk!f edil -
ll1iştir. 

il ırı·atista11da 1"1 acar 
sefareti 

Budapeşte 12 (A.A.) - Maca~ 
<ıiansı bildiriyor: Zağrep'tekı 
l\facar baş konsolosluğu bir kaç 
güne kadar elçiliğe tahvil edile
cektir. Bu suretle 1viacarbtan, 
nıustakil Hırvatistanı re3men Je 
tanıyan ilk mem lekct olacaktır. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

fBaş tarafı 3 iincüde) 
başladığı ~amandanberi, işgnl 
altında olan ve olmıyan Fransa
daki halk arasında, Almanyaya 
ve onun bir aleti gibi tcll8kki e-

A dilen Amiral Darlan'a karsı hu
sumetin gittikçe ziyadeleştiJfüıi, 
huna mukabil, ransanın istiklal 9 
ve mülki tamamlığının ancak in 
giliz zaferi ile temin edilec<'ği 
kanaatinin kuvvetlendiğini gös-
1 "''"mektedir. 

M.ANTEN 

Sovyet - Japon 

Anlaşmaları 
Ankara, 12 (Radyo gazetesi) -

Japonya Başvekili Prens Kono-
ir Ye Razetecilere beyanatta bulu
k tı~rak J a-pony:mın üçlü pakta 

- Rıtınekle Amerikanın harbe mü 
ir dahalesini önlemeğe çalı~tığıru, 

- Hariciye Nazırı Matsuokanın Av 
a rupa seyahatinden sonra bu c:i. 
~ 'Yasetin değişmiy~cel(ini Sovyet
tı l~rle Japonya anısında daha ge
- tı.~ş anlaşmalar yapılabileceğinj 

Soy lem iştir. 
~~----,__~~-

il ltomanyada Yeni Kararlar 
f~ Biikreş, 12 (A.A.) - Neşredi-

len bir kararname casusluk ve 
a 5<lbotaj cürümleri için ölüm ce
a 2:asın1 ·derpiş etmektedir. 

biğer bir kararname, Rumen 
lliernurlarının yabancılarla ev • 
lt>tırnesini menetmektedir. 

--~~ 

Sovyetlerin Bulgaristandaki 
· Ataşemiliteri Geri Çağınldı 

Sofya, 12 (A.A.) - "Ofi,. 
~ovyetlerin Bule:aristandaki A-
ac:;emiJiteri Moskovaya S?eri cağ

rılnııstır. Sofyadaki vazifesi mu
":•fni tarafından idare edilecek
tır. 

azdır. goda beyanatta bulunarak Ingı~: 
Bir iaşe gemisi batınldı tereye yapılan yardım.ın dı:~a mu 
Londra, 12 (A.A.l _ "Tebliğ",, essir olması için denız munaka

İngiliz bombardıman tayyarele- lelerine Amerikan harp gemile -
rinin hücumuna uğrıyan 1500 rinin refakat etmesini teklif et
tonluk bir düsman iaşe vapuru mi.ştir. 
batmıştır. Tayyarelerimiz vapuru Amerika gemileri Mısıra 
fena havaya rağmen görmüş, c;ok malzme ihraç edecek 
alçaktan ~çm)ya mecb.ı:.r kal - 1 • AA ) Roose· 
dıklarından bombalarını fürak:-: V8:şıngton, .12 ( · ·. ---;- . • 
ıktan sonra infiI.ak tesirinden velt'ın Amerıka gemılerının_ ~ a

t k labilmek için süratle kında Mısıra harp malze~esı ih-
YD:~sun .a . raç edecekleri hakkındakı beya-
yükselmışlerdır. natı Balkanlardan gelen haber -

Afrika Harbi 
Başı l incide 

H abeşistaııdaki haı·ekat 
Nairobi, 12 tA.A.J - "Tebliğ,, 
Habeşistanda ricat etmekte o-

lan İtalyan kuvvetleri bütün 
bölgelerde şiddetle takip e~il
mektcdir. Keşif J:;ollarımız duş
man dümdar kıtalariyle temasa 
girmiştir. 

Yeniden esir alınmış ve mal
zeme iğtinam edilmiştir. Memle
ketlerini eski fatihlerinden bir 
an evvel kurtarmayı ~iddctle is
tiyen birçok Habeşlı_le~ lla~eş 
vatanperver kuvvetlerının mık
tarını arttırmışlardır. 

Elgazela işgal edildi 
Roma, 12 (A.A.) - Sirenaik'

de İtalyan ve Alman kol~arının 
h k ti devam etmektedır. El-
arel:eı"c: al edilmiştir. Yakala -gaze a ..;g . · •· 

nan bir İngiliz tayya~esının mu-
rettebatı arasında bır general 
bulunmaktadır. . . 
Ş k• Afrikada fn.e;ılız tayya-ar ı .. .. t 
1 . c· a'daki üssumuze a-re erı ımm l 

arruz ederek hasarat husu e ge-
tirmişlerdir. 

3 general 3 ku1·may 
subay esir olmuş 

Kahire, 12 (A.A.) -:- L.i~ya ha
rekatı esnasında üç In.e;ılı~. t~r 
neralinden başka yükse~ ru e ı 
üç kurmay subayı da ~sır olm~s~ 
tur. Ayni zamanda esır olan ıkı 
bin İngiliz askerinden yarısın
dan azının muharip asker oldu
ğu zannedilmckte~ir. 

Kurtarılan ltalyaJılar 
Addis - Abeba. 12 (A.A.) -

"Reuter,, : İngiliz ve İmparator
luk kuvvetleri Habeş vatanper
verleri tarafından işgal edilen 
şehirlerin dışında kalan bütü~ 
mıntakalardaki Italyanfor yerlı
lerin intikam teşebbüslerine kar 
şı kendilerini müdafaa etmekt~
dir. Cenubi Afrika kuvvetlerı
ne mensup zırhlı otomobiller 
Addis - Abeba'ya 100 kilomet
re mesafede bulunan Ambo'daki 
İtalyanlan kurtarmıxa _gitmi~, 
paniğe uğnyan 140 Italyanı ~ı
mayelerine alarak dönmüşlerdır. 
Bazı yerlerde yerli halkın inti
kam te:ıahürleri arasından hima
ye edilerek gecirilen İtalyanlar 
ve zırhlı otomobiller nihayet 
Addis - Abeba'ya varmıştır. 

Bir müfreze de Debra Ber -
han'a girere}t alelfic<'le inşa edil
mis bir kalede yerliler tarafın-

ler üzerine endiseye düşen Va -
şington mahfillerine pek zi)'.ade 
cesaret vermiştir. Bu mahfıll~r 
buna benzer diğer iyi haberlerın 
ilanı gecikmiyeceğini ümit et -
mektedirler. 

Süveyşe ayda 20 vapur 
isletilecek 

Vaşingto;, 12 (A,A,) - Ame -
rika deniz komisyonu azası Nev 
yorkla Kızıldeniz arasında açı~~n 
deniz ticaret yolunun ayda Su -
veyşe veya ~ 'i.veyş Il?ıntak~_sın_a 
20 vapur gönuerilmesıne m•ısaıt 
bulunduğunu bildiriyorlar. 

Almanlar istila 
PICinını Tebdile 

Mecbur Kalmışlar 
Londra 12 ( A.A.J - Nazi parti

sinin resmi yüksek şahsiyefleı·i 
Balkanlardaki vaziyetin kendi. 
terini Büyük Britanyanın istilası 
için yapılmış olan planlan teb
dile mecbur etti~ini !?İmdi aşa
ğı yukan resmi bir surette açık. 
ça bildirmektedirler. Roma rad. 
yosu bu istilayı pek yakın ola
rak göstermişti. Ezciimle, bu
gün Berlinden hildirilcliğin~ gö. 
re, ancak İngiliz 'l\"dusu Ytt. 
nanistanda ve Afrikada mağlup 
edildikten sonradır ki İngiltere
ye doğrudan doğruya taarruz me 
selesi yeniden tetkik edilebile
cektir. 

İrak Parlamentosu Yeni 
Kral Naibini Seçti 

Bağdat, 12 (A.A.) - Irak Par
lamentosu, dün yaptığı fevkala
de toplantıda, Emir Abdullahı 
Kral Naipliğinden azletmis ve 
yerine genç Kralın rüştünü is
batına kadar, Haşimi ailesinin 
en yaşlı azası olan Şerif Serefi 
seçmiştir. Karar, ittifakla alın
mıstır. 

Yeni Irak kabinesi 
Bağdat 12 (A.A.) - Resit Ali 

veni hüku~eti teskil eylemiı:;tir. 
BaşvPkil ve Dahiliye Nazırı: 

Rasit Ali, Maliye: Naci !%eydi, 
Milli Müdafaa: Naci Şevket. 

Hük(1met darbesinin ertesi ~ü
nü teskil edilen müdafaa meclisi 
-:ı::ıaılmıstır. 

dan muhasara edilen ve ellerinde 
külliyetli mühimmat bulunan 
400 İtalyan kurtarmıştır 

- ... ··- ----- - -- . -· - -· -~ -

TAN 

Yugosavyada 
Başı 1 incide 

Atinaya göre 
Atina 12 (A.A.) - Atina rad- , 

yosunu~ bildirdiğine göre .. üskü: 
bün şim~li garbisindc sıddctlı 
muharebe eden Yugoslav kıtaJa
rı Almanların Arnavutluk hu
d~dun'da İtalyanlarla iltisak pey
da etmesine mani olmustur. 

Almanlara göre 
Berne, 12 (A.A. l - "Ofi,, 

Alman radyosu, hususi bir emis
vonunda Alman resmi tebliğine 
göre. Alman ve İtalvan kıtaları
nın, 11 Nisanda ( · .,.i'de buluş
tukfarını bildirmekı. r. 

/11gililzlere göre 

Askeri Vaziyet 

HAREKATTA 

YENİ İNKİŞAF 

OLMAMIŞTIR 
Balkanlar harbinin devamı ve ce

reyan tarzı hakkında dün pek mü
him haberler gelmeınbştir. Yalnız ge
len haberlerden anlaşıldığımı göre. 
Alm::ınlarm Yugoslavyadaki ileri ha
rekatı devam etmektedir. Eski A
vusturyadan hareket eden Alman kı
taları Sava nehrine varmıştır. Birinci 
\ e dördüncii Yugoslav orduları cenu
ba doğru çekilmektedir. 

Yunanistanda 
-n ..... , 1 incide 

Çünkiı bir taraftan Yunanlı
larla Ingilizler Makedonyadakı 
Alman kuvvetleriyle Italyan 
kuvvetleri arasındaki muvasala
yı kesmiye çalışacaklar bir ta -
i·aftan da Almanlar. cenuba doğ
ru ricat etmekte olan ve ancak 
Yugoslavyanın cenubu garbisi11-
de bazı bölgelerde kendi ia~e ve 
ihtiyaçlarını temin etmelerı ka
bil bulunan Yugoslav kuvvetle
riyle müttefik kuvvetler~n birleş 
melerine mani olmıya ugraşacak 
lardır. 

Bu askeri hareketlerin ehem -
miyeti kolayca ve çok sarih bir 
surette anlaşılabilir. 
Yalnız iki taraftan bu hareket 

lere iştirak etmekte olan kuv -
vetler hakkında bittabi hiçbir 
maltimat verilmemektedir. 

5 

Yugoslavyayı 

Parçahyorlar 
Başı 1 incide 

Y ugoslavyanın en büyk ha
rici düşmanı ltalya idi. 

Italyanı.n Dalmaçya sahillerinde 
gözü vardı. Yugoslavyayı zayıf 
düşürebilmek için onu komşula
rile tehdit etmek siyasetini tut
muştu. 

Kahire. 12 (A.A.) - "Reuter., 
Üsküpten gelen ve Arnavutluğun 
şimal hududuna varan Alman 
kıtalarının Arnavutlukta Drina 
nehri üzerindeki Yu,r!oslav ileri 
hareketine zarar verdiğl bildiril

l\Iacar orduları da Yugosl:n ynda 
Zabakça istikametinde ilcrlemekte
diı-. Rumen hududundan hareket eden 
Alman kun·etleri de Dclgrnt ve ci
,·arrna kadar ilerlemiştir. 

Ycılnız Yugoslavl:ınıı mukavemeti 
gittikçe artm<:ktadır. Bu münnsıabetlc 
cenupta Kosova'da büyük bir m.ey
dan muharebesini beklemek pek 
mümkündür. 

Bir taraftan da dahilde Hırvat 
ları ve 1fakedonyalıları Bel<trat 
hükumetine karşı tahrik etmek 
yolunu tutmuştu. Avusturya ve 
Macaristanla birleşerek, Bulga
ristanla da anlaşarak Yugoslav
yayı her tarafından çevirmeğc 
teşebbüs etti. Fakat Avu.sturya
nın Almanlar tarafından işgalin
den sonra Italya Yugoslavya ile 
de dost olmayı tercih etti ve si-

/ ngiliz kııvvetleri yasetini de değiştirdi. Bu arada 
kumandanı Yugoslavya il~ Macaristanın da 

mektedir 
İtalyanlara göı·e 

arasını bulmaga çalıştı. Maksat 
• Londra, 12 (A.A.) - Londra - Almanyay~ karşı Yugoslavyayı 
n~n. s~l.a_hiyet~i mahfiller~nden bi~ elinde bulundurmaktı. Yoksa ha 
dıı~ıldıgıne gore, Yunanıstandakı kikatte Dalmaçya sahillerinden 
Brıtanya ordusunun kumandan • . d w·di 

Roma, 12 (A.A.) Italyan 
"tebliği,. Jülyen cephesinde Sa
va vadisinde Jesenice ve Susak'a 
kadar ilerlı?-dık. Kıtalarımız düş
manın müdafaa tertibatını yar -
dıktan sonra dün öğleden <;onra 
Liubliana şehrini işgal etmic:tir. 
Ileri hareketimiz d('vam r>tmck -
tedir. Zaranın etrafında Ugliano 
civarında hava teşekküUerimiz. 
düşmanın müdafaa tertibatını ve 
mevzilerini bombardıman <;!tmiş
tir. Divulje hava üssü yeniden 
bombardıman edilmiş ve burada 
büyük yangınlar çıkarılmıştır . 
Düşman kıtalarına ve deniz tay
yarelerin~ taarruz edilerek mit -
ralyöz ateşi altına alınmıştır. De. 
niz tayyarelerinden 6 sı yakıl -

Almıınlarrn Arnavutluktaki İtalyan 
kun·eleriyle birleşmek için sarfettik
leri gayretlerin boşa çıktığı sövlen
mekte ise de son haberler bunların 
birlestiklerini bıldirmektedlr. Bu hu
~ustn' ınUtalôa yiırütmek için h!ldire
lerin inkişafrnı beklemek lfızırndır. 

lığını Yunan orduları başkuman- vaz geçmış egı · 
danı general Papagos'un ıdare - Macaristanın da Yugosavyaya 
sinde general Henry Maitland karşı arazi talepleri vardı. Yu-
Wilson ifa etmektedir. goslavyaya terkedilen Macar köy 

Alman zayiatı leri hiç bir zaman Belgrada ısın-

mış ve 2 si batırılmıştır. 

YUNANİSTAN"da - Şimali Yuna
nlstand'l Florina bölgesinde milttefik 
tngiliz ve Yunaıı kuvvetleriyle Al • 
maıı kıtaları arasında şiddetli bir mu
harebenin ba5ladı~ı blld[rllmektcdlr. 
Bu muharebenin neticesi hakkında 
diin akşam geç vakitlere kadar kati 
mahlmat gelmiş değildir. Şimdilik il~ 
«aflarda kuv\·etler arasında mevzu 
çarpışmalar olduıtu tahmin edilebilir 
Ciddi \"e kanlı muharebelerin ancak 
birkaç gün sonra vukua geleceği mu
hakkaktır. ' 

K:ıhire 12 (A.A.) - "Reuter,. mamış, Budapeşte de bu hadise>·ı 
Buraya gelen haberlere göre. hiç bir zaman affetmemişti. O 
Yunanistanın dağlık olan şimal da fırsat bekliyor, fakat Alman 
hududunda Manastır gediğinde- ve İtalyan rekabeti karşısında kı. 
ki Britanya seyyar unsurları mıldamağa cesaret edemiyordu. 
Almanlarla temasa girmiş ve Şimdi Almanyaya arkasını ve
düşmana zayiat verrlirmi~lerdir. rerek ve Yugoslavyanın zaafın
Bir miktar Alınan tankı tahrip dan istifade ederek Macaristanın 
edilmistir. Kamyonlarının ya- da Yugoslavyaya karşı mütecaviz 
nında · istirahat eden Alınan k1- bir vaziyet aldığını, ve vaktiyle 
taları ansızın mühim bir mu - Yugoslavyaya terkedilen toprak
vaffakıyetle ateşe tutulrnustur. ları işgale teşebbüs ettiğini öğ. 

İngiliz kıtaları Almanlarla Se- rcniyoruz. 
Cherca kanalında üç düşmnn 

torpitosuna taarruz edilmiştir. 
Bunlardan biri batmış, diğeri a
ğır hasara uğramıştır. Arnavut -
luktaki Italyan kıtaları anudane 
bir muharebeden sonra Dibra
yı ve Orchida' gölünün şarkında 

Bu mıntakadaki harek~ta nlt Al
man tebliğlerinde de büyUk flerle
melerden bahsedilmemektedir. Al -
man tebliğleri sadece yapılan hava 
hücumlarını bildirmektedir. 

Janik'in cenubunda ve cenup ltalya henüz Dalmaçyayr isti
batısında da temasta olm~k):ı be- laya teşebbüs etmemiştir. Fakat 
raber burada iyi ınalümat alan Yugoslavyanın işgalinden sonra 
mahfiller henüz mühim hiç bir onun da payını almağa çalısaca
muharebenin başlamadığını biL ğından şüphe edilemez. 

d·rınektedir. * * 
Şiddetli muharebeler 

kain orchida şehrini işgaı ederek Harekatı 
şarktan gelen Alman kuvvetleriy Macar 
le irtibat tesis etmiştir. Birçok e- Başı ı incide 
sir alınmış ve mühim mikta~·da 
silah ve malzeme iğtinam edıl - Hedeflere vanldı 
miştir. Budapeste 12 IA.A,) - "Teb· 

k t · liğ,, Macar krtaları. 1 1 nisanda 
Yugoslav mu aveme ı kendilerine tayin edılcn hedef.~e-

Bern 12 (A.A.) - Sırp ordu· re her tarafta varmıştır. Duş. 
sunun ' bazı kısımları Zağrebın man mukavemet giı:,trrmiştir 
şima.linde, Mis'in cenubunda Bazı istihkamlarda bu mukave ~ 
Negotin Bölgesinde ve Tetovo- met anudane nlmustur. 
nun batı şimalinde dağlarda mu· Sırp faaliyeti 
kavemete devam etmektedirler. 

Bern 12 (A.A.) - "Ofi,, İsviç
reye gelen haberlere görP. ha· 
len Manastırla Florina arasında
ki vadide İngiliz ve Alman zırh· 
Jı kuvvetleri arasında çok şid· 
detli bir muharebe cereyan et -
mektedir. 

Alman zırhlı kıtalarmın ı:ıu iki 
esas mihver üzerine kuvvetle 
hücum ettikleri bildirili.vor: Bi
rincisi şimal - cep.up mihveri ya. 
ni Manastırdan Florinaya doğ
ru. ikincisi şimal - doğu !'!imal 

Budapeşte 12 (A.A.) ~ .l\'la-
. İngiliz tayym·elerirıin car ajans1 bildiriyor: Perşembe yunall kralınm mesajı 

faa/.iyeti günü öğleden sonra 6 Sır;:ı t~:v- Atina, 12 (A.A.) - Atina rad 

mihveri. 

Atina 12 (A.A.) - "Ingiliz tr.b yaresi Kelebi~a hudut. ~ehrıne yosu Yunan kralı Jorj'un Yunan 
liği:,, I~giliz hava kuvvetleriniı: hücum etmiştır. Kelebıya ana mılletine hitaben neşrettiği aşa
ağır bombardıman tay_yarclc:rı demiryolu haLtı üzerindedir. Bi. ğıdaki beyannamesini neşret -
10/11 nisan gecesi cenubı Sırbıs- dayette yüksekten uçan tayya- miştir: 
tanda kain Köprülü ve Pirlepe reler bilahare alçaktan uçarak "Yunan ordusu, memleket ta
şehirleriyle şımali Yunanistan - ~ehrin sokak ve ma.\l"danlnrınd<.ı rihinin en ulvi sayfasını kanı 
da kain Kılkış köyündeki Alman sivil halkı mitralyöz ateşine ile yazarken cesurane ve yiğitçe 
tecemmülerini bombardıman et- tutmuştur. 13 ağır yaralı var- durumunuzdan, yüksek ve eğil
miştir. Hava şartları fevkalade dır. Tayyarel<;ır ~ara da hi.icum mez ruhunuzdan, hiçbir şeyle 
J'"'na ı'di. Bu yu"zden bombardı - ederek iki lokomotifi vahim ha-

1 
t .. d 

l..... kı~·as kabu e mez, şecaatınız en manların tam neticelerini gör - ~=ıra uğratmıştır. . mücadelemizin haklı ve mukad-
mek mümkün olmamı:;;tır. Gece İki Sırp tayyaresi Tolna vı. des ve neticesinin mutlak su ~ 
karanlıkta simalden Kılkış'a doğ layetinde Koelesd civarında rette lehimizde olacağı hakkın -
ru ilerlemekte olan büyük bir o- yere inmiştir. Mürettebat en- daki sarsılmaz imanınızdan do-
tomobil kafilesi mitralyöz ate·51- terne edilmiştir. layı size derin minn~ttar~ığımı 
ne tutulmuştur. Galikos bölge - Bütün muahedeleJ· heyecanla üade etmek ısterım. 
sindeki münakalat da bombardı - Milletim, orduma layık oldu-
man edilmiştir. Bombardıman nıer'yetini kaybetti ğunu göster. Geridekiler, ccphe-
tayyarelerimizden bir g~up .al - Budapeşte 12 (A.A.) - Yugos- dekilerle şeref yarışına çıkınız. 
çaktan uçarak Man~~tı~: ıle Pı~le- lavyanın dağılması üzerine, .~~!1- Yunanlılar, kalblerimiz gibi 
pe arasındaki motorlu naklıye disiyle aktedilmiş olan butun kalb tasıdıktan. demir gibi sağ -
vasıtalarını ve tankları bombardı muahedeler mer'iyetini knybet. lam biı: iradeye, azme, mukavc
man etmiştir. Birçok düşman mektedir. Bilhassa Macar _ Yu- mete feragatinefse malik olduk
avcılariyle karşılaşa~ b.aşka L~~m v;oslav muahedesine geli~~e, tan ;onı-a on binlerce düşmana 
bardıman tayyareler1;ffiız .. P~'.1 .~ Sırplar bu muahedeyi son ~u~- ve düşman tanklarına muka\:ef -
kastron'da mühim bır kopruyu lerde esasen bir kaç defa ıhlal met ve vatanımıza karşı vazı c-
havaya atmışlardır. M~?a~tırcla, etmişlerdir. • mizi ifa edeceğiz. 
diğer bir grup bir motorlu kolu Sefaret lıeyetlerı ayrıldı Kral, ordu ve millet .. Hepimiız 

d derek beş tank birlikte öyle müsbet ve hayran-bombar ıman e Budapeşte 12 (A.A.) - "Ste- M .. 
t · 6 kamyona ate<: Yer lıgw a degw er bir bütünüz. uşte -tahrip e mış, . . . -s fanı· İn($iltere, Hollanda ve Bel- ğ 1 
B d luna ıkı defa ,., rek irademiz bu varlı ı sarsa -miştir. ir e.mı.z:y~ çik~· sefarethanelerini? ~emur- maz kılmaktadır.,, 

isabet kaydedilmıştU:. • ~ • ları ile heyet reislerı dun Bu-
General Simoviçın lııttıbesı dapeşte'den Moskova'ya hareket Jrıgiliz tayyarele1·i Alman 

Yugoslavyada bir mahal, ~~ etmişlerdir. nıotörlü kıtalarını 
rA.A.) _ Yugoslavya !3aşvekılı İsveç hükumeti, Yugoslavya. 
General Simoviç umumı karar - daki Macar menfaatleri!:li~ hi- bombaladı 
gahmdan radyo ile bir nutuk maycsi hakkrnda Macar huk~me. Atina 12 (A.A.) - "Reuter,, 
söyliyerek ilk Alman muva!~a. ti tarafından yapılan talebı ka- İngiliz hava kuvvetleri, Yugos. 
kıyet~rinin vukua gelebilecgınl oıı 1 etmist. ~· lav hududu civarında Yunan 
fakat bunların Yugoslavların ce- Jllacaristanda iaşe darlığı hattını yarmağa uğraşan Al • 
saretini krram.ıyacağını bildir- Buda;>eşte 12 (A.A.) - "Tass., man kıtalarına ağır zayiat ver
dikten sonra şunları ilave ~t - Macar ajansı, Macar hiikiımeti . diriyor. Almanlar cenubi Yu _ 
Miştir: nin emtea buhranı dolayisiyl? faz goslavyada Manastır'c iııgal et. 

"Kıtalanmız düşmanın ilerle- la istihlak edilen maddelerı ve- tikleri zaman :-ılı;aktan uçan İn· 
yişini durdurmak için esas. rn~- sikaya tabi tut.:nağa. karar ,·er- giliz bombardıır.<:n tnyyar.?leri 
İıarebe hatları üzerinde şımdt. diğini bildirmektedır. . .. tank ve zırhlı otomobil kolları. 
den tahaşşüt etmektedir. Mille· Peter Lloyd gazetesıne gore nı tahrip etmiş ve bir çok as
timizin maneviyatının sağlaml~- İaşe Nazırı Laky Macaristamn keri öldürmüş veya yaralamıstır. 
ğının zaferi temin edeceğine iimı- iasesine ait bir rapor vererek bil- Manastırın cenubunda Florina 
dim kat'idir.,. hassa son dört ay icinde bu saha. mıntakasında münakalat şiddet_ 

Yugoslavlaruı azmi da büyük güçlüklerle karsılaştı_ le bombardıman ~rlilmistir. İn. 
Lond.ra 12 (A.A.) - Londra - ğını tebarüz ettirmiştir. Nazırın giliz tayyareleri Arnawtluk is

ya Yugosİavyanm vaziyeti hak .. - t-u raporuna namran m~hsulün tikametinde ilerliyen Alman kı
kında gelen diğer habe~.ıe:e g~- fena olması. şimali Transilvan- talarınr da bombardıman etmiş 
re general Si.moviç hukıı~ı;tı, vanm ilb~kı ı.Ü..l.eJI~I!'. isiıihl.ak:.in tir. 
Almanların Hırvatistanda ıstık· artması ve bir a\'.\:1rl1'ıet'i 'Ytıpıt.: · -·Yunan avcı tıı.yyareleri İngiliz 
ıs.ı ilan ettirmek ve Macarl~rı mr..kta olcın sf'ferberlik bu buhra_ t~yyareleriyle işbirliği yapar~_k 
harbe sokmak gibi vücude getir- mı ı::ehı>l>i-t.T«t vermistir. cephenin dağlık mıntakaları. u-
dikleri ihtilatlara rağmen, har • zerinde mütemadiyen devrıye 
be devam etmiye en kat'i bir :m- muvaffakıyetsizliğe mahkılm gö- gezmektedir. 
rette azmetmiş bulunmakta~~r. rünmektedir. Müttefik tayyareler Alınan pi. 
Almanların, elde bulunan delaıl- .ke bombardıman tayvarelerine 
den de anlaşılaC'ağı üzere. geçen Sofyadaki Yugoslav elçisi büyük za~riat verdirmekte ve 
ilkbahardaki Flandres muharebe Sofya. 12 CA.A.) - Stefnni- du~madan Alman kıtaatını bom. 
si mane\'ralarını Balkan.larda d:ı Yugoslavyanın Sofyadaki elcisi- hardıman ederek düşman kıta
tekrar etmek istediklerı anla~ı1· nin Tiirkiyeye gitmek iizeı-e ha - atının b•ılıındııkları mevkiler 
makta ise de, bu manevralar ıırlandığı bildirilmektedır. hakkında favdalı maliımo.t ee. 

Bu suretle Yugoslavya. için
den ve dışından parça

lanmak tehlikesine maruz bulu
nuyor. Alman siyaseti, onun bu 
dahili ve harici düşmanlarını 
harekete getirmeğe ve Yugoslav 
yayı -parçalamağa muvaffak ol
muştur. 

Yugoslavya her taraftan baş 
gösteren bu düşmanlar karşısın
da istiklalini müdafaa için kahra. 
manca dövüşmesine devam et
mektedir. Fakat maruz kn'arğ~ 
bu feci akibeti görüp te mütf'es-· 
sir olmamak mümkün değildir • 

Sovyetler Ve. 

Balkarilar 
Başı 1 incide 

"Eğer bu beyanıı.tı.n . h.e~~!i 
Sovyet hükumetinin fıkrını og
renmekse, Sovyet hükılmetin!n 
Macaristanın bu hareketin~ ka.· 
bul edemiyeceğini bildirmek 
mecburiyetindeyim. 

Sovve.t hükumeti üzerinde bil. 
hassa· fena intiba hasıl eden 
nokta, Macaristanın Yugoslav
yaya, bu memleketle ebedi dost 
luk paktını imzaladıktan yalnız 
dört ay sonra harbe başlamış 
olmasıdır. 

Bizzat Macaristan felakete 
düşerek parça parça olsa idi, 1\fa
C' ~ri. tanın ne vaziyette olaca.~ını 
anfomak zor bir şey değildir. 
Zmı Macaristanda da l"Ülli ekal
J•,·ctler mevcuttur. 

.:5efir, Sovyet hükume~ınin bu 
beyanatını hükümet~r.e bildire. 
cej!ini vadeylemiştir. 

tirmektedir. 
Pire'ye şiddetli akın 

Atina 12 A.A.) - "Tebliğ., 
Bir çok Alman tayyareleri 16 

müteakip dalga halinde bu ge. 
ce Pireye taarruz etmiştir. Akın 
dört saat devam etmiştir. Tay
yareler, bombalar atmışlar .. ve 
muhtelif yerlere may.nlar dok · 
müştür. Çckan iki küçük yangın 
derhal söndürülmüştür. 

Bir kaç tayyare, Projektör 
mevzilerine vesair hava müda
faa vesaitine mitralyözle hücum 
etmişlerse de hiç bir netice ala. 
mamışlardır. Diğer pike tayyare 
leri Glifada'ya bir buçuk mil me
safede bulunan kücük bir ge. 
miyc taarruz etmiştir. Kazaze. 
dı:-!er kurtarılmıştır. 

H astoha11e gemisi battı 
Atina 12 (A.A.) - Düsman 

tayyarelerinin Yunan hastahane 
gemisi Attiki'yi bombardıman 
ederek batırdıkları resmen bil
diri1mPktedir. 

Teslim olan Yunarılılaı· 
Atina 12 (A.A.) - Atina a 

iansı bildiriyor. Ecnebi radvr 
ları irtibatları kesilen ve Ak 
sioos'un şarkında teslim olar 
Yunan kuvvetlerinin 80 000 ki!;i 
den fazla olduğuna dair haber· 
!er nesretmiştir Bu haberin pek 
mübala~alı oldu_ğu ve mal<"-: da 
miistcnit sebeplerle verildiginı 
hC'11~ na mP.7ııııuz 
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DAGDA, DENiZDE, HER YERDE ' 

Aç Kalmaz İşinden Olmazsın 
Tavuk ve et suyu ile mamul bir adet 

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

Büyük Bakkaliye m ağazalarında \'ardır. 

TAN 

COCUGUNUZA YERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

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

Çünkü: Çocuk A.r,,,ikJopt'disı A Çünkü: Çocuk An~ikloz:,edisi 
bünü dünya çocukla. 
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

çocuğun mektepte 1 1 

mektep riı~ında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç ol tuğu en kıy· 1 
metli e:scrdir. 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kıty- Çünkü: Çoc1 Jk A;ıs:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona hoş 

bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Co-
cuk Ansiklopedısi, Ço-
cuğlln hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. • 

TAN Neşriyat E'Vl 
lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk AnsiklopediRi iki 
cilttir. iUükemmel şekilde: 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

,.,, M A R V l N İsviçre Presizyon saatleri Altın - Metrı' 4', 
.UXO R Rady~an ZE T Havagarl oc~bn -AEG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

Elektrik aletleri - Bisikletler - Avizeler • 

OSMANŞAKARffŞ~ '-------------

" - , ~ 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de mü~erilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
ki1;.ibımda size bu sanatı öğretiyorum.u 

Fiatı 50 Kuruş. 

lstanbul Defterdarbğından: 

TÜRKiYE 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

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

Zirai ve ticari hel' nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Liro 

iKRAMiYE VERiYOR 
ZlrHt B•11k11ınd• ku"'b•rılı ve ltıbuaıı tHarruf tıeaıplarınd• en H 50 
Ur•• bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile • .. lıdıkl pllnı gl• 

~- r• ikramiye daQıtılıeaktır, • 
4 Adet• 1.0011 LirahJ 4.000 Lira 
4 • 500 • Z.00" • 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

o•Kı<AT: Heı:apl rmdııkl p:ıralar bir sene lı;lnde 50 liradan aşalı dQşml
:> erıl<'re lkr m ye ı;ıktıfu takdırde 3 20 faı.laslyJe verilecektir Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Eyltll. il BirlncıkAnun, 11 Mırt ve J1 Hulran 

tarihlerinde cekllecekt1r. 

~~PARA ~ HAY.A.T TARIŞISIN 
DİREKSİYONU DUR 

.... -1 ....... .....,_._ .... 

IDARUl_t41 BllEN 1$ 8ANICAS INDA 
'KRAMİYEL.İ. HESAP.. .AÇAR 

r T. iş Bankası "' 
Kü~ülc Tasarruf = !~-----~~ 
HeSıGpları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

l Askerlik lşlEri 
ı---

Yoklamaya Davet 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krş 

Başlık maktu olarc.. 9

• 7.50 
1 inci sayfa santimi 500 
, 300 

1 
~ : : : ]()() 1 
:) ,, H H 75 

ilan sayfasında.. 5fJ ' _______ .. 
İstanbul Birinci Noterliğine: 

Vekili umumisi bulunduğum 
Prenses Nimetullah Muhtar'ın 
mutasarrıf olduğu Sarıyer kaza
sında Bilezikçi ve Demirci çift
liklerinin muamelatı umumiyesi-

Bakırköy Aakerllk Şubealrıden: 337 ni tedvire memur olarak ve çift
doğumlularla ihtiyat erattan yokla - lik vekili sıfatını haiz olmak üze
maya gelmlyenlerJn yoklamalarma re dairenizden 14 Şubat 1941 
Haziran ortasma kadar devam edile- tarih ve 2131 numara ile musad
cekUr. Yoklama gi.inlerl haftanın salı ·dak umumi vekaletname ile ha
ve cuma ~nleri aaıeden evveldir. Her len Bilezikci çiftliğinde mukim 
doğum yoklama ı.amanı aşa~ıda gös- İhsan Karaca'yı vekil ve müdür 
terilmişUr. AlAkadarın yevmi muay- tayin etmiştim. Bu defa ~örülen 
yende hı.ivlyet cuzdanı ikametglıh lüzum üzerine bu~ünden itiba -
senediyle birlikte ~ubeye müracaat- ren vazifesine nihayet vermiş ve 
ları illın olunur. vekaletini iptal etmiş oldu~um-

312 : 15 Nisan 941 Salı dan işbu ihbarnamenin kendisi-
313 : 18 .. ., Cuma ne tebliğine derhal ve memuru 

• 314 : 22 ., ,, Salı mahsusum huzurunda çiftlik he-
315 : 25 ,, ,, Cuma saplarını, demirbaş esya ve çift-
316 : 29 .. ,, Salı liğe ait olarak elinde bulunan 
317 : 2 Meyıs ,, Cuma vesaik vesair emvali halen çift-
318 : 6 ., ,. Salı likte katip Sabri Mumcuol?luna 
319 : 9 .. " cuma devir ve teslim etmesini talep 
320 : 13 • .. Salı ederim. Keyfivet mali'ım olmak 
321 : 16 • ,. cuma üzere dört nüshadRn ibaret ola-
322 : 20 .. • Salı rak verdiğim işbu ihbarnamenin 
323 : 23 • ,. Cuma bir nüshasının mumaileyh İhsan 
324 : 27 .. .. Salı Karaca'ya tebli~ini ve bir nüs-
325 : 30 ., ,, cuma hasının alakadarlarca malum ol-
126 : 3 Razltjft .. Salı mak üzere .ııünlük .ııazetelerden 
lif : 1 ,. " Cuma biriyle ilanını ve bir niishasının 
atı : ıo • ,, Salı dairenizde hıfzivle tasdikli bir 
si• : 13 .. ., Cuma nüshasının tarafıma verilmesini 
330 : 17 .. .. Sah ve vekaletnamenin dairenizde 

331/332 : 20 ,. .. Cuma c;akh nüshasına intal kevfivetinl 
c;ıerh vermenizi rica ederim. 

Mezkör ciftli~ler mntasassıfı 
Prenses Nimf'tullah Muhtar ve
kili umumisi fstanhul KRtırt'ıoğ
\ıı hanında fEsat Fuat Tugav ). 

HALKEVLERINDE: 

EmlnönU Halkevlnden: Pazartesi 
gilnu saat (17.30) da Evımlzde Yuk
sek ilctısat ve Tıcaret mektebı mudu
rü Nihat Sayar tarafından (Mesleki 
tahsilin mahıyetl ve Turkiyede ehem
miyeU) mevzulu bır konferam vw!
Jecektır. Herkes ıelebllır. 

Sahip H N"riyat mlidürii Emin 
UZMAN. Gaıet~citilr •e N~rlyat 

T. L. Ş. TAN m•tbuıı 

Memur isteniliyor 
Muvakkat bir zaman için tebyiz 

lşlerlnde kullanılmak üzere beş me
mura ihtiyaç vardır. Yazıııı güzel ol
mak şartiyle taliplerin (İstanbul 465 

No. lu Posta kutusu) adresine kendi 
el yaı.ılariyle yazacakları birer mek
tupla müracaaUarı. 

, ~ 
Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan hac;ka her f!"Ün saat 
(2 - 6) ya kıt,far f•tanbul 

Divanvolu No. 104. 
Te1: 2~!ı9R 

... - 4 - 941 j 

~------------------·------ J 
Genç kadmla.rımızm ve yetişkin kızlarımızın Sabusızlıkla 

bekledikleri 

EY-i Ş 1941 YIL 1 
Özel Sayısı Bugün Çıktı 

128 Sayfa - 4 Renkli Bir Kapak İçidne - 500 den 

Fazla Faydalı, Cazip Mevzu - 1 İş Paftası - 35 Kuruş. 

E v • 1 ş 
in 1941 yılı sayısı. geçen yıl çıkan ilk sayıdan daha mfite

kamil ve daha çok çeşitli ve faydalı yazılar ve ev kadınını 

çok içten alakadar eden yazılarla doludur. Bilhassa her ay i

çin bir tane olmak üzere seçilmiş 12 en güzel örnek ve bun

ların paftaları bu yıl eseri bir kat daha zenginleştirmiştir. 

ÇIKARAN: TÜRKiYE YAYINEVI 

~---·~--------------~ 

BANKASI 
TURK ANONIM ŞffiKETI 

TESİS TARİltl 1863 
'>tatOJerf •e T ilrk1ye Cilnıhanyel1 Ue münat:it maltuefenametıl f29i 

t\umıralı 10/61\933 t•nhh kananlı usdilı edilmıttır. 
(24/6/1933 t•rıhll 243~ Numar•lı Reaau Guete) • 

Sermayesi: 

lhityat akçerl : 

10.000.000 lngiliz Lirası 

t .250.000 lnı:ffiz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILY A ve NIS'de 
WNDRA ve MANÇESTERde 

.vrısm. KIBRIS. YUNANISTAN, IRAN. mAJL Fn.ISTU\ 
ve MAVliliAYJ ER!JUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
tUGOSLAVYA, ROMANYA, VUNANISTAN, SURIYB, LUBNAI\ 

Filyalleri H bUtUn DUnnd• Acenta •• Mahabırlen nrdır 

Der aevı Haüa Muamc.lelerı yapu 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan kU$adı. 
fica.-ı krediler ve vesaikli krediler küşadL 
l'ürklye ve Ecnebi memlekeüeı ilMriıae keflde tenMat b 

koot09a. 

Borsı emlrlert. 
Esham ve tahvillt. ıltıD •e emtaa Oıerlne avam. 

~nedat tahsfliitı v~ •ı.•,... 

En .ırüksek emn!yet şartıann~ nalı ldralı> 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumharasız) t11sarnıt hesaplan &(dır. 

Hariciye Vekaletinden 
Romanyada Emlaki ve Alacaqı 

Bulunanlara 
Romanyada ahiren neşredilen bir kararname mucibince, ecnebilerin 

Milli İktısat Nezaretinden verilmlşblr müsaade olmadıkça Romanya
daki emlak, hukuk ve menafilne ait tasarruf muamelelerinde bulu· 
namıyacaklar; böyle bir milsaade istihsal edllmeksiı.in yapılacak ta
sarruf muameleler! ile normal td!lre muameleleri ve bankalarda mev
du kıymetlere müteallik tasarru! muamelelerinin hukukan batıl adde
dileceği; Romanyada ikamet etmemekle beraber orada bu gibi emlAk 
hukuk ve menafie malik bulunan ecnebilerin ise, Romanya araz.isin
de tedavüle ı;ıkartılmı:ı bulunan blltimum tahvillerle nama muhar
rer olmıyan kıymetli senetleri hllmil oldukları takdirde bunlar hak
kında Nisan 1941 nihayetine kadar, Romanya SefareU lle Konsolos
luklarına bir beyanname vermekle mfikcllef oldukları; aynJ mllkel-
leJiyetin bu gibi esham. tahvilAt ve senetleri mevduat olarak kabul 
etmiş bulunan bankalara da şamil olduğu Ankaradakl Romanya Se
fareti tara!mdan bildirilmiştir. 

Keyfiyet alAkadar Türk vatandaşlarının ıttnAma vazolunur. 

' ·-----·-----------------
Adalar Pazar Tarifesine ilave 

13 Nisan 941 Pazar gilnQnden itibaren her Pazar Büyükadadan saa 
20.15 de hareketle Heybeli. Burgaz, Kınalı ve Moda iskelelerine utrıya-
rak köprüye illıve bir sefer yapılacaktır. (2865) 

·ıtiıJÇ 
P! HllKI~ 
Ç!NKO . 
LEVHA 

MÜHÜR 
KLiSElfR 


