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Ağzını Kapa, Yerin 

K ul ağı Vard ır. 

Balkan ve 
Mısır Harbinin 
Siyasi Manası 

1 

Türkıye, doğrudan doğruya bir 
leca\ uze uğramadıkça gayri mu
harip vaz.ıyetıni idame edcceğ.ni 
(ıılen ve eserleriyle is bat etmiştir. 
Almapyanın da flil ve cserlerı ılc 
lc-minatmdn snmıml olduğunu gös
leı mesi. biz.! memnun eder. Fak öt 
bu, bızim uyumamız demek değıl
dır. Türkiye, bi.ıtun ıhtımnlleri gö-
2.Önunde bulundurnrnk ona göre 
tedbır almakta kusur etmemiştir 
ve etmiyecektir. 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

Almnnyanın bir taraftan 
Balkanlarda diğer taraf

tan da Mısırda İngilizlere karşı 
nçtığı harbin siyasi mana ve şiı
rnulu ı.izerinde az durulmuştur. 

Almanya Eolkanlarda lngiliz 
ordusunu mağlüp ettikten ve Yu
nanistanda Mataban burnuna dn
Yandıktan sonra Şarki Akdeniz
de İngiliz üstunlüğü ıle mücade
leye geçecektir. Bir taraftan Mı
sırı iş~ale teşebbüs etmesinin de 
sebebi budur. Gayesi Mısırı isti
la ederek İn1?iliz donanmasının 
en büyük üssü olan İskenderiye
yi ele. geçirm~. sonra da Süveyşi 
kapayarak İngiliz imparatorluğu
nun yollarını kesmektir. 

Reisicümhur ismet fnönü'niin evwlki giin Ankarada Ti.irk Hava 
Kurumunu şereflendirerek Hava Okulunda tetkiklerde bulundu· 
ğunu yazmıstık. Bu resimde Milli Şefimizi, bu ziyaretleri sırasında 

Kurum hao;knnındnn izahat alırken göri.iyoruz. 

Almanya buna muvaffak ola
cak mıdır, bilmiyoruz. Fakat bir 
an ıçin en fena ihtimalleri ::öz ö
nünde bulundurarak şarki Akde
nızden İngiliz donanmasını çı
karrna:va, Süveyş yolunu kapa
.tnnya muvaffak olduğunu farze
dclim. Bu takdirde bizi do~rudan 
doğruya alakadar eden bir vazi
yet karşısında bulunduğumuzu 
l!ôrürüz. 

Yeni Bastırı an 100 
Liralık ve 50 K r. luk 

Banknotlar 
Bunları 

Vapur 
Memleketimize Getirmekte Olan 

Kazaya Uğradı Pire Limanında 

Almanyanın askerlikte ve si
yasette takip ettiği usul da 

hna bir çevirme Hareltetiyle mu
hasımının etrafla olan haltlarını 
kesmektir. Bu bağlar kesildikten, 
btitün köprüler yıkıldıktan son
ra muhasmıı ile tek başına :kala
rak onu yere vurmak kolaylaşır. 

Tô. 1934 tenberi takip etti~i si
Yaseti bir panorama gibi söyle 
~ôzunüzün önünden p;eçiriniz. 
Evvela Fransa ile Sovyetler ara
sındaki ittifakı bozmayı gaye e
dinmişti. Chamberlain'in ve Fran 
sız nazilerinin yarduniyle buna 
rnuvaffak oldu. Sonra İngiltere ve 
Fransanın Almanya etrafında vü
cude getirdiği küçük antant dev
letlerjni birbirinden ayırdı. On
dan sonra da birer birer Balkan 
antantını parçaladı. Yugoslavya-
:Vı da etrafını çevirerek tecrit et

Ankara, 17 (A.A.) - Türkiye 
CoÜmhuriyet Merkez Bankasın -
dan bildırilmiştir: 

Yeni bastırıfan 100 liralık ve 
50 kuruşluk ihtiyat banknotları 
getirmekte olan vapur Pire lima 
nında kazaya uğradığından bu 
banknotlar ortalığa dağılmıştır. 

Bunlardan 100 liralık banknot 
!ar halen piyasada bulunan yüı 
liralık banknotlara aynen mıi.şat
bih olup tedavüldekilerden ye -

A. Darlan'ın 
İn9iliz 

Aleyhtarlığı 

tikten, bütün ittifaklarından ve Mrl. Petain 
taahhütlerinden uzaklaştırdıktan Amiralin 

Donanmaya Verdiği 

Emri Geri Aldırdı 

sonra yere vurdu. 
Şimdi de Balkanlarda ve Mısır

da bu çevirme ve tecrit siyaseti
lıin bize karşı takip edildi~ini gö
rüyoruz. Yunanistandan İngiliz 
Ordusunu çıkardıktan ve bütün 
:Balkanlara hakim olduktan son
ra, Türkiye Balkanlarda tecrit e
dilıni$ bir ''aziyete düşece.ktir. 
Fakat bu kafi de,ıtildir. Cünkü 
Akdeniz ve Mısır tarikiyle Türki
'Yenin müttefiki ile irtibatı baki 
kalmaktadır. Bu bağlan da kese
rek Türk - İn.ıı:iliz ittifakını sı
fıra indirmek için Mısınn işgali 
de ltızımdır. Şarki Akdenizden 
İngiliz donanması çekilir ve Mısır 
Almanlar tarafından işgal edilir
se, o vakit İngilterenin Türkiye
:Ve yardım etmesine imkan kal
rnıyacaktır. Filvaki Basra ve 
Bağdat yolu ile irtibatı idame 
:mümkünse de bu bağ kafi dere
cede kuvvetli olmaktan uzaktır. 

Binaenaleyh Alır.anyanın Bal
kan harbinden sonra Türkiyeye 
ı;telip .ıı;elmiyeceği sualine cevap 
arayanlar, Balkan ve Mısrr har
binin Türkiyeyi tecrit gayesini 
takip eden bu siyasi safhasını göz 
önünde bulundurmalıdırlar. 

Ankara, 17 <Radyo gazete ·n
Ingilizler, Afrikaya Alman kuv
vetlerinin geçmesinde Fransayı 
mesul tutmakta ve bu işte Vichy 
hükumetinin kusuru olmasa bile, 
Amiral Darlanın rolü olduğu mu 
hakkak sayılmaktadır. Hatt.A Reu
tere göre, Amiral Darlan Dıın -
kerque zıhlısı da dahil olmak üze 
re şimali Afrika limanlarındaki 
bütün Fransız harp gemileriııin 
Tulon limanına gelmesini iste -
miştir. Fakat Mareşal Petain bu
nu oğrenmiş, Amiralden izahat 
istemiş, Amiral evvela kaçamak 
lı cevap vermiş, sonra Ingiltere 
aleyhinde bulunmuştur. M:areşal 

(Sonu : Sa 5; Sü 4) 

• 
DiK 

gane farkları Üzerlerinde büyfık 
.Reisicümhurumıız Inönünün re
simleri bulunmasıdır. 

5 kuruşluklara gelince esasen 
bu kıymette tedavülde banknot 
bulunmadığından bunlar için ev 
saf bildirmiye lüzum yoktur. 

Bu 100 liralık ve 50 kuruşluk 
banknotların kıymeti bulunma
dığını ve alınmamasını sayın hal
kımıza illin ve tavsiye ederiz. 

Balkanlara 
Amerikadan 
ilk Yardım 

Harp Malzemesi Dolu 

İlk Gemi 

Dün Yola 

Kafile si 

Çıkarıld ı 
Ankara, 17 (Radyo gnzetesi)

Kızıldenizc Amerikan gemileri -
nin geçmesine müsaade edilmesi 
üzerine birçok gemiler Ingiltcre, 
Yunanistan ve Yugoslavyaya yar 
dım için mütenevvi malzeme yük 
lü olarak Amerika limanlarından 
hareket etmiştir. 

Bahrye Nazırının sözleri 
Vaşington, 17 (A.A.) - Ayan 

meclisinin milli müdafaa tahki -
katı encümeni önünde beyanatta 
bulunan Bahriye Nazırı albay 
Knox, Amerikan bahriyesinin, 
hemen her gün mevcut stoklar -
dan Ingiltcreye malzeme gönder 
mekte olduğunµ bildirmiştir. 

AT! 

Onun için Balkanlarda ve Mısır
da cereyan eden harple Türkiye 
doıtrudan doğruya alakadardır. 
Türkiye ile Almanya arasında bir 
ademi tecavüz paktı imza edil
rnek üzere olduğu hakkında cıka
:rılan rivayetler bu zaviyeden 
tetkik edildiği zaman çok mani
dardır. Bu rivayetlerin, Alman
Yanın Türkiyeye karşı hiç bir fe
na niyet beslemediğini anlatarak 
bizi uyutmak icin uydurulmus 
olması ihtimali coktur. Çünkü iki ' 
taraf da birbirlerine karşı tecavüz 
ııiveti beslemediklerini müteaddit 
vesilelerle tekrar etmiŞlerdil'. 
'I\irkive. doğrudan do~ruya bir 
tecavüze uğramachkca J?avri mu-

VATANDAŞ! 

CSonu; Sa: 4; Sü: 4) 

* Yabancı propagandaya alet olma. Memleket me
selelerini herkesin önünde konuşma. * Her duyduğuna inanma. Her duyduğunu söyleme. 

Yugoslav 
Mukavemeti 
Kırıldı 

Ordu dün Gece 
21 de Silahlarını 

Bıraktı 

Teslimiyet, Bugün 12 

de Mer'iyete Girecek 

Almanlara Göre Bir 
Mütareke Akti 

Mevzuubahs Değildir 
Berlin, 17 'A. A.J - "D. N. B." 

bildiriyor: Yugoslav ordusunun 
şimdiye kadar silahtan tecrit e
dilmemiş olan heyeti umumiyesi, 
bugi.in saat 21 de şartsız olarak 
silahlarını bırJlkmı tır. Teslimi
yet, 18 Nisan saat 12 de mer'iyete 
ırirecektir. 

lflütareke mevzuubahs değü 
Berlin, 17 (A.A.) - Yarı res

mi mahfillerde beyan edildiğine 
göre, Yugoslav ordusunun muka 
vemeti artık tamamen kırılmış ol
duğundan Almanya ile Yugoslav 
ya arasında bir miitarekenin ak
di mevzuubahis değildir . 

Ayni mahfillerde kral Petro -
nun ve Simoviç hükumetinın şim 
di nerede bulundukları malüm ol 
matlığı bildirilmiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 17 (A.A.) - 0Tebliğ,, 

Hususi bir tebliğ ile bildirıldiği 
veçhile dağılmakta olan ikinci 
Sırp ordusu Saraybosna mıntaka 
sında teslim olmuştur. Memleke
tin dağınık gruplardan temizlen
mesine devam edilmektedir. Ne
rede mukavemet gösterildi ise 
derhal kırılmıştır. 
Vardar üzerinde bir köprü 

tahrip edildi 
Atina,°1 7(A.A.) - Ingiliz ha

va kuvvetlerinin Almanlar tara
fından Köprülüde Vardar nehri 
üzerine kurulan bir köprüyü mu 
vaffakıyetle bombardıman etme -
leri sayesinde cenubi Sırbistan -
daki Alman ordusunun ileri ha
reketi durdurulmuştur. 

Orta şark Ingiliz hava kuvvet 
leri umumi karargahının köprü
nün tahribi hakkındaki tebliği 
etrafında tafsil~t veren sal~hıyet 
li Atina mahfilleri Ingiliz pike 
tayyarelerinin bu işi nasıl başar
dıklarını anlatmaktadırlar. 

Ingiliz pilotları hedeflerinin ü
zerine vardıkları ?.aman bir~ok 
projektörler ve şiddetli bir ba -
raj ateşiyle karşılaşmışlardır. Bir 
pilot dört defa pike yaparak bom 
balarının tesirini iyice tesbit et
mek istemiştir. Bu pilotun attığı 
ilk bombalar hedefe isabet ede -
rek köprüyü tahrip etmiştir. Hun 

( Sonu: Sa 5; Sü 1 ) 

Büyük Bir lngiliz 

Filosu A tlantikten 
Cebelitarığa Geldi 
Alğesiras, 17 (A. A.) - "D. 

N. B.": Büyük bir İngiliz filosu 
Atlantikten cebelitarık'a ~elmiş
tir. Filo kalenin askeri limanında 
demirlemiştir. Filoda bir taynre 
t?emısi ile Renown zırhlısı da 
vardır. 

Akdenizde eııvelki giin 
batırılan l talyan gemileri 

Londra. 17 (A. A.) - "BBC": 
Sicilya ve Trablusgar,5 arasında 
bir düşman gemi kafilesinin İn
giliz deniz cüzütamlan tarafın
dan batırıldıgı hakkında bahriye 
nezaretinin neşrettiği teblige i
liiveten batırılan ticaret gemile
rinin kısmen harp malzemesi ve 
kısmen de asker taşımakta oldu
gu bildirilmektedir. 

* Londra. 17 (A. A.) - Dün A-
mirallık dairesi tarafından batı-
rıldığı bildirilen Mohavk muhri
bi Tribal sınıfından bir muhrip 
olup 1937 senesinde denize indi
rilmistir . Hacmi 1870 ton. müret
tebatı 190 kişidir. 4,7 pusluk 8 ve 
daha küçük çap ta 7 topu vardır. 

• Elhesan 

• 8eral 

' 
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YunanirUncıa harekata sahne ola" mıntakayı ve tebliğlerde ismi geı;en şehirleri gösterir harita 

I Yuna~randa 

Makedonya 
Muharebesi 
Şiddetlendi 

Yeni Mukavemet Hatt 

Şiddetli 

Raqmen 
Hücumlara 

Sarsılmadı 

Alman T e b 1 i ğ i ne 

Göre Serfiçe Ahnmış 

Şimali Afri'kada Tobruk meYkiini siddt-tJe miidafaa ~den Rril.anya 
kuvvetlerine mensup bir kıta, ı;ölde manevra yaparken 

Atina, 17 (A. A.) - Atina rad· 
vosu, garbi Makedonvada düsma· 
nın yeni ve şiddetli bir hücumuns 
maruz kalan Yunan ordusunur 
Almanlara ciddi zaviat verdirdi· 
ğini bildirmistir. Soiker. !limd 
~arbi Makedonva muharebesiııir 
bi,.. ün siddetivle devam ettilrin 
söyledikten sonra şunları ilavf 
etmistir: 

Libya Cephesi / 

Donanma 
Capuzzo'yu l 

Dövüyor 

T obruk' a Yapılan Yeni 

Alman Hücumlar. Ağır 

Zayiata Mal Oldu 

Kahire, 17 (A. A.) - "Tebliğ": 
Bir keşif müfrezemiz Tobruk 
müdafaa hattı dışında bir düşman 
mevziine muvaffakıyetle .l?irerek 
7 İtalyan subayı ile 139 İtalyan 
askeri esir almıştır. Tobruk mü
dafaa hattına karşı düsman tara
fından yapılan yeni bir hücum 
topçu atesiyle püskürtülmüş ve 
düşman yeniden a~ır zayiat ver
mistir. Dünkü harekat esnasında 
düşmandan 25 subayla 767 asker 
esir aldık. Bundan baska düsma
nın muharebe mevdanında 2000 
den fazla ölü bıraktığı ı?Örülmüs 
tür. Sollum mınlakasında kesif 
müfrezelerimiz faaliyetlerine şid
detle devam ediyorlar. Carpısma 
esnasında düsmana baskın vapıla· 
rak ağır zaviat verdirilmistir. 

Habcşistanda: Dessle istikame
tinde birlesmekte olan kollarımız 
veni terakkiler kavdetmislerdir. 
Bir mlkdar daha esir ahnmıstır. 
Addis _ Abcba'va doiiru kacmak
ta iken vakalanan harn esirleri
nin mikdarı beş bin İta1van ve 
dört bin müstemleke askerine 
varmıştır. All?e mınb~<ısında İ
talyan müstemleke askerlerinden 
mürPkkep bir kıta teslim olmuş 
ve ileri hareketimize istirak et
me küzere orr-lumu1.a ı?Öniillü va-
~lmışb~ Sonu; Sa.4; Sü,3 

Askeri Vaziyet 

MUHTELiF 
CEPHELERDE 

SON VAZIYET 
(Askeri :\fuharri rimiz yazıyor) 

"Almanlar Pazartesi ı?iinü [!ar· 
be do~ru hafif bir tazyik hareket 
yaptıktan Sl'"'r:ı ~ıı 1ı 11ii,,,i1 hvvn 

( Sonu: Sa 5; Sü 3 j 

ILondra'ya 
Şiddetli Bir 
Hava Akın~ 

Balkanlarda bUtün şiddetiyle 
devam etmekte olan harbin sık
let merkez.i tamamen Yunanlsta
na inUkal etmiştir, Arnavutluk
tan başlıyarak Ege sahiline kadar 
uzanan ve ŞimaH Yunanlstanı 
baştanbap kateden müstahkem 
müttefik cephesinde ve bilhassa 
bu cephenin şlmali şarki ve mer
kez tara!mda kati muharebeler Hasarın 
cereyan etmektedir. Fazla, lnsa rı 

İngiüz ve Yugoslavlara g!ire, 
Yugoslavyadan artık askerl ba
kımdan ümit kalmamıştır. 

Zayiatının da Yükseı 

Olduğu Zannediliyoı 
1 

Libya cepheslndekJ Alman ta
arruzu eski şiddet ve süratinl 
kaybetmiş gibi goril~ektedlr. 

l <Sonu: Sa: 
4

: su: •>.) lngilizler de Bremen·ı 

Tayyare Sanayünde 5 Saat Bombaladı 

Yeni Bir lnkilap 
Ottawa, 17 (A. A.} - Ameri

kan tayyarelerinin yeni bir usul 
sayesinde dökülmüş elastiki bir 
maddeden imal edilmeleri imkanı 
Amerika tayyarecilik sanayiinde 
bir inkilap yapacak mahivettedir. 
Üzerine elastiki bir madde sürü
lerek kontrplaktan imal edilen 
gavet büyük bir bombardıman 
tayyaresi dün en çetin tecrübe· 
lerden ~ecirilmistir. Tecrübeler 
muvaffakıvetle neticelendiitinden 
bundan bÖyle bu tayyareler K a
nada hesabına toptan imal edile
bileceklerdir. Sivil havacılık mü
şavirleri ve İnıziliz mütehass1s
ları yeni usulü tasvip etmişlerdir. 

Londra, 17 (A.A.) - lngilı 
bombardıman tayyarelerlnın duı 
gece, Almanyanın şımali garbi 
sinde bulunan şehirlere karşı şıc 
detti hücumlar yaptıkları öğre 
nilmiştir. En bijyük hücum Ere 
men'e karşı yapılmıştır. 

* Londra, 17 IA. A.) - ln~ili: 
Hava Nezaretinin istihbarat ser 
visi bildiriyor: 

İnRiliz bombardıman tavvare 
leri. dün :gece, Bremen'e hücun 
ederken, biri Alman endüstrisi 
ne, di~eri Atlantikte deniz tica 
retine karşı hareket eden kor 
sanlar a yardımda bulunan knv 
naklara olmak ü zere çifte bi 
darbe indirmişlerdir. 

(Sonu: Sa 5; Sii 5 ) 
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Yazan: ULUNAY 

Sadık yalnız salonun şu haliy-
1 yuz bınlerce frank kıymetı 
o.dugunu anlamıştı. 
Şominenn ustundcld trümonun 

\ aattenu tarzındaki resımlerini 
tetkık ediyordu. 

- Bonjur Mosyö. 
Sadık dondu. Kontes ayakta 

duruyordu 
- Buyurunuz oturunuz. Ar

man şimdi .gelecek. 

Sadık başka bir muhitte olsay
dı ev sahıbınin zevkinden, eşya
ann kıymetinden bahsederek 
omplimanlar yapardı. Fakat bu 
uzel eşyaya karşı hayran vazi
tinde gorunmek Kontese karşı 
orgusuzlüğunu itiraf etmek ola
gını duşundu. Thtışama alışkın 
ır tavır aldı. Şimdi eşyadan zi
de kadını gözden geçirıyordu. 
yasetten bahsettiler, inatçı bir 

raliyet taraftarı olan Kontesin 
ransa ihtilalinden bahsederken 
ozlerinde şımşekler çakıyordu: 

- Ecdadım (Bretanya) ve 
Vande} de Şuan kıyamını yapan 
damlardır. 1800 de Bonapart'ın 
dam ettirdiği ~uy dö Frette) 
uyuk ceddimdir ... 
- Anlayamıyorum madam. Dö 

Farizi Napolyon tarafından asa
let payesine yiıkseltilmiş bir ge

eral değil mi idi KontP~ eul-

- Evet öyledir. 
-O halde? 
- Yani birbirine muarız iki 
e nasıl birleşti? diyeceksiniz. 

nnan böyle şeylerle alakadar 
maz. Etuval'deki zafer takında 
yük babasının ismini hir kere 
um~tır. 

Sadık, Kontesin teveccühünü 
lbetmek için idam edilen do 

rotte'den bahsetti. Kontes: 
- Size büyuk babamın bir min 
turunu göstereceğim. Aileroiz
benden başka kımsede yok

ur. Bonapart'ın emriyle idam e-
ı dikten sonra şatomuzu yağ

a ettiler ve yaktılar. Bize sadık 
an adamlarımızdan biri bu ta
hi resmi kurtarmış ... 
Bu esnada dışarıdan Kontun 
sı geldi. 
- Batıst! aperitifleri salona 
tir. 
Kontes resmi göstermekten 

vazgeçti. 
Salonun kapısı açıldı dö Farizi, 
hneye çıkmadan evvel kulisten 
len bir aktör gibi soylenerek 

daya gırdl 
- Pardon Monşer. Sizi beklet

ıın. Bilir misiniz nerede idim? 
Kontes kocasına acır gibi bir 

azar attı: 
- Luna Parkta! dedi .. 
- Hayır yavrum. İntihabat 
ucadelesini takip ediyordum. 
ugun bizim mahallede do Keril
'le komünist Thorez miınaka-
lı nutuklar irat edeceklerdi. Bi
i sağ, öteki sol.. Bundan 
lenceli bir şey olur mu? Kanın 

ana bundan dolayı çok kızı
or, çunkü benim asalet hakkın-
a fikirlerim büsbiıtün ayndır. 
dık daima kadına hulUs çak-

mak için: , 
- Böyle söylemeyiniz Mösyö 

lo Kont! Dedi. Kan meselesini in
kar mı ediyorsunuz? 

- Inkar etmiyorum. Fakat 
duşünun. Benim hl.iyi.ık babam 
Kont dö Farizi onun babası? Bah 
ıvan ... imparator, sanki Kralla
ın oturaklarını tutan dejenere 
iller kafi gehniyonnuş gibi bir 

c ımparatorluk asilleri icat et
mış .... Ben Kont do Farizi, bah-
ıvan Jurden Farizi'nin dördun-

cu batın torunuyum. 
Kontes kızardı: 
Oooh! Arman ... 
- Oy le değil mi? Sağlam asa

l t ancak Japonlarda var. Onlar 
doğrudan doğruya Allahtan geli
yorlarmış. 
Uşak uzeri şişelerle dolu geniş 

bır gumuş tepsı ıle gırdı. Kont 
sordu. 

- Vermut Kassıs? 
- Evet! 
Dö Farızi bardağı bir hamlede 

devırdı. Zaten sabah gezmesi o
un içın her uğradıgı meyhane
n hır dolu yuvarlamak ıçın bır 

ahane teşkil edıyordu. Bırden-
bıre sordu: 

- Oglumu gördün mu? 
- Hayır. 
Zıle dokunmadan kapıya doğ

ru gıtti, koridorda seslendi: 
- Batıst! Batist! Suzana söyle 

Edmon'u getırsın ... 
Bıraz sonra beş yaşında Mösyo 

le Vikont dadısiyle salona geldi. 
l uk Luvr muzesindeki "Ed

r'ın çocukan,, namındaki meş
ur tabloyu hatırlatan bir tarz-

eı giyındırılmişti. 
Kont: 
- işte benim veliahdinı! de-

Sadık iki ihtiyarlamış kanın 
halıtasından çıkan bu dejenere si
maya baktı . Zavallı çocuk daha 
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yıf omuzlarına yüklenmiş gibi 
yorgundu. 

Sadık evveldenberi çocuk sev
mezdi. Fakat kontesin nazarların
da oğluna karşı o kadar kuvvetli 
bir muhabbet şulesi gördl.İ ki, ka
dının teveccühünü kazanmak için 
çocugu uzun uzadıva okşadı. Söy 
ledigi bir iki sö?.ü büyük bir zeka 
eseri gibi alkışladı; onunla meş
gul oldu. Hatta bir giın beraber 
Vensen'e giderek yeni hayvanat 
bahçesini gt"zmeyi teklif etti. Ço
cuk murebbiyesiyle odasına git
tikten sonra hepsi yemek salo
nuna geçtiler. 

Salon gotik tarzında idi. Büfe 
ile dressuvar denilen mobilye, siv 
ri çıkıntılarla bliyük bir kiliSeye, 
katedral'e benziyordu. Yemek is
kemleleri gotik mabetlerdeki 
sıvri arkaliklı kürsüler şeklinde 
idi. Bu takımı hazırlayan sanat
kar koyu renk cilanın dayanıla
cak, oturulacak, sürünülecek yer
lerine zamanla olmuş zannedilen 
bir parlaklık vermişti. Yalnız eş
;.-n degil bütün yemek odası, ka
pılarına, tavanına, pençerelerine 
k~dar ayni üslüpta idi. Üstleri 
sivri çatı şeklindeki pençerelerde 
ufak renkli camlarla çevrili şef
faf resimler (vitrail) lcr vardı. 

Tavanda ziyaya ait bir şey 
yoktu. Yalnız duvarlara orta çağ 
şatolarının çıplak taş duvarları
na, içine çıra koymak için ilişti
rilen demir kafesler çakılmış ve 
her birisinde ucunda meşale şek
linde ampul bulunan yanık bir 
taklit odun konmuştu. 
Sadık bu ağır lüksün içinde 

şaşırdı. 
Yemekte uzun uzadıya tiyatro

dan ve musikiden bahsettiler. 
Kontes tabiativle Komedi 

Fransez'i hem de klasik piyesleri 
seviyordu. Kont bılakis Foli Ber
ger'i Kazino do Pari'yi tercih e
diyordu. 

Sadık ne tiyatroyu, ne de mu
sikiyi severdi. Yalnız Pariste ya
şadıj!ı halde bu gibi şeylerin ca
hili olmamak istediği için ister 
istemez arada komediye, operaya, 
opera komiğe giderdi. 

İlk defa komedi Franseze git
tilti zaman Mune Sulli'yi Rôrmuş, 
herkes scibi alkışlamakla beraber 
kendi kendıne: 

- Şu insanlar ne budala şey
lerdir. Şaşı bir herif çıkıyor, be
yaz yatak çarşafına biırünüyor, 
danalar gibi bağırıyor, ~öğsüne 
yumruklar indiriyor ... Herkes de
h oluyor! Diyordu. 

Bu samimi düşünceleri kendi
sinden başka kımseye soylemez, 
kimse ile hasbihal etmezdi. Dün
ya onun için zaten kocaman bir 
sahne, hayat son perdesi inmeyen 
bir tiyatro piyesi, artistler de da
ima oldukları gibi görünmeyen 
insanlardı. Bu kifayet etmiyor
muş gibı bir de tiyatro iç.inde ti
yatro seyrine ne lüzum vardı? 

Şimdı bıle en guç bir rol de
ruhte etmemiş mıydi? Bu rolun 
ıcap ettirdigı mecburiyetlerden 
sıyrılıp çıkabilse, asaletın şeref 
ve vekan hakkında sahte cümle
ler arayacağına, kontese: 

- Be kadın! Koskoca Pariste 
buldun, buldun da koca olarak bu 
alık herifi mi buldun? Babasın
dan serveti olmasa bu dangalak 
kaz gütmesini bile beceremez, a
cından olur! 

( A1'kası var ) 

Antakya, İskenderun 

Elektrik Müesseseleri 

Belediyelere Geçiyor 
1 

Ankara, 17 (TAN Muhabirın -
den) - Antakya ve Iskenderun 
elektrik müesseselerinin malın ili l 
belediyelere devrine m('>zuniye:t 
verilmesi hakkındaki layiha mec
lisin alakalı encumenlerinden ge 
çerek umumi heyete tevdi olun -
muştur. Luyiha esaslarına göre, 
devletin mülkiyetine geçmiş bu
lunan Antakya, Iskenderun elek 
trik müesseselerine ait emval hu· 
kuk ve menafiinin ve Nafıa Ve
kaletince usullerine muvakkaten 
işlendikleri zamana ait hak ve 
vecibelerin dahiliye ve maliye \ e 
nafıa vekaletleriyle Antakya, Is~ 
kenderun, Bilan ve Kırıkhan be
lediyeleri arasında anlaşarak ta
yin ettirilecek bir bedel mukabi
linde bu belediyelere veya ~ -
kil edecekleri bir birliğe devre 
MaliyP VPkili salahivetli olacak -
tır. 

Bu bedelin ka~ senede ve kaç 
taksitte ödeneceği yine ayni su
retle tesbit olunacaktır. 

PİYASADA: 

Halk Tipi Ayakkabı 

işi Hallediliyor 
Halk tipi ayakkabı komisyonu, 

dün ticaret odasında toplanmıştır. 
Bu toplantıya, Beykoz fabrikası 
ayakkabı mütehassıslariyle, ayak 
kabıcılar cemiyeti idare heyeti 
azaları da iştirak etmişlerdir. Ko
misyon şimdiye kadar tesbit edi
len nüınuneler üzerinde tetkik
ler yapmışlardır. 

Komisyon Ticaret Vekilinın 
verdiği emir üzerine bu hafta i
cinde, halk tipi ayakkabı Jnese
lesini halledecektir. 

Dünkü İhracat - Dün. muhte
lif memleketlere 300 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. En ziyade Al
manyaya 152 bin liralık tütün, 
:Amerlkaya deri, Romanyaya ba
lık gönderilmiştir. 

Basradaki ithalat Eşyası -
Başrada, Türkiyeye sevkedilmek 
üzere mühim mikdarda ithalat 
eşyası bulunmaktadır. İthalat ta
cırleri, mıntaka ticaret müdürlü
güne müracaat ederek, bir av ev
vel bu malların ithaline delalet 
edilmesini istemişlerdir. 

Altın Fiyatı - Dün, altın fiya
tı 27 lira 60 kuruştu. 

Diğer Kazalarda 

Yapdacak Deneme 
Pazar günü Bakırköyünde pa

sif korunma tecrübesi yapılacak· 
tır. Mevzii denemeleri yapılamı· 
yan kazaların hem pasif korunma 
hem de paraşütçüleri imha ekip· 
!erinin faal~yeti denemeleri gün
leri kararlaştırılmıştır: 21 Nisan 
Pazartesi günu Adalarda, 25 
Nisan Cuma günü Fatihte, 30 Ni· 
san Çarşamba günü de Kartalda 
pasif korunma ve paraşütcü e
kiplerinin faaliyeti denemesi ya
pılacaktır. 

Yeni Portekiz elçisi evvelki giin Cankayada Cüınhurreisimiz tara· 
fından kabul edilmiş ve itimatna mesini vermiştir. Bu resimde, 

ciciyi Çankayadn görüyoru7.. 

Dniversile 'de 
Dersler Yarın 

• Kesiliyor 
Bu Sene 

Takdimi 

Kamp Y aprlmryacak, 

Merasiminde Vekil de 

Mezunların 

Bulunacak 

Yarın saat 13 ten itibaren Üni
versitede tedrisata son verilecek
tir. Talebenin imtihan günlE'ri. 
imtihan Şekilleri. askerlik kamp
ları ile kitap işleri ve Üniversite 
haftası hakkında Üniversite rek
törü profesör Cemil Bilsel şu ma
lCı.ma tı vermiştir: 

"- İkinci sömestr başlarken 
imtihanların Nisan sonlarında ya· 
pılabileceğini gözönüne aldığımız 
için, son 19 gün içinde yaptığımız 
tedrisatla ders yılını hemen nor
mal olarak bitiriyoruz. Ve imti
hanları da tahsillerini normal o· 
larak tamamlamış olan talebemi
zin muvaffakıyetle geçirecekleri· 
ne şüphP. etmiyoruz. 

Bu sene kamplar tecil edilmiş
tir. Talebe askerlik dersinden a
meli ve nazari ımtihanlardan al
dıkiarı not vasatileriyle jl!eçecek-
lerdir. Son sınıf talebesi kafi not 
aldıkları takdirde, diplomalarını 
alacaklardır. 20 günlük kampın 
tecil edildi~i her talebenin kay
dına işaret edilecektir.,, 

I mlihan günhri 

Hukuk fakültesinin eleme im
tihanlan 24 ve 28 Nisanda, ikti
sat fakültesinin eleme imtihanla
rı da 25 ve 28 Nisanda yapılacak
tır. İmtihan evrakının 4 Mayıs 
Pazar günü akşamına kadar tet
kik edilmesine ve sözlü imtihan· 
lara 7 Mayıs Çarşamba günü baş· 
lanmasma calışılacaktır. 

Bu sene edebiyat fakültesinde 
yeni lisans talimatnamesi tatbik 
edilecektir. Talimatname imtihan 
ların sözlü olarak ve en az uç 
profesörün önünde yapılmasını 
emretmektedir. Bunun için sö
mestr iıntihaQlarının günleri de· 
ğiştirilmiş ve profesörlerin muh
telif fakültelerdeki imtihanları 
gözönünde tutularak sömestr im-

tihanlan şu şekilde kat'ileşmiş
tir: 

5 ve 6 Mayısta psikoloji, 8 Ma· 
yısta umumi falsefe ve mantık, 
9 Mayısta Tekst, 12 ve 13 Ma
vısta filozofi tarihi ve 14 - 15 
Mayısta da sosyoloji ve ahlak 
sertifikası verecek talabenin iın
tihanları sözlü olarak saat 9 dan 
itibaren yapı.lm:ıya baş1anacak
tır. 

Kitap ve not ihtiyacı 
Fakülte dekanları talebenin 

kitap ve not ihtiyaçlarını karşı
lamak için her türlü tedbirleri 
almışlardır. İctimai doktrinler 
tarihinin basılması bitmiştir. Pa
zartesi sabahı talebeve teslim edi
lecektir. Hukuk fakültesi ücüncü 
sınıfının basılmakta olan kitapla
rı da şimdi ik forma olarak satışa 
çıkarılacaktır. 

Üniversite lıa.ftası 
Her sene Eyhil ayında yapıl

ması kararlaştırılan Üniversite 
haftasının. bu sene tedrisatın er
ken bitmesi üzerine Eyli'ılden ön
ce yapılması kararlastırılmıstır. 
Hafta Diyarbakırda olacağı için 
Diyarbı:ıkır valiliğine malumat 
verilmiş ve cevap gelmistir. Üni· 
versite rektörlüğu Diyarbakır 
haftasının 25 Mavıst::m sonra va
pılmasım kararlaştırmıştır. Haf
taya iştirak edecek profes<irlerin 
ve verilecek konferımslarh. va
oılacak' etüt ve anketlerin mev
'luları bu hafta icinde iiniversite 
nrofesörler meclisinde tesbit edi
lecektir. 

Geçen senelerde yapılan üni
versite haftalarında verilen kon
feranslarla. alınan neticeler bu 
hafta broşür halinde neşredile
cektir. 

Umumi mizanı 

dolduramıyanlar 

Bir sene sınıfta kalan, ikinci 

118 ve 119 uncu 

Davalarla Yeniden 

Adliyeye Verildi 
Adliyede aleyhine açılını ta

mam 117 dava dosyası bulunan 
Mahmut Saim Altındağ, dun yeni 
bir dosya ile yine adliyeye ve
rılmiştir. 

İddiaya göre, Mahmut Saim 
son mahkCımiyetini bundan 20 
gün evvel bitirmiş ve tahliye edi
lir edilmez, Galatada İzmirlioğlu 
hanında 21 numaralı yazıhaneyi 
kiralamıştır. Ertesi gün Mahmut 
Saiın gazetelere, dünya kız ve er
kek üniversitesi müellifliği tara· 
fından bir almanak neşredileceği
ne ve abone ücretinin de 25 lira 
olduğuna dair bir ilan vermiştir. 
Bu sayede şimdiye kadar tamam 
33 kişiden yirmi beşer lira para 
ahnmı&tır. Aynca, bu almanağın 
adres kısmına, doktor, eczacı 
tüccar ve komisyonculardan ad
reslerini yazdırmak isteyenlerin 
ilan ücreti olarak elli kuruş ver
meleri lazım geldiğine dair bin
lerce kisiye birer mektup yolla
mıştır. Mahmut Saim müessese
sine memur alınaca~na dair ga
zetelere ikinci bir ilan daha ver
miş ve müracaat edenlere otuzar 
lira nakdi kefalet vermeleri la
zım geldiğini söyliyerek iki kişi
den de 60 lira dolandırmıştır. 

Dün adliveye verilen Mahmut 
Saim birinci sulh ceza mahkeme
sinde kendini şöyle müdafaa et
miştir: 

.. _ Ben alemi irfana hizmet 
ediyorum. Kimseyi dolandırma
dım. Ticaret odasında kaydını 
vardır.,, 

Ve neşrettiği almanağın birin
ci savısı ile ticaret odasından ve 
İstanbul Maarif müdürlüi'!ün<len 
aldı~ ruhsatnameleri mnhkeme
ve vermistir. Mahkeme. Mahmut 
Saimi tevkif etmemis ve ikamet
gaha bağlanarak serbest bırakıl
masın.a karar vermiştir. 

Suclu. bundan sonra dii:!er bir 
dolandırıcılrk tahkikatı dolayısiv 
le ikinci sorgu hakimliğine sev· 
kolunmustur. 

sene de yalnız ussu mizanı dol
duramadığı için muvaffak olmuş 
sayılamıyan talebeye yeniden bir 
imtihan hakkı verilmesi icin Ma
arif vekaletine müracaat edil
miştir. 

Üniversite profesörler meclisi. 
bu gibi talebenin imtihana alın
maları fikrinde ittifak etmişler
dir. Rektôrli.ık te mütaleasında 
kararın tatbikine taraftar oldu
ğunu bildirmiştir. Talim ve \ 0 r
biye heyetinin müsbet karar ve
receği zannedilmektedir. Dün An
karaya tekrar müracaat edilmiş 
ve kararın süratle çıkması lüzu
mtı bildirilmiştir. 

Bu sene de Üniversiteden me
zun talebenin devlete takdim me
rasimi yapılacak ve merasimde 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
hazır bulunacaktır. 15 Mayıstan 
sonra imtihan neticeleri ilan edi
lir edilmez, merasimin günl.İ belli 
olacak ve hazırlıklara başlana
caktır. 

Dün lise ve orta okullarda mu
alliın meclisleri toplanmış, imti
hanı tabi olmayan talebenin ka
naat notları verilmiştir. 

----------------------------------------------------------~·---

Ellerinde Saç Bulunanlar 

Ş u cümleyi dünkü gazetelerimiz
den birisinde okudum: 
"- Ellerinde saç bulundu -

ranlar, beyanname venniye mecbur e
dileceklerdir.,, 

Bu hesapça, beyannameleri, kaı:ak 
kocalarla, şirret bayanlar verecokler 
demektir. Kazak kocalann verecekleri 
beyannameler herhalde şöyle olacak • 
ta: 

"-Dün gece bizimki yine huysuzluk 
etti. Kanyı ö~ le pataklamışım ki, ı>açla
n elimde kalmış!,, 

Şirret bayanlann verecekleri beyan
namelerin nümunesi de şudur: 
"- Dün gece, bizim sarsak ev halkı

nı sofra başında tam yanm saat bek -
letti. Kendisine müstahak olduğu ce • 
za~ ı ,·erdiğim için, bütün saçlannın e
limde kaldığını alelUsul beyan etle -
rim!,. 

** Kıyamet alameti 

H CJ' &idi dünya hey ... Bundan iki 
ay eneJ bir Fransız mecmun -

sında Athos ;> anmadasında yapılmış bir 

harbinin başladığından tamamiyle bi
haberdirler!,, 

Ben, o zaman bu satarlan okuyunca 
kendi kendime şöyle düşünmüştüm: 
"- Eğer bu yazıyı, harp afetine uğ

ramış memleketlerde yaŞ1yan biçareler 
de okurlarsa, içlerini çekecekler, ve: 
"- Keşki papaz olsaymışız!,, diyecek 

lerdir. 
Fakat dünkü gazetelerden öğrendik 

ki, Athos yanmadası da Alman işguli 
altına girmek üzeredir. Ve bir refilsi -
mizin dediği gibi, senelerdenbcri dua -
dan başka ses işitmemiş olan Aynuroz 
papazlan, artık çok yakmlannda ıutt
lıyan toplann korkunç gümbürtülerini 
duymuşlar, ve ihtimal bir kıyamet ala
•eU sanmışlardır. Şimdi artık, Ayna • 
l'b:iü nval.Wipapazlan da, milyonlarca 
nı1'anı imreiidiren mazhariyetlerinclen 
mahrumdurlar. Tevekkeli: 

"- Her zaman papaz pilav yemez?,, 
dememişler? 

dört yaşındayken sakallı imiş. Çok geç
meden, saçlan ve sakallan bemheyaz 
kesilmiş. Sesi, tavırlan, tıpkı bir ihti
yann sesine ve edalanna benziyormuş. 

Benim bu işte garip bulduğum y<'gii· 
ne nokta, Amerikan mecmuasının hu Sa· 
tırlann üstüne şu serlevhayı koyması
dır: 

"İnanılmayacak şeyler!., 
Ayol, bunda inanılmıyacak ne var? 

Bugünün çileli dünyasında, insanlann 
erkenden ihtiyarlamalarından daha ta· 
bii ne olabilir? 

yan Amerikan çocuğu karşısında hay
ret duyuyorsak, bu, daha geçenlerde, 
dört yaşında evlenen, ve beş yaşmclu 
ölen şu meşhur Mehmedi unutuşuınuz
dandır: Belli ki, çabuk unutuyoruz! 

** Staj lazım.' 

B ir gazetede okdum: Meslektaşla -
lanmızdan bazılan bir akşam 

toplanmışlar, ve birbirlerinden, en gıi
zcl türkçe konuşan spikerin clünyanın 
hangi radyosunda bulunduğunu sor -
muşlar: Bu hususi müsabakada birin -
ciliği "Kdüs,, radyosunun spikeri ka
zanmış. Bari, bizim radyonun spiker -
leri de, "Kudiis,, radyosunda staja gtin 
dcrilseler ... Zira, Ankara radyosunun, 
sesi kulağımıza batmıyan yegane spike
ri, - ne tuhaftır ki - "toplu iğne,, dir. 

Batınıyanı bile "iğne,. olursa, hatan: 
}arın ne olduğunu vann siz kı3 as edin? 

** Kazıklcuıacak adam! Hem, insanlar, eskiden, mesela Bağ
dada üç ayda giderlermiş. Şimdi tay
yareler bu mesafeyi dört saatte aşı~or- A rtık, ceridelerimiz, cinayet hn -
lar. vadisleriylc birlikte failler hak-

Şimdi 0 Amerikan çocuğunun altml§ kındaki kararları da bildirmiye ba~la-
yaşma yedi yaşında basmasından da dılar. Mesela dün, anasını öldüren bir 
belli ki, ömrün altmış senelik tabii yo- delikanlıdan bahseden "Haber,. refiki -
}unu kısaltmakta, birçok sürat rekor _ miz, mahkemeye düşen vazifeyi de gör-
larmı ellerinde bulunduran Amerikalı- müştü: Ve o refikimizin anasını öldüren 

delikanlı hakkında verdiği karar da 
reportaj okumuştum: Malumdur ki, 
meşhur Aynaroz manastarlan, bu yanm 
adanın dağlannda bulunmaktadır. O 
reportajmda, Aynaroz papazlannın ha
yatını anlatan Fransaz muharriri 5öyle 
di)ordu: 

** lnanılmıyacak şeyler: 

lara nasip oluyor: Malum ya, irinde bu-
3; şuydu: 

lunduğumuz asar sürat asndar: Çabuk " -Kazıklanacak adam!,, 
doğuyor, çabuk yürüyor çabuk biiyii - Eğer, 0 cinayet ha\'adisine serle,·ha 
yor ,çabuk ötüyor, çabuk giilüyor, ça- olarak konulan bu karar, kesbi kat'İ)-

Yazarı: Naci Sadullalı 

Bundan bir müddet C\\ 

hemen butun matbua 
mesgul ctmi olan bir mecmt 
\ardı. Ve bu ı ik r propanand 
\asıtasınn kar 1 mh amalın gö t 
rilmesi. hemen bıit in meslekda 
!ar tnrafmdnn, de\ anı etmeme 
tazım gelen bir gaflet ayılmıst 

Fakat geçenlerde dikkatli bi 
vatandaşımızın ' TAN ' sutnnla 
rmda ne rohınnn bir mektubun 
dan ôğrendik ki, pi) asada mC\ et 
bulunan propaganda \ a ıtası, o 
tadan kaldırılması ist"Cnilen o bi 
tek mecmuadan ibaret def.rildi 
Ve bugün, hemen her lerde sa 
tılan ayni ne\ iden propagand 
mecmualarının yekunu, İstanbul 
da inti ar eden giindelik gazete 
lerin mikdarmdan bile kabarık 
tır. 

Diin bir tiitüncü diikkanmda 
onları ben de gözden geçirdim 
Ve gördiinı ki, o labancı mecmt 
Iann çok daha itinalı bir kontrol 
den gcçlrilıncsini isteyen ı; atan 
<la ımızın temennisi, nıünakas 
götiirmiyecck derecede lıaklıdı 
Yerden göğe kadar haklıdır. Ak 
sini hiç kimsenin ishnt edeıniy 
ceği derecede haklıdır. Bugün 
kadar nazarı itibara alnmıaması 
na ha3 ret olwıacak derecede hak 
lıdır. -

Ve yabancı propagandası 
karşı isabetli bir teyakkuz gö 
terdiğimiz su günlerde bu aşika 
hakkın teslim olunmaStnı isteme 
her münevver için l üzde yü 
milli sayılacak bir vazifedir., 

Onlara karsı H'izım gelen ted 
birleri almadığımız müddetçe, te 
sirinin kökünii kurutma3 a çaba 
ladı,rımız yabancı propagandası 
na, ancak bir kulal:rımızı kapamış 
ve tek gözünıiizü )Ummuş sa~ılı 
rız! 

ADLİYEDE: 

Resneli Osman ve 

Şamlar Köyü Davası 
Bakırköyle Çatalca arasında 

binl re d num ar z yı ihtiva e
den Kotranya çiftlı ı vuzundE'h 
bu çiftliğe tasarruf iddia ed n 
Resneli Osmanla, araz ye sahıp 
olduklarını ellerind ki tapu c
netleriyle ısbat etmekte olan $ m 
Iar köyü halkı ar sında çıkan da
vaya dün devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede ehli vu
kufun zarar ve zıyan raporu o
kunmuştur. Ehli vukufun bu ra
porunda koylulerin bmlerce lıra 
olduğunu iddıa ettikleri zarar ve 
ziyanın 67 buçuk lıradan ıbaret 
bulundugu anlaşılmı tır. 

Dava edilmekte olan Resncli 
Osmanın vekilı mahkemeye koy-
1 iılerin hepsinın birden dava et
meye haklan olmadıgına dair bır 
iddia serdetmış ve usulen her köy 
lünun ayrı ayrı dava açması icap 
ettigini söylemiş ve bu hususa 
dair karar verilmesini istemiştir, 
Mahkeme, bu hususta karar ver
mek üzere davayı gelecek ayın 
yirmi ıkisine bırnkmıştır. 

Bir ihtikar Davası - Küçük
pazarda Dariılhadıs sokağında 4 
numaralı dukkanda bakkallık ya
pan Taha kılosu 155 kuruşa satıl
ması lazım gelen kahveyi 200 
kuruşa sattığından yakalanmış, 
adliyeye verilmiştir. Dün asliye 
ikinci ceza mahkemesinde yapı
lan duruşma sonunda suçlunun 
25 lıra ağır para cezası odemesıne 
karar verilmiştir. 

BELEDİYEDE: 

Eski Yolcu Salonu 

Yakında Y ıktırllacak 
Belediye Tophanedekı eskı yol

cu salonunu yıkarak yerine mo
dern bir meydan yapmaya karar 
vermiş ve faaliyete ı?eçmi tır. Za
ten eski yolcu salonu polıs beşin
ci şube mudur u ü ve gumruk 
muhafaza te ılatı tarafından bo 
altılmış, lon i e varamaz bir 

hale gelmı tır S lonun yıkılma ı 
ile rıhtımın 1?en letılmesine b ş
lanacak ve cadde de tevsi edile
cektir. Bugunlerde alonun yık
tırılmasına ba lanncaktır. 

Ekmekler - Ekmeklerin ha 
mur çıkm ması ıçin bir kilo ek
meği temin edecek h murun 117 
gram olar k kl.' ilme i zarurı go 
rülmüştiır. Bır cok fırını nn bu 
mikdarı 1150 ve indird klerı v 
noksan vezinlı ekmek satmamak 
için de ekmcklerı fırınd n erken 
cıknrdıkları anla ılmı tır. Bu 
bahtan itibaren fırın! rd t f i 
ler •apıla<'ak ve h mur k "- Yeryüzünün en bahtiyar insan· 

lan, bu manastırda yaşıyan papazlar -
dır: Çünkü onlar, dü.n~an~n bi~yii~ hir 

B ir Amerikan mecmuasının yazdı- buk ağlıyor, çabuk seviyor, çabuk gc - yet ederse, kazıklanacak adamı ... bele· 
ğma göre Cerlea Çarlesvart ndan- çiyor, çabuk yaşı)'Or, cabuk ihtiyarla - diye gazinosuna göndersinler! 

da yedi yaşında bir ~uk, geç~e~n~ı~~·r~d~e:..__J:>~·o~r~v~eJç~a~b~u~k~ö~lu~·,~o~r~ı~ız~.-~~~~~~~.:.:.::.-=:.__::__::.:.~::....:__::...:.._.....,.~_.._u....J..-Ut.-.1......JL.ThD.S.lD.all....!cıa...ıt.eın.ıu;g.ı.ı.e.ı::.e...a.ı:~ı.AJ,...'2.o~_. 
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T N A B O N E BEDELi 

Ecnebi l 
~drca de§lıtır
!lte)( (25) Krı. 

TDrklye Ecnebi 1 Türkiye 
1400 K~ 1 sene2soo Kr. -400 K-;:. 3 Ay 
750 ,. 6 Ay 1500 ., 150 " 1 Ay 

800 Kr. 

300 .. .) 

•• 
11nyanın . " ıyası 

lanzarası 
t - L:byadaki harekAt hakkında 
.ngi]jz mahfilleri birkaç gün ön
~eye lla2.aran daha nikbin görıin
t>ıektedır. Kati harbin Mersa -
! atnuı'da vcrıleceği bildiriliyor. 
lan - Paveliç'in rıyasctinde kuru
~ it ll'lüstakll Hırvat hlikümetini bir 
tok Hırvatbnn tanımadığı, Ame
~ ada]ti Hırvatların da bu husus
i> bir beyanname neşrettıgi haber 
eliliyor. 

ibya Harekat.:· 

8 erlin kaynaklan Sidi-lıar-
rani Alınan kuvvetleri 

~aftndan işgal edildiğini bildi
) otlar. Alman mahafiline cö • 
~k~frikadaki Alman askeri Jıa
~ atı çok ehemmiyetl:dir. Bu 
tekatın muvaffaluyeti, :-arki 

1 ~~~zde stratejik vaziyeti dc-
ş....,~cek mahiyettedir. ......._ 

alng~;z kaynak1arı ise, Sollum 
~ keşıf müfrezeleri faaliyetleri 

1 
'tanı ettiğini Tobı-ukta ise düş

~~tt mevzilerine girilerek lıir
bti esir alındığını, Kapuz~e kale 

1 n harp gemileri tarafından 
i~~~fnkıyetle bombardıman c-
1 gıni bildirmektedirler. 

• 

genişliğinde, 4 kilometre uzun
luğunda olan ve bütün rüzgfır
lara karşı masun bulunan bu li
man, 20,000 tonluk zırhlıların 
kolaylıkla harPkPt cıtm<>lerine 
müsaittir." 

Bu ithamı yapan zat, Sicilya 
kanalı deniz harbinden sonra 
Amiralliğe terfi etmiştir. ~iın
di, Akdeniz Ing"Iiz filosunun 
başkumandanıdır. 

Bu izahat, lngilizlerin geçen 
taarruzda ellerine geçirmiye 
muvaffak oldukları bu kadar 
mühim bir üs ve limanı miida
faa ve muhasarada ısrar etme
lerinin hakiki sebebini tebarüz 
ettinniye kafidir. 

Ingilterenin Italyaya Habe • 
şistanı işgale miisaade etmesin
deki azim hatayı da huna ilave 
edecek olursak, hugiinkii miiş • 
kül vaziyetin hakiki sel:e! fori 
meydana çıkar. 

Balkan Vaziyeti: 

B alkanlnrda, Yugoslavya 
topraklarının mühim hir 

kısmının Alman orduları tara • 
fından istilii mm ilk neti esi, 
Hın·atistanda, Paveliç'in riya • 
seti altında bir devlet kurulma
sı ve bunun Alınan~ a ve ltalya 
tarafından resmen taıunması 
~eyüyetidir. Ancak hakiki lidcı· 
olara'k Maçek'i tanıyan Hır\'at 
milletinin yeni kukla hiikfımcti 
tanımadığı bazı ecnebi kaynak • 
lar tarafından haber verilmı J.te
dir. Amerikadaki Hırvatlar da 
Zağrep hükfınıetinin halkı teın: 
sil etmediğini bildiren bir be • 
yanname neşretmişlerdir, 

a
sı-

11~giliz mahafili birkac; gün ev 
e •ne nazaran daha nikbin gö
ltırnekte, General Wavel'in, 
ll.rbin yerini tayin etıiğini \'e 

ış, lınun c;ok kuvvetli bir miida -
lı- •a nıe,·kii olan l\lersa-Matrulı 

duğunu, Almanlarm bu katlar 
~tın bir muvasala hatt nı mu
~faza etmek hususunda çok 
liçliik çekeceklerini, su ve lıcn
ftl nakli ic;in tayyare kullan -

l\facarlar da bu paybşmada 
hisselerine düşen topraklan is -
tilada gecikmemişlerdir. Bulgar 
Iarın ""e Romanyalılann da Yu
goslav toprnklanna tecaviiz et
melerine intizar olunmaktadır. 

Berlindeki ecnebi muhaltirlc
rin Vilhem~trase'ye sorclukları: 

e ak medıuriyetindc kaldı.kları-

t
l \'e Alman akınını önliyt·eek 
an nıüdafna hatlarına (lalga 
linde tak' iye kuvvetleri gcl

lekte bulunduğunu sö~ lcnıck
dirlcr. 

Fransız askeri mahafilinin ka 
3 tine göre, Ingilizlerin Tob • 

lık \'e Sollum'daki nıukıl\·e -
- ~etleri, yeni gelen kun etlerle 

ersa-Matruh müdafaa hattım 
~k\•i3e etmek için zaman ka • 
tıdırnrnk mak:.adb le yapıl -

'aktad r. 

~935 te lngilterc Amirallık 
1resinue 3 aı>ılan bir i-;tirnatla, 
Yakit donanma Genelkurmay 

~
t·ı~ nıuavini olan Cunningham 

ıraı Chatfield'e karşı Mk 
At detıi ithamlarda bulunmus • 
l İ itham mevzuu, 1911 de İn-

- ~~terenin, Tiirkiye ile harp ha
hı de. bulunan ltalyaya Tobru -
~ ll ışgaline miisaade etmesi 
b~Yfiyeti idi. Amiralliği, affc -
~e~tnez bir ihmal ile itham e • 
~ Cunningham o 7.anrnn sun-

SÖ3 lem işti: 

Jl. .. ltalyaya şarkt Akdeniz.de, 
k ablusgarpten lskendcriyeye 
liacıar mevcut en mühim bir is· 
lı.ıl1at noktası bırakılmıştır. Bi't -
l'ı.ıı Afrika sahili boyunca Tob
b';lt Yegane tabii limandır. 20-25 

"Harp bittikten sonra Balkan 
larm siyasi vaz.iycti ne olacak • 
tır? Burada ne gibi değişiklik -
ler yaı>ılacakhr?,, Sualine karşı 
aldıklan su cevap şayam dik -
kattir: 

"Henüz harp bitmediği i.;in 
kat'i bir §CY söylemek mümkıin 
değildir. Fakat artık Yugo::>lav
yanın hatta Sırp devletinin 
mevcut olmıyacağı muhakkak -
tır. Hırvatistan ve Slovaky.rnın 
istiklallcri temin edilmiştir. Ma
caristana, Bulgaristana ve Ro -
manyaya ait olan yerler verılc
cektir. Geri kalan kısım, Al -
manya tarafından idare edile -
cektir.,, 

Yugoslavyanın Moskova t'lçi
si Gabriloviç'in general Ante -
nescu'ya gönderdiği açık mek • 
tup, kendisinin işgal ettiği mcv 
kiin ehemnıiycti bakımından. 
bilhassa büyiik bir ehemmiyeti 
haizdir. Bu mektubun muhtevi
yatı şu cümlelerle hülasa edile
bilir: 

"Topraklarımıza kimlerin gir
diği veya gireceği bizi al:ıkadar 
etmez. Geri döndilğumi.ız zaman 
kimleri bulacağımız bilhassa bi
zi alakadar eder. Bu bir tehdit 
değildir, tehdit edecek bir 7a
manda bulunmuyoruz. Yalnız 
bunun riyazi bir lrnt'iyyct ıfade 
ettiğini söylemek isterim.,, 

Al.ANTEN etre derinliğinde, 500 metre 

~===============-======::--==--===-==-===== 

(~·]36~!~1 
klJRDEŞENDEN KA 1 ... 
~a;}'ağı bir kaşınmayla kurdc- en başında gene yumurta gelir. 
~ ~tı farkım elbette bilirsiniz: Sonra balıklar, midye ve istrid -

~
~.a~ı kaşınmada cilt üzerinde ye. O giizd kokulu ve t:ıkmnsını 
~ışıkiik bulunmaz, yahut pek hasretle beklediğimiz çileğin ele 
kaşmdıktnn sllnra cilt i.ize .1 kurdeşen dökmiyc sebep ohm 1 

~1~e tırnak yerleri kalır, o da şey1cr arasında Irnhınınası can M· 

tılı olur ..• Cilt hastahklannddn kar ... Kimisi ekmek veya pata • 
t·~tı knşmmalarda cilt üzerinde tes )'ahut kunı sebzelerden hiri-
!!ışiklik bulunurı.a da bunlar ni yeyince kurdeşen cJökcr .. Ha • 
~01< defo • )avaş ~ava~ peycJa zıları da kinin ve aspirin gibi ''e 
~lar. başkalanııın hiç rahatsız olmadan 
t~laJ.buki . kurdc,.cnde kaşıntı kul~andıkları ilaçlardan alıııca ... 

şıddetlı , e ncıkh oldukto.ın Kurdeşene çok defa selıep 0 _ 

i ka kasman yerlerde hircleobi- lan şe~·krdcn l!iri de heyec:'ln -
· Ortaları be)·a;ı: ve kenarlan dır: Bılhnssa hır se~ den kork • 
~lltı.1.1, pembe kabarıklar ı>eycla nıak veya <:okca iiziilnıck. .. Bu • 
4r \'e insnn ka§ındıkça kabartı- nun aksine Laşka hir sebepten 
r Çoğalır. gelen kurdeşenin korku ile ~e~-
f{lll'deşcn tiirlü tiirlii sebepler- tiği de olur ... Bn:r.ıları da çok ~'o

gelir, fal.at en ziyade mide- rulduktan, yahut a~rır bir yük kıl 
11 \e hazım bozulduğundan... dırdıktan sonra kurde~en döker
<ı~ıları, • bilhassa kiiçük çoctık- ler. 
I' • her \•akit yedikleri yeml·k· l{urdeşen kısa bir zaman için
ttten kurdcş •n döl.,crler. O ıa- de geçebilir, fakat uzun sürünce, 
~t\ kurdeşen ın"denin ve har • bilhassa sık sık tekrarlayınca hir 
.
1 
lnrın hazmi bozulduğuna at- hekime mua~·ene olunarak selle -

~ 1lir. Jiallıul.i asıl sebep vii<"ıı - bine göre tcda\'İ ctt rınc.k zaru -
~ rı. kurdeşen dökmiye istida1ı · ridir. Sık sık tckrarlıynn kurdc • 
· şen ehemmi) etsiz. bir hastalık ~a-ı 
llı12:ıları da kendileri için mu- ~·ılamaz. 
:\'en ;1 emeklerden ;1 iyincc !.,ur- Onun bir de miizmip ~el.li Hır-
.... ~.a,,.rl"r Rıı vemcJ.,lcriıı dır 

,------------------------, 
1 Devrim Üzerine Düşünceler 1 
~ J 

Dil ''Dokunulmaz,, 
Hoca 

B üyü.k adamlar i:alerisinc 
resımleti \'e isimleri astla· 

cak şahsiyetler hahkkmda "T:ın,, 
bir anket yaptı. Ankete verilen 
c_e~apların hepsi de ehemmiy,!t-

T opluluğun kendi hayatın
da o topluluğu birleşti -

ren başlıca etke dildir. Sosyete 
hayatı dil ile birleşir, fertler ken 
dilerinde "düşiınme,, ve "duy
ma,. dan doğan ruhi halleri 
dilleri vasıtasiyle biribirlerine 
ulaştırırlar, ve aralarında "ko • 
nuşma,, ve "anlaşma,, dediğimiz 
ruhi haller salt (ancak) dil ile o
lur. 

Gerçek bütün sosyete hayatı -
nın ekseni dilmiş gibi, öbür sos
yal kurumlar ancak dil vasıta • 
siyle fertler arasındaki münase
betleri kurarlar. Mesela ahl.Aki 
hayatı ele alırsak ferdin içınde 
beliren, ve onun niyetini dışa 
vuran hareketi bile ilk önce kea 
di vicdanının kendine vereceği, 
sessiz olmakla beraber, ''söyli· 
yen,, ve "emreden,, bir söztiyle 
fert o ahlaki hareketini isler. 
Başkalarının ahlaki hareketleri 
üzerine yürüteceği "hükiimler,, 
de hep "söyleme,, ile ve "dil.. 
ile verilir. 

Bütün bunlar dilin sosyete 
hayatında, o sosyeteyi dü.ı~n 
kurwnların içinde nasıl en 
başta geldiğini, ve hemen he -
men hepsinin başı olduğunu gös 
terir. Ve işte bundan dolayı de· 
ğilmidir ki, sosyete hayatının 
hangi bölümüne el uzatmak, o
nu düzeltmek, bir yenilik ver
mek, bir devrim yapmak zoru 
ortaya çıkınca ilkin dil kurwnu 
hemen işin içine girer. Zaten 
kafanın düşündüğü, ruhun duy
duğu bütün düşünceler ve duy
gular artık yeni hayata göre o
lacağından, ve ona göre "söyle
me (lJ kalıbına gireceğinden 
bu Iç varlığını belirten dilin baş
ta gelmesi kadar tabii bir .jey o
lamaz. 

"Büyük Türk cıevrımı,,nın es
ki "Osmanlı hayatı,, ru atıp 
"Türk hayatı,, nı "bugün,, e gö
re (2) yapma hareketi de hiç 
şiıphe yok ki, ilk önce dile "do
kunacak,,; ve dili ulusal hayatı 
kendi öz varlığında yaşatacak, 
fertleri kendi aralarında öz var
lıklarına göre "konuşturacak,, 
bir duruma sokucu, bunu en gü
zel bir tarza başarıcı bir vasıta 
haline koymayı :kendine iş edi
necektir. 

Türk devriminin böylece dil
de üzerine aldığı ödev eski 
"Osmanlıca,, yerine "türkçe,, yi 
koymak, ve asıl Türkün kendi 
dili olan türkçeyi bugünkü gö
rüşle ele alıp "yapılmış, , ve her 
türlü hayat gereklerini üade e
der "medeni bir dil,, haline sok
maktır. 

* .. 
D ilin fertler arasında.1ti sos 

yal münasebetleri kuran, 
ve onları birbiriyle konuştur<-n 
ve anlaştıran bir vasıta olduğu· 
na göre bu işi "güzel,, bir tarz
da yapması da psikolojik bir i~
tiyaçtan doğar. Gerçek nefıs 
varlığında "estetik zevk,, ınsan 
ruhunun, üzerine diiştüğü en 
baş meyillerinden biridir. Ve 
her ne kadar güzellik duygusu 
sosyal elemanı olmaksızın orta
ya çıkabilir, ve bundan dola.~/! 
ne olduğu tarif edilebilir değıl-

Tokyo radyosu 

60 Lisanla Konuşuyor 

Zamanın en büyük silahla
rından biri de radyodur. 

Cephede topun tü-

değildir 
YAZAN.-~---

Halil Nimetullah ÖZTORK 1 
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se d: (3) fe!t bir kere sosyal 
varlıgını edmdikten sonra onun 
bu ~üzellik zevkı de kendinde 
ruhı bır meyil olarak türer. 
.. F:rdin sosyal varlığının her 
tu~lu davranmalarında "güzel.,e 
d?g.ru,.olan_ meyli dilde de kcn
~~ ~?sterır, ve insan kendi di
lıru guze~, olarak söylemek ister. 
<4> Bu guzellik ise kendi sosyal 
hayatını yaşamıya başlamış olan 
~er fer~te onun bu sosyal varlı
gının hır verimidir. Çunkü in _ 
sand.akı ruhi hayat bır taraftan 
ferdı varlık, öbiır taraftan sv::> • 
yal varlığın bileşmesinden · ve 
asıl giızellik ise bu sosyal ~ar ~ 
lıktan doğar. Sosyal eleman ol • 
maksızın gü • iliğin tarif edile • 
meyişi de .bundan ileri gelir. Ba 
kın: Hangı sosyeteyi ele alsak 
ond,aki "es~etik duygu,, 0 sosyc
terun kendı kollektif ruhuna 
ko~ektif muhayyilesine göre ol~ 
dugu apaçıktır. Güzellik duygu 
su ~~ö~~~ s?syeteden sosy.:?teye 
degıştıgı gıbi, bir sosyetede za _ 
man yönünden başka başka dev 
r~lerde bu duygunun türlü tur
lu kalıplara girmesi de salt (an
cak) onun böyle bir sosyal var -
lık olmasından ileri gelir. 

Güzellik duygusunun kölccni 
sosyete, ve ondan esinlenen fer
din sosyal varlığı olunca '>Osye
te içinde "söyleme., de "güzeJ.,i 
bulmada ferdin ruhundaki bu 
sosyal varlığın belirmesine, dog
masına, gitgide gelişmesine ba
kar. Bir sözü söylemede, bir me
ramı anlatmada kelimelerın, 
cümlelerin öz kelimelerden ol -
ması, kelimelerin diZilmesi "e 
cümlelerin kurulması gibi söy -
leme hareketlerinin güzel olma 
sı ruhi bir ihtiyaçtır. Ve bu ih
tiyaca göre, söylemenin yaban
cı gramerin yad kurallarına göre 
değil, kendi gramerinin öz ku -
rallarına göre düzülüp söylen· 
mesi iledir ki, ancak güzellik 
kendini gösterir. Bu amaca va
rabilmek için de dilin aranmış 
taranmış, derlenip toplanmış o
lan kendi elemanlarından, öz 
kelimelerinden örülmüş cümle -
!erden bir dil dizisi ortaya kon
muş olarak "söyleme,, nin gti -
zelliği yaratılmış olur. 

Dünkü "Osmanlı edibi,, nir 
güzellik duygusu buna ne ka· 
dar aykırı, ne kadar yad ele -
manların birleşmesinden do~u
yor idiyse, bugünkü "Türk edi
bi,, nin güzellik duygusu ua ken 
di milli varlığına tamamıyle 
yatkın, bütün oz elemanlardan 
birleşen güzel bir dizi halinde 
toplanmış türkçe cümlelerden 
doğ.-ıcaktır. 

B unun için de dilin kendi 
yapısında kendi üremesi· 

ne, kendi gramerine göre "i~len 
miş., olması gerektir. Maddi a: 
landa ham bir madde "işlene -
rek,, nasıl güzelleştirilirse, ma
nevi alanda dil de böyle her 
yönden aranıp taranarak bıitıin 
güzel elemanlardan öriilmüş 
cümlelerle dizilerek söylemenin 
güzelleştirilmesine çalışılır. 

Şu kadar ki, bu yolu tutabil
mek ıçin dil işinde ön ayak ola
rak "söyleme., yi ve "işleme,. yi 
üzerine almış olanların üzerine 
düşen baş ödev ilk önce bunla
rın ''kendi varlığını bulması,, , 
"Kendine gelmesi,,(5l"kendi ru
hunu duyması,, dır. Böyle "Gü
zel söyleme,, ancak nefsin sosyal 
varlığından doğacağından, bu 
varlığı nefsinde edinmemiş o1an 
herhangi fertten böyle ''giizcl 
sö'.!,. , ve ondan türeyecek "gü -
zel yazı,, çıkamaz. Çünkü bız 
böyle güzel bir söz ve güzel hir 
yazı karşısında kaldığımız vakit 
duyduğumuz başkalık ve hay -
ranlık, işte içimizde benliğimi -
zin derinliklerinde sosyeteden 
esinlenmiş olarak ruhumuzda 
yaşayıp bizim "şuur alanı., na 
çıkaramadığımız. bulamadıgıınız 

güzelliği, onu bulup gösterebi -
len fert tarafından ortaya kon
muş, ve böylece kollektif ruhun 
esinlediği bu güzelliğin bir ta -
kım ruhi ve sosyal şartlar al -
tında o ferdin sosyal varlıgın -
dan fışkırmış olmasındandır. 
Bundan dolayı birçok güzel e
serlerin "okuma yazma,, bilmek 
şartından daha ziyade "halkın 
ruhu,. nu bulan ve onu duyan, 
yani kollektif ruhun duygusun
dan esinlenmiş olan seçkin, sc • 
zişli, ince duygulu nefisler ta
rafından hiç umulmadık bir an
da ortaya konmuş olması bun -
dan ileri gelir. 

Imdi, türkçedc "güzeliiği,, bul 
mak artık "Osmanlıca,, düşl.in -
celeri ve duyguları taşıyan eski
miş, günü geçmış Osmanlıca ke
limelerle değil, bugünün türkı;e 
düşünmesini ve duymasını an
la tan türkçe kelimelerle 'ttirk
çe söyleme,, yi edinebilmek Be 
olur. 

ll- ll-

yeni "Mebhusetün anlıa,, 

B undan hemen hemen bir 
asır kadar önce Osman

lıcanın henüz bütün koyulugunu 
taşıdığı, ve dil olarak yalnız üs 
manlıcarun ve arap gramerinin 
eğemen olduğu günlerde o ı:a -
manın Osmanlı edipleri arasın-

Yazan: feğin yaptığını, 
cephe _gerisinde 
radyo vasıtasiyle 
neşredilen propa
ganda ile elde et

meve çalışmaktadırlar. 
Onun icindir ki, bir insan ya

bancı radyolarda işittiğine der
hal inanmamalıdır. Bilhassa 
harp c;ıkalıberi her milletin rad
yo istasyonu bir kaç lisanda neş-
riyat yaparken şimdi muhtelif 
lisanlarda proırramlar vermeye 
başlamıştır. 

Harp içinde olan her devlet, 
diğerlerine işleri kendi zaviye
sinden göstermek için hemen 
her lisanda programlar tesis et
mistir, Bitaraf memleketlerdeki 
vatandaslara düşen vazife ku
lağına fıslanan bu havadisleri 
dinleyip geçmektir. 

V akta ki. ayni havadisleri ken 
di radyosunda işitir, gazetele
rinde görür, işte o zaman bu 
havadise inanmarım sırası uel
mistir. Her vatandaş bilm~lidir 
ki, ~güvenebileceği yegane haber, 
sokaklarda veya diğer radyolar
da işttikleri değil, fakat sadece 
kendisinin iyiliğini düsiinen 
kendi resmi membalarının söz
leridir. 

Ecnebi dillerde nesriyat yap. 
mak rekorunu Tokyo radyosu 
kırmıştır. Bu istasyon bir ~ün
de tam 60 değişik dilde, 60 baş
ka devlete hitap eden prop;ram
lar ne~retmektedir. 

. ** 
Isviçre Gemisi 

Sıcak bir Nisan günü iki ro
morkör tarafından çeki-

len küçük bir ge
mi Nevyork lima
nına ~irdi. Arka
sında beyaz haclı 
kırmızı İsviçre 
bayrağmı~ uctuğu 

bu ufak vapurun adı Mount -
Taurus idi. İsmin altında da bü
yük harflerle p;eminin milliyeti 
yazılıydı: "İsviçre!" 

İsviçre ticaret donanması bir 
latifeden ibaret değndir. Yalnız 
İsviçrenin ticaretinde büyük bir 
rol oyruyan bu ufak gemiler, 
göller üzerinde seyri sefer eder. 
Dünya tarihinde ilk defa olarak 
bir fsvicre gemisi Amerika sa
hillerine yanaşmıştır. Rıhtımda 
t.oolanan halkın hayretinin sc-

bebi de budur. 
Yeni dünya:va ilk defa _gelen 

Mount • Taurus. buraya 283 çu
\'nl dolusu mektup, İsviçre sa-
atleri, antikalar ve sigara getir· 
miştir. 

Bu İsvicre gemisinin bas ka
marotu Karl Truninıı;er müstes
na tekmil mürettebatı Yunanlı
dır. Zürich şehrinde doğmus o
lan Karı yegane İsvicre bahri
yelisidir. Nev:vorka muvasala· 
tında Karl oradaki İsvicre kolo
nisi tarafından büvük bir mera
simle karşılanmıştır. 

İsvicre konsolosu da Ziirich
lidir ve derhal Kari ile ahbap ol
muştur. Karl ona kilcükienberi 
hep kaptaıll olmakıisiedyfüıJ ve 
bir gün bu iimtdine nail olacağı
nı söylemiştir. 

Mount _ Taurus yolda İtal
yanlar 11e İnJ?ilizler tarafından 
bir cok defalar durdurulmuş, 

Cebelitarıkta bir kaç J?Ün alıkon 
mus fakat nihayet menziline 
varmıstır. 

Dört bir tara!ından yabancı 
ve harp içinde bulunan devlet
lerle sarılı olan İsviçre için it-

da bir münakaşa çıkmış, ve gün
lerce, belki de aylarca uzun u -
zun yazışlara sebep olmu§tU: 
"meselei mebhusü anha mı 
yoksa "mebhusetün anha'' mı~ 
her iki taraf kendi dav;ların~ 
doğrultmak için türlü kanıtlar 
getirmişler .. Ve türkçeyle türkçe 
g~~mer ile hiçbir ilişiği olmıyan, 
T~rk yurdunun içinde fakat 
Turk varlığının dışında "Nasnra 
yansuru,, gramerine göre l:>u mü 
nakaşa böylece uzayıp gitmiş, 
ve .b':1 boş münakaşa edebiyat 
tarıhınde "meselei mebhusettin 
anha,, adiyle anılmıştır. 

Sanılırdı ki, artık Osmanlılı
ğın "iımmet~!lik,, devrinde o 
devrin kendi zihniyetine pek 
uygun olarak ortaya sürülmüş 
olan bu gibi düşünüşler o dev
rin kendısı gibi ölmti.ş gitmiş • 
tir ... Çünkü hayat nasıl yiırıi . 
yorsa, "oluş,, halinde ise, edebi
yatta hayat ile birlikte yürür 
ve yürümekte ... Aradan bu ka -
dar zaman, ve bu kadar tek5 -
mül devreleri geçmiş... En son 
bütün yüceliği, \'e bütün güzel
liği ile "büytik Türk devrimi,, 
kendini göstermiş... Sosyal ha -
yatta bütün eski kurumları ~·ı· 
karak, Türk varlığını gosteren 
yeni sosyal kurumlar yaratmış .. 
Bunların arasında dil kurumu 
da bir yandan kendi yürüyüşün 
de, öbur yandan da artık pek 
geride kalmış olan o devirden 
sıyrılarak Türk devriminin ya -
rattığı ''milletçilik,, hayatına gir 
miş ... Kendi milli varlıgını alnu· 
ya başlamış olan edebiyat ta ar 
tık tiırkçeyc doğru olan hare -
kete uyarak, onun kılavuzluk 
etmesi gereken dil de kendi \i ar 
lığına kavuşmıya başlamış ..• 

lmdi bugün tutulacak yol bu 
harekete hız vermeden başka ne 
olabilir? .. 

Halbuki bugün hala o eski zih 
niyetin kendi eskimiş kılıgında 
"işlemek,, istediğini gbrup tc 
şaşmamak imkansız... •·mcvzuı 
bahs,, mi, ''mevzui bahs,, mi? ... 
"göndermek manasına olan 
"I'zaın,, ile "büyültmek mana -
sına gelen I'z.am,, ı farklı olarak 
nasıl yazmalı?! ... 

Meğer bizde de "eshabı kehf,, 
varmış .. Fakat sanırım bunlar es 
kisinden farklı olarak hiç uyan
mamak üzere uyumuşlar! .. 

(1) Langage. 

(2) Çünkü Türk devriminin tuttu
ğu yol "Tarihi Ti.ırkculuk.. değil, 
"Medeni Türkçülük,. tür. Gerçi tari
he başvurmayınca herhangi sosyal 
hareketi başarılamaz ve bundan do
layı herhangi sosyolojik "ışleme., de 
"Tarihi Metod., a dayanmak gerek
tir. Şu kadar ki, bu metod "Tarlhc 
gidip orada kalmak,, demek degıldir, 
..Tarihten başlayıp bugüne gelmek,, 
demektir. 

(3) EflAtün'dan başlayıp ta Kant'a 
gelinciye kadar "Sosyal realite .. yi 
göremC'miş olan eski filozofların "gü
zel,. i tarı!lerindeki eksıklik bundan 
ileri gelir, 

hdır. Memlekete, Tiirkliiğe ve in
sanlığa biiyük hizmetleri doku
nan birçok zevatın isimleri hir 
daha tekrar edildi. Bu arada Re
fik Halid de üç büyük şahsh et 
ileri sürdü. Zaten arkadaşı~ın 
en büyük hususi:yeti ondaki ha
rikulade "buluş,, .kabiliyt!tidir. 
Ankete verdiği cevapta bulduğu 
hepimizin gözünün önündeJ di
mizin ereceği yerde durduğu hal. 
de aklımıza getirmediğimiz dii • 
şünemediğimiı: bir adamdı? ö'"le 
bir adam ki, ismi ortaya aİıldık
tan ~onra hepimiz 

- Hakikaten öyle! Diyornz. 
Galeriye ismi \'C resmi asıiını

ya layık olan bu adam doğduoru 
gündenbcri biitün nesillerle b; -
raber yaşıyan onlara hitap etme
sini bilen ve her sınıf halkla el 
ele yiiri.iyen bir Türktür. Sifi~ e
ti ile, neşesiyle_. hazır cenplığiy-
le, daima hayatı gülen nazarla • 
rının müstehzi perdesi altından 
seyrederek bizde ilmi doktriııle • 
re dayanmadan halkcılığın hakiki 
miiessisi olmuş ve TÜrkün en sağ 
lam karakterini propagandasız 
diin~·anın her tarafına ) aymıştır. 
Bır köylü! Sözlerinde toprak 

\"e ekin ko~aıı, tahta sapanlı, cı
lız merkcpb tam bir Anadolu u .. 
şağı; 

Nasrettin Doca~ 
Dünyaları titreten cihangirleri 

topsuz tiifcksiz, oksuz yaysız il .. 
zam eden Türklüğe sonsuz hu -
dutları nçan bu adamdan daha 
ku' 'etli ne olabilirdi ki?._ Nas
rettin Hoca bu kö) lü şahsiyetini, 
samimiyetini daima nıuhafa.za et
mek şartiyle o zamanlar mergup 
olan ilimler ile cidden ıne~gul 
olmuş bir adamdı. Hatta hüku • 
met merkezinden kendisine idari 
"'e siyasi birçok mesail hak.kmlla 
miiracaat edilirmiş. Hocanın vc-r
diği reyler, henliğine tesir eden 
halkçılık mizanı ile tartıldıi:'l idn 
elbette isabetli olurdu. ~ 

Şarkta <Biihlul), (Cüha), CEha 
Dellamc) gibi birçok tipler var .. 
dır. Fakat bunlar ya meczup ya
hutta dalkn\ ukiurlar. 

Nasrettin Hoca ne iyiyi kötü
deJı farkctmiyen bir budala, ne 
de kiiberaya kavuk sallıyan bir 
kaselisti. Çiftçilik eder, dağdan 
odununu kendi keser, alnuıın te
riyle gec;inir ve kimseye minnet 
etmezdi. Bu adamın en bü;;ük 
hususiycli terbiyesi ve dilinin 
temizliğidir. Ona isnat edilen ga· 
liz vakaların hepsi uydurmailir. 

Nasrettin Hocayı (Hidalgo) la .. 
rın ruhi tahliline bir misal olar~ 
<Don Kişot) la da miikaycse et -
memeli. Çünkü en·ela Don Kişot 
mevcut değildir. Servantcs'ın 
muha:n ilcı.inin mahsuliidür. Son 
ra bütiin Ispan:ranın lıfü iye tini 
toplamamıştır. Ispanyollann mil
li karakterlerinden bir ikisinin 
mizah yoluyla tesbiti içJn yaratıl 
mıştır. 1\leshur şeyh (Kcmteri) -
nin al,ıl ile r .. · efsi emmare) yi 
rniicadele ettirdiği karagözle Ha
civat gibi Don Kişota hüviyeti
ni Sanşo Pansa ile ikmal et -
miştir. llattfı bu da kifayet et -
memiş, (Gamlı yiizlii Şörn:ye) ~·e 
kurada bir at, Saıışo'ya da bir 
eşek fün e l'dilnıiştir. 

(4) Eskilerin "Fasahat Ye belilgat .. 
dedikleri "söylemede güzellil,, bıın

dan dolayı tamamiyle sosyaldır. 

(5) Conscıence de voi. 

halat ve ihracat meselesi gayet 
güçleşmiştir. 

İsviçre deniz aşın ihracat ve 
ithalatını Yunan vapurlariyle 
yapıyordu. Fakat Yunan - İtal
yan harbi başlıyalıberi İsviçre
nin ticareti fena halde sarsıl
mıştır. İş~ şimdi ilk bir tecrübe 
olarak bir göl vapuru olan 
Mount - Taurus'u deniz aşırı bir 
seyahate yollamışlardır. 

Nasrettin Hoca için birçok li
sanlarda kitaplar ~,azıldı. Dizde 
ııcsredilenlcr nncak llocanm fık· 
ralarını topladılar. Avrupada eli
me geçenler, Ho("nnın şahsiyı•ti • 
ne kat'iyycn niifuz edememişler, 
onu "Şark mizah,, ım anlatmak 
için bir vesile gibi ele almışlardır. 

** Uykusuzluk Müsabakası 

S on iki sene zarfında harp 
sahnesi olan memleketlerde 

devamlı bom-
bardımanlar 

dolayısile hal 
kın uykusu 
sık sık kırıl
maktadır. İs_ 

ve~li bir mütehassıs, bir insa
nın kaç saat uykusuz kalmıya 
tahammül edebileceğini merak 
etmiş ve bunu anlıyabilmek i
çin en güvendiği on. talebesi a
rasında bir uykusuzluk müsa _ 
bakası tertip etmiştir. 

Stockholm Tıp Fakültesi pro
fesörü, profesör Soderland'ın 
bu acaip müsabakasını 121 saat 
41 dakikahk bir rekorla Karl 
Sve!'ton kazanmıstır. 

122 inci saatte ·Karl artık ta
hammülünü kaYbPtmis ve 11Yu
yakalmrşt1r. Müsabakayı üç ki
şilik üc grup idare etmiştir. 24 
saatin hN altı ı;aatinde bir j?rup 
müsabıklann ba"ında beklemiş. 
diP'ı:>r h::ıln>mlPr ııvıımııc;lardır. 

Hoca namına neler ~·apılmath? 
Omriinde bir defa Rö\'ü denilen 
~eyi görmediği halde rahmetli 
Baha T~' fik bir '"Nusrettin Hoca 
Rövü., sü bile yazarak Benliyan'a 
Ol nath \'C tabii muvaffak olama
dı. Nasrettin Hoca hakkında bir 
,satır yazı yazmak için onun ha -
kiki hiiviyetini tanımalı. Böyle 
yapı]madığı takdirde Hocanın mil 
li şahsiyeti ortadan silinir yeri
ne bir soytarı ikame edilmiş olur 
ki. cidden günahtır. llaita mılli 
bir ma'si~'CUİr. 

Onun ruhuna bu ezayı ~·apm:ık 
in hilmiyerek kendimizi incitmiş 
olU\'oruz. Ciinkü o, bizdedir. 

Takvimci 

Tıbbi l\lüsamere 
Haydarpaş:ı askeri hastanesi altın

cı tıbbi milsameresi baş tabip Al -
bay Dr. Z hıt Tolun'un reisligindc 
toplanmı,şlır. 

1 - "Serumla iyi olmuş hild bir te
tanos vakası" Bakteriyoloğ Dr. Razi 
Maner, 

2 - "Ürolojide temaruz" Ürolog Dr. 
Sadettin Tosun, 

3 - "Kalp adalesi cerhasr" Dr. Zi
ya Goğem taraflarından izah edilmiş. 
toplantıda Dr. Nncı Bcngısu; Dr R ıf, 

Dr. R~tu; Dr. ŞUkru; Dr, H mdı; 
Dr, Sed t; Dr, S dl-t n; Dr, Ra ı M -
ner; Dr, Saltih, ttın; Dr. M..ı t f , Dr. 
Zıya, Dr, lsmn,l ve Dı,. t b l\1uh. 
bulun u.ı, rdır 
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Bu Hafta d~ F-azıa '_.j, F;yasaya tapılan 

Müdahale~erin iyi .. 4et!celeri Görülmüıtür 

Başı 1 indde 
Denizden bomlxırdıman 
Londra, 17 (A. A.) - Bahriye 

nezaretınin tebli~i: Akdeniz do
nanması başkumandanı. Bardiya 
mıntakasında Capuzzo'nun donan 
ma tarafından buvuk bir muvaf
fakıyetle bombardıman edildiA'inı 
bildirmiştir. Muteaddit salvolar 
ceki miş ve atılan obiislerin top
lu bir halde bulunan vüz kadar 
düşman tankı ve motörliı vasıta
larının arasına di.ıştükleri .ııörül
müstür. 

_ ASK ERl VAZIYET r-
Bir insan Beş Hayvan 

Her h ft.. olduğu >ı, bu 
h ft içınde de 11 .cat. ıt

h lat h .1t. tlerınden fazlaydı. 
H rb·n E.il kanlara • .yet etme

ne ra .c1l1 n, Tun memleketıe
rıy e <;ı1 n tıcarı ıunasebetlcri
m zd.e bır taba' .ı olmamıştır. 
Tıc.ııret od ı • afından yapılan 
h ~ p ara go• , bu hafta içındeki 
ıhr cat mi an 3 mılyon lirayı 
tecavuz tmekteydı. Gecen hafta 
4 mıb o ı 110 bın liraydı. 

Bu ıafta içinde yeni ticaret 
.. nla ıalarına aıt haberler uze
rmd tevakkuf etmeJiyız. Bunlar
dan hırı, Turkiye - İtalya arasm
dakı tıcari munasebetlerin tekrar 
b lıyacagına daır, Ankaradan 
gelen telgraf haberleridir. 

Italya ile aramızdaki ticari mü
na ebetler, klıring esasına gore 
t nzırn edilmıştı. Fakat butun 
• artlar içınde her ıki memleket a
ra ında, serbest do' ız esaslarına 
gore alış veriş yapılmaktadır. 

Bundan başka Ankarada İsveç. 
le de tıcaret anlaşması miızakere
lenne devam edılmektedir. 

Harpten sonra İsveçlilerle.. ara
mızdjıkı ticaret miınasebetlerj 
artmıştır. İsveç, bizden, deri, 
kuspe, keten tohumu, kuru mey
va, dokuma ham maddeleri ıste
mektedir. 

Türkıye piyasası da İsveçten, 
madem eşya, demır malzeme, e
lektrik malzemesı, kağıt talep et
mektedir. 

Ankarada, Alınan firmalarına 
muayyen eşya partılen uzerinde 
tıcarı anlaşma muzakerelerine 
devam edilmektedır. Alman siga
ra tröstleri namına bir grup, 
memleketimizden mamul eşya 
mukabilınde tt:~tin istemektedir. 
Buna ait anlaşmanın bir kaç ${ti
ne .kadar ımza edilecekinden bah
solunmaktadır. 

Burulan başka, Almanya ile da
ha genış bır mikyasta bir tıcaret 
anlaşması yapılaca~ı söylenmek
tedır. 

Macaristanla da bir ticaret an
laşması yapılacağından bahsedil
mektedir. Esasen Peşteye Riden 
bır ticaret hevetimız, Peşted 
muza.kerelerde bulunmuştu 

İhracat: 

vam ettiği için. ticari eşya nakli
yatı tehir edılmıştır. Bu yuzden. 
piyasanın bekledıgi mallar da. 
muhtelıf memleketlerde bekle
mektedir. 

Beklenen eşya arasında kah\·e 
ve çay da bulunmaktadır. Çay it
halatı için, cay ve kahve bırli,ııi 
venıden 60 bın İngiliz lıralık bır 
kredi acmaya muvaffak olmuş
tur. Bu gunlerde, cay ıthalat ta
cirleri. cay ve kahve birliğinde 
toplanarak. 60 bin lıralık akredi
tıf mikdarını aralarında taksim 
edreeklerdır. 

Demir ve madeni eşya birliği 
de, çivı ithalatı için teşebbusle
re R•rmiştır. Bundan başka mani
fatura bırJiAıne de, manifatura i$ 
hali için, yeni hır akreditif açıl
mıştır. 

Manifatura tacirlerinden mü
rekkep hır J{rup, Macarıstandan 
manifatura ıthaline teşebbüs et
ı;niştir. Bunctan başka Hindistan
dan da manıfatura satmak icin 
yapılan teklıfler tetkık edilmek
tedir. 
Müdahalenin İyi Tesirleri 

El Gazala tayyare mevdanı ile 
burada bulunan iase depolan ve
nıden muvaffakıvetle denizden 
bombardıman edilmistir. Deniz 
kuvvetlerimiz Akdenizde Junkers 
88 tipinde iki oi1-P bombardıman 
tayyaresi düsürmiısler ve di~er 
bazı tayyareleri haS{lra uğratmış. 
!ardır. 

Bu harekat esnasında deniz 
kuvvetlerimiz hiçbir hasara uğ. 
ramamıs ve insanca hic bir zayi~t 
verilrrı0nıit1:tir. 

Menzies'nin sözleri 
Londra, 17 <A.A.) - Avus

tralya Başvekili Menzies. T"mes 
gazetesine beyanatla bulunarak 
demiştir ki: 

"Orta Şarktaki vazivetimızin 
endiseye sebebiyet verdiği aşi -
kardır. Düşmanın bizden fazla 
tankı oldu~u bir hakikatt r. Fa
kat, donanma. hava kuvvetleri 
ve ordu müsterek hareket ede. 
ce~inden endiseye mahal yoktur. 
Gelmekte olan devre bütün ce-

Başı 1 incide 

Muhtelit cephelerdeki son vaziyeti 
şöylece hülfı a ve mütalAa etmek 
milmkündur: 

YUNANISTAN'da - Alman tazyi
ki bllha a Ege sahilınde, yani 0-
lınıpos dağları onünde \e Kozana -
Grebene bolgesınde çok zıyade art
mıştır. Almanlar bu mmtakada Ser
!ıçe kasabasını ı~ıaı etmiş ve Olım
pos mıntakaaında daha şiddetlı bır 
mücadele baılamııtır. Almanlar, bu
radaki müttefik hatlarının yarıldığını 
ve Larrısa ovasının Alman llerleyiŞı

ne açıldığını bildiriyorlarsa da, Lon
dra 'e Atına bu haberi tey t etme -
mekte, yalnız Londra bu mmtakalar
da halıhazırda çok atır ve ebemmı
yetli çarp11malar vukubulınakta ol -
duğunu kabul eylemektedır. Cumar
tesı gunündenben bu mıntakada baı
hyan muharebenin \ereceği neticenin 
Yunanlstanm vaz.ıyetı ilzerınde mu
him bır Amıl olacaiı şüphesizdir . .E
sasen Alman kumanda heyeti de bu
rada İngilız ve Yunan kuv\ etlerinın 
esas mukavemeUerinl kırmak ve bu 
ıayeye varmak emelıyle hareket et
mektedir. 

Kozana'nm cenuounaaıcı nareKat 
da Almanya lehine lnkışaf etmıye 

başladıtı cihetle, Almanlar şimdi oır 

taraftan Olimpos'u arkadan tamamen 
çevirmek ve diğer taraftan Turhala
ya inerek Yunan cephesınl ikiye böl
mek 1çin bütün ıayretlerini aarfet
nıektedirler. ~unan Bqkumandanlı-

Hasılı ithalAt birlikleri, piya. saret ve enerjimizin toplanma -
sanın muhtac oldulu mal- sını icap ettiren müthiş bir im- • 

lann ithal imkanlarını aramak tihap devresidir. Son -'?Ünlerden 
suretiyle, bu sahada ıpuvaffakı- alınan ~ers ha!"" malzemesini_n 
vet J{ÖStermektedir. her. şey.ın fevk~ınde bı~ ehel!'~ı. 

Pıyasanın rr.:ıhtac oldui!u mad- y~tı haız olduj(unu J{ostermış~ı~. 
delerden biri de, kalaydır. Son 1 Bınaenaleyh ~arp malzemesı ı
zamanlarda muhtelif memleket- mal eden fabrıkada ~alı~a~ er -
lerde kalay -...1-:..+lr. Fi atları kek ve ~.~nlar kendılerını m~-

Balkan ve Mısır 

Siyasi Harbinin 
Manası 

. n .. ~'""" V harebenın on safında addedebı -
mu~akabe burosu. ~l~n kalaylan lirler. Makul bir müddet içinde 
~cırler .arasında taksım etmekte- zaferi kazanmak istiyorsak kay
dır. İnaılte~deJ?. gel':" tenek.e de, bederı>k vaktimiz voktur ... 
teneke fabrık~torıeı:ı v~ tacirl~rı lnoiliz oazetelerinde 
arasında taksım edılrnış, tevzıa-
tma baelanmıstır. Otomobil lis
ti~i de mıntaka ticaret müdiirlü
iünde te$kil edilen bir komisvon 
tarafından ihtiv~ nisbetinde 
muhtelif vilayetlere taksim edil
miştir. 

Gerek ithalat birlikleri ve Jı?e
rek mıntaka ticaret mudürlükü
nün piyasaya müdahalesi ve it
halat mallannın tevıiine kontrol 
etmesi piyasada. spekülAsyon ha
dilelerine meydaa vermemlstir. 

POLİSTE: 

Londra, 17 (A.A.) - Times 
~azetesi, Orta Şarktaki umumi 
vaziyeti tahlil ederek diyor ki: 

Batı t ineide 
hatip vaziyetini idame edece~ini 
fillen ve eserleriyle isbat etmiş
tir. Almanyanın da fili ile ve e
serleriyle bu teminatında samimi 
oldu~nu göstermesi bizi mem
nun eder. Fakat bu, bizim uyu
mamız demek de~ildir. Türk.ive, 
bütün ihtimalleri Jı?Özönünde bu
lundurarak ona ıöre tedbir al
makta kusur etmemiştir ve etmi
yect?ktir. 

İzmirde İki Feci Kaza 
lzmir, 17 (TAN) - Torbalıda 

Odemişt treni 4 yaşında Raziyeyi 
parçalamış ve Karşıyaka Banliyö 
treni de Turan mevkiinde uçuı1-
ma ucturan 11 yaşında Saffet kı
:zı Ayrert ağır surette yarala -
mıştır., 

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

ğı, buna lmkAn bırakmamak için ge
n; ı bır manevra yaparak daha gerı

de yenı bır müdafaa cephesı kurmı
ya ve burada daha ıaranUlı bir mu
da!aa harbini kabul etııare hazırlan
maktadır. 

YUGOSLAVYA'da - Yugoslav or
dusunun esas mukavemetı kırıldıgı 
cıheUe artık münferit gruplar halın
de bulunan bu kuvvetlerden ı,;ete har
binden başka bır sey beklenmemek
ı.edir. Son gelen bir habere ıore de, 
Şaraybosna'dakı ıkıncı Yugoslav or
dusu Almanlara teslım olmuştur. Di
ller ırupların mahalli muka\ emetlerı 
devanı etmekte ıse de, bunun uzun 
muddel de\ anı etmesine ınıkfın yok
tur. 

LiBYA CEPHESiNDE - Alınan i
lerleyışl Sollum nıevkıinde durdurul
muştur. Tobruk'dakı İngllizlcr hfllfı 
Almanlara ka~ı muka\ emele de\ anı 
etmektedirler. 

Libya'da inıilızler ev\ elce şark
tan garba rnuka\ emetsız ol rak ller
lemışlerdı. Sınıdl Alınanlar da ayn1 
şekılde ıarptan şarka yurumuşler -
dir. tnıllizler bu yurUyi.iş esnasında 
hattA Sidi Barranı'de bile Almanlar
la esaslı bır harbı kabul etmemiş -
lerdır, lngılızler ,' fevkalAde mustah
kem 've birçok mıntakalarla muhte
lif muvasalalara malik bulunan 
Marsa - Matruh rnevklinde Alman
larla harbı kabul edecektir. 

Almanlar, şımdi bu mevkide har
betmek ve İngllız kuvvetlerine karşı 
taarruza geçmek için nıotörlze ku\ vet 
!erile pıyade ve topçu bırlıklen arasın 
da işblrliiı temın etmek ve geri hıde
matmı tanzım ve ikmal etmek için 
tevakkuf etmişlerdir. Bu hazırlıklar 
bitince burada Almanlarla İngllizler 
arasında ciddi çarpışmalara 5ahıt o
lacağız. Ancak İngilizler harekAtın 
nihayet bulması hasebiyle Şarki Af
rikadan bu mmtakaya külliyetli mik
tarda asker ve leva:tun nakletmekte 
oldukları cihetle, burada cereyan e
decek muharebeden Almanya lehine 
seri ve kati bır netice istihsalınl bek
lemek mevsimsiz olur. 

BRITANYA'da - Alman tayyare
len dün ıece lnııltere uzerıne ve 

öldü iki Kişinin 

Dondu Elleri 
Şarki Karahisar. 17 (AA.) 

Geçen pazartesi ~ünü bir yolcu 
kafilesi El{ribel dağından .ı?ecer -
ken kar fırtınasına tutulmuş ve 
bu yüzden bir yolcu olmüş. iki 
yolcunun elleri donmuştur. Beş 
de hayvan nlmüstür. 

Malatgada 
Malatya. 17 <A.A.) - Soğuk. 

tarın meyvalarımız üzerinde yap 
tıi(ı misli 17.Örülmemis tahribatın 
derecesi hakkında Ziraat Müdür
lü~ünün vaptı~ı tetkikat soi?uk 
dal~asının vilivetimzide bir lıf et 
halini almı~ oldu~unu v.öster -
mektedir. Buta kavısı olmak ü-
7.ere şeftali. dut. kiraz, elma. ar. 
mut ve di~er biitün meyva mah
o::ullerinin vüzde doksan beşin -
den fazlcı. üzüm mahsıılünün de 
vüzde ellisi zavi oldutu ve af -
vonların tamamen vıı.ndığı ve 
merkezdeki zarar miktannın üç 
milyon Jiravı tecavüz etti~i tah
mi~ edilmrktedir. Kazalıı.rdaki 
2a,.ıır yeldmu da tesbit edilmek
tedir. 

Klliste 
Kilis. 17 ( A. A. }- - Son ~n

lerdeki devamlı soiuklar bdlar. 
da, sebze bahcelerinde ve mev
va daclanııda büyük tahribat 
vapmıstır. Ekinlerden bir kısmı 
ile zeytin daçlan da bu so2uk
lardan miitf"f>o::sir olmustur. Fır
tına ve soiu.klar devam etmekte. 
dir. 

\'IÜTEFERRIK: 

Tramvay idaresi 
Yaz Tarifesi Y ap1yor 

bilhaua Londraya şımdiye kadar vu- Tramvay idaresi bir yaz tarife
kubulan hücumların en sürekli ve si tatbikine ve halkın ellence 
en şiddetlılerinden bırinı yapmışlar, verlerinden dönüş ve sıece işçile
müteaddiı yanıınlar çıkarmışlar, bın-
lerce ton bomba atmışlardır. Balkan- rinin de paydos saatlerini J{ÖZÖ
lar ve Libya'da harp devam ederken, nünde tutarak tramvayların se
İnefltereye yapılan akınların da sid- ferlerini tanzime karar vermiş
detlendirilmesi mAnıdardır. tir. Yeni yaz tarifesi Mavıs ayı-

nın ilk h~ftası halka ilan edile-
Almanyanı~. yıne geçım A - cektir. Bir cok durakların dar 

ıustoa ve Eylulde olduiu ııbi, yenı- verlerde olduğu tramvav bekli
den f qiltere adalaraıa devamlı ta-ı ' . . . 
anıadara karar verip vermedili bak- v!nlerin. :tıalk~ sıel~'P sııtmesını 
kmda kati blr hUkUm 70r0toı.aıez. .uclestirdil:l aorillınüı V~ bu du
Bunun içın vaziyetin inkişafını bek- rakların verlerinin değiştirilme-
lemek la1.1mdır. sine baslanmıştır. 

8.00 Proıram 
8.03 Haberler 
8.18 Muzık (PU 
9,00 Ev kadmı 

18.30 hal 
gramı 

19.30 Haberl 
19.45 Konu, 
19.50 Milzik 

12.30 Program 20.15 R dyo 
12.33 Şarkı ve zetesi 

türküler 20.45 Temsil 
12.50 Haberler 'Zl.30 Konuş 
13,05 Şarkı ve 21.45 S lon 

t!lrküler kestrası 
14.00 Mi.iı.ik (Pl.) 22.30 H beri * 22.45 Salcın 
18.00 Program 1 kestnılı 
18.03 Suving Ku- 23.00 Dam m 

arteti 23.30 Kapııııt 

VEFAT 
Kazanç temyiz komisyonu 

torü Tahsin Gençaym refık sı, 

deiumumllık ikinci tetkik bürosu 
kiıtıbı Bayan Muzaffer Gençay, 
retmen Necat Gençay ve Maarif 
baası entertibi Zeki Gençayın 
!eri ve teğmen Hasan Tükelin k 
valdesi Bayan Sıdıka Gençaym 
ettiğini büyük bir teessürle h 
dık, 

Cenazesi yarm 1aat 13 te C 
Tiyatro caddesinde 8 numaralı 
lüsi Bey apartımanmdan kald 
Beya2.1t camilnde namazı ın ..... .._,u 
sonra Edimekapı Şehltllllne d 
dilecektir. Gençay ailesine be7a 
z.iyet ederiz. r 

------------------~' MEYLO D 
Salahattin Kormaç'ın oğlu 

yanın ruhuna19 Nisan 1941 
hine müsadif cumartesi gilnil 
le namazından sonra BeyoRl 
Ağa camiinde mevltit kıraat 
naca~ından arzu edenlerin 
leri rica olunur. 

Askerlik işleri 

Yoklamaya Davet 
BeyoOlu Yeril Aakerllk fub"I 

312 - 313 - 314 doğumlıdann 
lik ihtiyat yoklamaları aşağıda: 
dört gün zarfında yapılacaktır, 
günlerde nüfus hUvıyet cüzda 
beraber şubeye müracaat ecWm 

22/4/941 Salı 
23/4/941 Caflamba 
24/4/941 Perşembe 
25/4/941 Cuma 

* f{ısa Hizmetlileri Dav 
Üıküdar Aıkerllk fubellnden: 

doğumlu ve bu do4umlular .. 

Bu hafta içinde ihraç edilen 
maddelerin başında tütiın 

bulunmaktadır. Yalnız Almanya. 
ya 500 bın liradan fazla, İsviçre
ve 400 bin liralık tutün gonde
rılmiştir. 

iki Motör Çarp11tı, 
Bir Tayfa Boğuldu 

"Almanyanm $imali Afrika
ya taaruz kabilıyeti olan bir 
kuvveti Afrikaya na.kil ve bu 
kuvveti orada idame edebilece-
2i hakkındaki hesaplann yanlış 
olduğunu tasdik etmek llzımdır. 
Fakat bu yanlış hesaplar netice. 
sinde hiçbir hata işlenmiş de~il
dir. Trablus.ıarp tehdit edilme
den evvel Yunaniatana bir he -
yeti seferiye gönderılmesine ka. 
rar verilmesi önüne ıeçilemez 
bir zaruretti. Afrikadaki tehdi
de raj(rnen, Yunanistana bir he
yeti seferiye göndermiş olduiu
muza müteessif de~iliz. Yunanis.. 
tanda bulunan ordumuzda, kah
raman müttefiklerimizin ayni de
recede elinde bulunmıyan teçhi
zat kaynaklan vardır. Alman 
harp makinesinin kudreti ve sık. 
leti karşısında bunların serian 
Yunanistanda bulundurulması 
elzemdi. Tehlikeyi kücük .zör -
memekliiimiz icap ettiki gibi. o 
tehlike ile karıılaşınca da van 
yolda durmaldıA'ımız lmımdır.,, 

Alaturka Müsamere •••••••••••••••••••••n•••••._ llğine karar venlmlş olan ,,. h 
~ -,. sevkedilınemış kısa hizmet flr 

!kıncı derecede kalan madde
ler arasında, deri, keten elyafı, 
taze balık, bulunmaktadır. Bu 
maddeler de ekserıyetle İsviçre, 
Romanya, Çekyaya gonderilmek
tedır. Çekyaya gönderılen mallar 
dan biri de, kuru erik, üzüm, 
kaysı gı.bı kuru meyvalardır 

İstanbuldan Şileye j{itmekte o
lan Tevfik kaptanın idaresindeki 
12 tonluk Cümhuriyet motöriyle, 
ömer kaptanın idaresinde.ki Hü
daverdi motorü evvelki gece Ka
radeniz boğazı civarında çarpış
mışlardır. 

Eminönü Halkevi sosval yar
dun kolu tarafından 19 Nisan 941 
Cumartesi akşamı, Taksimde 
Kristal RUinosunda İstllnbulun 
en manıf alaturka musiki sanat
karlarının ietirakiyle büyük bir 
alaturka musiki müsameresi ter
tip edilmiştir. Giriş serbesttir. 

1 A N G U N E Şj 
kazanm11 yüksek askeri ehliyetn 

B AT M Ay lllerle askeri / ehliyeti bulunmıy 
1-5-941 de Yedek Subay okul 
bulunmak üzere sevkedılecekl 
Sevk pusulalarını almak üzere 

Mevsimin En Büyük M u·vaHal" yeti 

._ ikiyle birlikte 25-4-941 gününde 
' beye ıelmeleri ilin olunur. Bu 

'davet mabıyetindedır. İcabet tı 

ithalat: 

l thalita gelince, Basra yolun
dan beklenen eşya henüz 

~elmemiştir. Deri ithalat birlikı. 
bu yol üzerinden Avustralyadan 
.r.'Ull deri sipariş etmişti. Bundan 
ba$ka otomobil acenteleri de A
mcrikadan otmnobil, kamyon Re
tırmişlerdi. bu mallar henüz Bas
rada bulunmaktadır. 

Basra ile iş yapan itha1't ta
cirleri, bu malların bir an evvel. 
memleketimize sevkedilmesi i
r. n, alakadar makamlara müra
ca t etmişlerdir. 

Bu Çarpışma neticesinde Cüm
huriyet motörü tayfalarından 20 
yaşında Mustafa o~lu Salih, sar
sıntının tesiriyle denize "Ciüşmuş 
ve dalgaların arasında !kavbol
muştur. Salih bütün araştırmala
ra raAmen bulunamamıştır. Vaka 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Cereyana Kaplldı - Usküdar
da Cavuşdere soka~ında oturan 
Ali ile arkadaşı Nuri o civarda 
bir evin eşyasını taşırlarken pen
~reden soka~a indirmek istedik
leri bir karyola eletrik teline te
mas etmiş, Ali cereyana kapıla
rak derhal 1$'hnil$. Nuri de alır 
surette yaralanmış, Nümune has
tahaneeine bldınlmıştır. 

Daily TelellJ'aph diyor ki: 

Tobruk ve Sollum mıntakaların
daki tazyikleri devam etmekte -
dir. Süratli ileri hareketimiz do. 
layısiyle münakaleleri kesilmiş 
bulunan düşman müfrezelerinin 
Cebel mıntakasındaki temizleme 
ameliyecıi devam etmektedir. 

I tal11an eairleri 
Kap, 17 (A. A.) - İçlerinde 

subaylar da bulunan 2.500 İtal
yan esiri daha dün Cenup Afri
kası limanlarından birine eıka
rılmış, bu suretle Cenup Afrika. 
sına .ıelen düşman esirlerinin a
dedi şimdi 10.000 e baliğ olmuş
tur. 

Roma tekzip ediyor 
Roma, 17 (A. A.)- "D. N. B.": 

KIVIRCIK PAŞA 
Gördüğü Fevlıalôde Rağbet Ozerine 

Y almz T A K S 1 M Sinemasanda 
lir ICa~ Gün Daha Gösterilecel<ti r 

Sinema mevsiminin fevkalade filmi 

MARIKA R ô K K' ün 
Büyük ve enwıl siz muvaffakiyeti 

K o R A T E R R y 
3 üncü ve Son Hafta Olaralc 

yenler bakayl sayda, 

8 U L M A 
1 

Soldan Sap: 1 - Nehir! 
döküldüğü yer - .Masallarda 

, geçer 2 - Gaye - ikinci 3 -
viliyet - Bir harfı değışine: Tuna yolunda da mühbn mfk

darda ithalat eeyasa kalmıştır. 
Bundan başka demir yollarındaki 
tıcari eşya da istasyonlarda bek
lemektedir. Balkanlarda harp de-

Bir Yaralama - Tarlabasında 
oturan şoför Bahri ile Beyazıtta 
terlik~ilik yapan Ahmet arasında 
çıkan bir kavl{ada Ahmet Bahriyi 
pıçakla karnından ahr varalamış. 
hr. 

"H.ı:ırpte tehlikeler bertaraf e
dilemez. Gecen sonbaharda İn -
~ilterenin istilitsı tehdidi karşı. 
sınd.1 bize İngllterede lüzumu o
lan insan ve mab.emeyl Orta 
Sarka göndermekle kendimizi 
büyük bir tehlikeye maruz bı -
t'aktık. Sonradan ıördük ki, bu 
karar yerinde alıpmış bir karar
dı. 13u ka~r harbin istikameti 
llzerinde büyük bir tesir vaornış. 
tır. Trablus~arpta da buna ben
zer tehlikeleri JlÖze almaktan ce
klmevdik bueün Dük d' Aosta'
nm Şarki Afrikada vaPtıiı anla. 
şılan teslim teklifi ile karşılaş -
m81"'"11 nlurduk.,, 

I tolgan resmi tebl.iği 

Salihivettar İtalyan membalan. 
Dük d' Aa.te ile İn"ilizler ara
sında sanki bir mütareie .rörüs
meleri yapıld1h hakkında yaban
cı matbuatta cıkan haberler i kat'i 
surette yalanlamaktadır. 

ŞARK S 1NEMAS1 N DA isım olur 4-Komşu hır de~ 
Şart edata 5 - Sonuncu - Bir 

1 
mir 6 - Bir hayvan - Hisse 

Roma. 17 < A.A.) - "Tebliğ., 
Alman ve İtalyan kıtalarının 

Baılıyor. Suarelerde yerler numaralıdll'. Cumartesi saat 1 de Bir ağaç _ Meyleden 8 _ B 

~--••• ve pazar 11 de tenzilitb matine ler. •••••, ğaç 9 - Bır uzvumuz - icra 

-Haydı Bekir, guneş doğdu, kalk artık. 
Bekır, gdzlerini yorgun bır hayretle açtı. Sul

tan ba ucuna çomelmış guluyordu. 
Suncacık şeyde nasıl yıkanacaksm? 

Bek r, .sıçrayıp oturdu. Dere inadına az akıyor-

du. Mahcup mahcup önüne baktı: Teyzesi tarlada olduğundan Sultan evde kim-
- Bılmem! yazan: Cemalettın Mahır No : 38 seyi bulamadı. Ahıran m~rdiveninden içeri. girip 
- Yıkanmasan olmaz mı? mutbağa indi. Tekneden ikı ekmek aldı. Bır bez 
- Olmaz. hiç aklına getirmemiş gibi göründü. Kalkmağa rışık, uzaklaşmışta. parçasına peynir sararken yukarıda anbarm i:iniın 
- Neden olmazmış: davrandığı halde bacaklarını büküp oturuverdi. Ayaklarının burnuna basarak yürlidü ve ark:ı- de dizi dizi, tütün yaprağı gördügiınü hatırla -

Şuna bak ... Bır de "Neden olmaz,, diyor. Kız Parmağına dişlıyordu: "Alsam geri götürsem. . dan saldırdı. dı.' "Yazık herife! Tütünü hiç yok! Götürsem p.:?k 
.. n g vur musun? Böyle kimsesiz dul karıyı Kızılhamamda rahat Sultan yere düşerken: "Ana yetiş! Ana., diye hazeder.,, diye güliımsedi. f'akat derhal somurt-

- 1: akan oy leyse, ben teyzemin evinde yıkanı- ·bırakmazlar. Dinime imanıma biri nikAhlar.,, Çc:l- bağırdı. tu. Bunun da Çavuşun Sıtkıdan ne farkı vardı. 
rım. VUŞ\Hl Sıtkı , marangoz Halil, hatta amcası oğlu Bekırin omuzunu ısırdı, saçlannı çekti. Küfr,~t- Derede yüzünü yıkarken birden bire üsttine 

Bek·r, g6zlerini parmaklarile sildi. Sultanın Remzi gözünün önüne geldiler. Bir halt ederler ti. Sonra mısırları pişirip hiç konuşmadan yedi- çullanmıştı. "Su ıçene yılan bile degmez.,, derlı~r. 

80Li - Lafa bak ... Haydi güle güle ... 
- Dur biraz bekle de ekmek getirivereyim. 

Yolda acından ölursun kız! 
Bekır ses çıkarmadan yolun kenarına oturdu. ANlARl 

mek. 
Yukandan Aşağı: 1 - M 

kat, tasa - Kapalı değil 2 
Olur mu; mlnasana - Cet 3 -
zahet sahıbi - mülk 4 - Tert 
kunursa: Çabuk kuşkulan 
Ters okunursa: Bir renk 5 -
harri 6 - Sanmaktan emir -
tem 7 - Geniş değil - Bir 
mir - Fena değil 8 - Bir · 
Llkırdı 9 - Viran yer 

* EVVELKi BULMACA -
dan Sağa: 1 - Gelen - Nil 2 
Aciz - Kira 3 - Lira - Ayin 
Iran - Sene 5 - Yat 6 - D 
Et 7 - Meseleler 8 - Aka 
Tere 9 - Sapan. 

) nında yunmağa. utanıyordu. Gece, ~alkıp yı- de başı beliya gırer dıye çekinmiyordu. Ordu 1 ler. ı Bakalam yuzünü yıkarken de yılan kısmı adama 
kanmaga. u endıgı ıçın kısa kısa kufrettı: olsa, evel Allah, bir başına karşı duracaktı. Likin dokunur mu? 

-~r[n m aç, ne ı1c;~~ ~ısır ~~lmış baksnn:ı. yüzüne karşı bir şey demez alçaklar! Odada kö- Artıx ınsanıaraan çektnmıyorlar, caddeden Sultan. yukarı çıkıp bir kaç yaprak tütün al- ••••••••••• ••• 
-

1 
r-.: ısır var. ışıı;eyım. mı.· . tti kandan W açıldı mı, yan yan yüzüne bakarlar. gidiyorlardı. J maktan vaz geçti. .ıı1 

Dur he ..... Bırden pışırmıyelım. Yıne yollar- Panar başlarında Kocakarıların sözü bir yılda tu- Bekir, bir iki defa W açmak istediyse de Sul-
d urunuru k A ___ ııv-ı.r .~ı llM~ ..a...ı k ta --..a: 

Sult n çalı n ocağa koyuyordu: enm~z. AA._ı, ııır .. N•Sf "6Ue __,,..,.ş lUt.U ansı- n cevap ve.1nun.u. 7/7/1940 
. k" .. 1 na gelin ıetirdin.,, diye ağlar, cananı sıkar. Gele- ÖAl d ın-. . Kwlh ama yet ttl 

- Yok can ı bugun teyzemın oyune muta- cek yaz bırakıp askere gitmek te var. a eye .oflA... am . ış er. 
k varırız. Kocakarı ''lki buçuk saatlik yolun kal- • Sultan bır ağacın altın~ birden bire durdu: Dördüncü Hikaye: ARABACI 
m edı. Sultanı geriain geriye (Bafmdar) a ı(\türmek- - Geldik, dedi. Teyzemın evi nah, şurada. Sen 

B k r. gulerken birden bire durdu. ten ümidini kesince mı&1rları idareli pişirıp ~w·a- artık dönersin. Eniftem "Elin herifiyle beraber 
- Hangı kocakar~' da bir ıece daha yetmajl düşündü. Hatta bir ara- gelinir mi?,, diye bana söylenir. 
- Hocanın karısı ... Dün akşam bana kabak ye- lık Kızılcahamama yerleşmek, evi, köyü terket- - Pek Al&l! 

d rdı a ... Unuttun mu? "Kızılhamama de kaclnr mek hesapları yaptı. Hiç birıne karar vermeden - Anama haber ydlla ... Meraklanmasın. Uç 
l k dı dıye sordumdu. "Ikı buçuk saatte ahr- öfkeyle ayağa kalktı. günde'ığimi de alıver Remzıgillerden. 

am. Ç yd n sonra evleri goruniır.,, dcdı. Çaya Sultan derenin kenanna çömelmiş yüzünü y1- - Olur, alarız. 
\ k ı rısıı ı bılırım. kıyordu. Kalkıp dönerse, göz göze hiç bir şey ya- - Bw·aya kadar benim yüzümden yoruldun 

Bekır, hır gun o up Kızılham~ varacaklannı paınıyacajını W.dı. Gece, ruya gibi karma ka- öyle ya.. 

Arabacı, ''Göl İnsanlan,, nı teşkil eden 
hikayelerden dördüncüsüdür. Bu nefis 
hikayeyi de yanndan itibaren bu sütun
larda zevkle okuyacaksınız. 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
!!J 
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----------------------------------------. • POLONYA HİKAYESİ: 
' 

TELGRAF DİREKLERİ 1 
- ........... Boleslav Prus'tan - Çeviren; Ha - Ça --...... J 

"Bu, me hur Polonyalı muh arrirln asıl adı, Alexander Glowa
k dır. Boleslav Prus namı m üstearıyle tanınmış ve cvılmıştlr. 
1847 de Poloııya'da, Lublln de dogmuş. 1912 de ölmuştür,., 

K on e X. bu yakınlarda yaptığı ı Yarından tezı yoktu. yetıınlerın kı
b r yetımhane z.yareUnde, •·şa- tap ıhtıyaçlarınm l:\ertaraf cdılmesi 

y t,. bır ahneye şahıt oldu: hakkında • lşık,, gcız.ete ı de "acıklı,, 
b kıtap ıçın, altalta, ustilste bır ılan çıkarılınasım tcmın cdecek
eden, yumruk, tekme, tokat, U (!). 

ı: ren dort çocuk gördu. Mıster Z. hemen ertesi gunü, he
pa m~ğı a zında kalmıştı; yecaıı ıçınde 2 cıeye ko tu \ e halkı, 

n, çocuklar, çocuklar ... Bu yel.imlere kıtap ianesıııde bulunmıya 
ek! Ka\ga cdıyorsunuz! davet edc11 .:ııı hıtube (!) neşııni, 

e ı dı. Bu yuzden, çıkolata ye- "gelmış, geçmlş, gelecek evlıyn ve 
rum kalacaksınız; ustelık enbıya., lar naınu hesabına g .. ı.eteden 

de bır koşede dizustu oturmak, rica etti, 
- Bu b n m kıtabımı aldı! 
- Yal n! O benım kıtabım. 
- Açık oze de bak! Onu benden 

sen de il mısın? 
b O iUnkü nobetçi hemşire, kontese, 

u d un dık tlere ragmen yetimhane
• bu gıbı hadıselerın eksık olmadı

~ ili SÖyledı, çunku çocuklar, okumı-

tabayılıyorlardı, fakat yetımhanede 
P Yoktu. 

b ltontes, kalbinin acalp bir hisle 
~ltulduğunu hıssettı. Fakat öyle 
d•&.. bo,ylu duşuncelere alışık olma-
" içın, onu unutmıya çalıştı. An
k birkaç gün sonra; - evinde yal

~..._din ve hayırseverlik mevzuları 
.. 11Unda konuşulabilen O) - "mi
~ his,, !ardan birınde, misafir
-le bulundugu bır sırada, bu me

Je,i açmayı hatırladL Yetimhanede 
:Öl'dllklerini ve nobetçi hemşire ta
~ •flndan verilen izahatı uzun uzadı
, a llıla tta, 

•• M ilJavır dikkaUe dinledi, garip 
".nı.tıe bır his duydu ve düşünmiye 
d .. .ıı... teıı., biraz daha çok alışık ol-
"'" iÇin, yetimlere birkaç ki&ap 

IÖftderumesi çarelerine bakmanın, :rinde bir fikir olabileceğini aöyle
ıa; Ve kütüphanesinde, ve;,a •ancbk-

lllda, çok eskiden kendi çocukl..-ı 
lçın alınıp da, fimdi yer tutmakıan 
~ bır ile yaramıyan - yetimha

Ye verilebilecek - bırçok kitaplar 
ucunu hatırladı Fakat bu kitao -

t--_.. .... ı da bulup çikarmak, do&ruau, 
lla atır bir kul!et olurdu! 
O ak~ "muşavırı his,, bütün öm
nu. "insanlığın., ruhani mumessil-
rıne wak tefek iyilikler yapmakla 

ren Mister Z. run evıne misafir
e gıtmışti. Hoşa &itmek arzual.yle, 

ı..1 •• tr"''U§avlr, Mister Z. ye Konteaın ye
,_._....,111\ıınede eördüklerini ve "ruhani 

şireler birliii., mümessillerinin 
ndan ıittıklerıni anlattı. Ayrıca, 
mlere, ah, evet, hakikaten kitap 
rı ı zaruretini duşUnrnek,, sure

e, bu iıte kendi hıssesine duşeni 

1.ıbu da ilave ,etıneyı unutmadı. 
ter z. : 
Bundan daha l\aslt ne var? diye 
ırdı. 

YUGOSLAV 

Mukavemeti Kırıldı 

Tam sırasında yetişmişti, çünku 
ııazeı.erun de boy ıt: nt:yecaıı u

yancurıcı oıritaç ı>!ıtınıK l>ır navadıse 

uıtıyacı varaı. ••ıun.ıııu uernaı *uı~

ı.ıe, Kagıaa saıuaı: 

"Unıwnı l>aırnu yer!enne sıgınm11 

bır a\ uç yctmı, n:ıwpsıı..ıK ıçınac .Kıv
ranıyor. Ukum .. gd ı;usam~ aç rwı
ıau natırlıyaıım.,, 

Ve yazısuu oıuıdıkten sonra, mcm
nunıyet lçınae, ısım ı.;ala çala yem.ıge 
gıttı. 

bırkaç gün sonra, bir pazar gunu, 
arkaa;;ışun bır tızık hocasıyl~ gıaer

keıı, gazetcnın henuz kapau ouıunan 
muharrırıer odası oııunue yırtık, cıe
kuk elbıselı bır adam göıctılm. Ya -
nında bir paket eskı kıtap taşıyan, 
solgun, cı.ll&, ku:;uk bu- kız çocugu 
vardı. 

- Ne istiyorsunuz? 
Pe}murde ıuyaıetu adam, kasket.i

ni çıkararak mahçup ve çekinge~ 
- Biı:kaı; kitap getırdık, .ı:sayım, 

dedi Yı&Zdılınız o "aç çocuklar,, ıçın .. 
zQıf, kuçük kız egı!dı ve anadan 

dojma bir kansızlığın musaadesi nıa
beunde kızardı. 

Kitapları aldım, hademeye verdim, 
- Adınız nedir? 
O, korkuyla kuqık bir IQkmlık 

i.çlnde: 
- Aman Bayun! Adımı ne yapa-

caksınız? 
- Tabii kitapların kimin tarafın

dan verildiiinı ilan etmemıı. ıazım. 
- Hic Unumu yok Bayım. Ben sa

dece, ppka fabrı!ı:asında çalışan fa
kir bır adamun. Hiç luzumu yok. 

Ve zayıf, kuçük Kwn eWıcıen tu-
tarak Clktı. ııtü. 

•• 
B elki sırf yananda bir .fizik ho

ca11 bulunduğu için, aklıma 
yepyenı bir telgraf sıstemı &eldi: Ve
rıci ıstasyon yetimhane, alıcı istas
yon da, şapka fab.rıkasındak.i ame
leydi. Bırıncısı, "dıkkat., ı~aTetı verir 
vermez, öbüru derh:ıl cevap veriyoı·-
du. f 

Geri kalanlarmıız sadece teı.rat 
direkleriydik, 

Japonların Çinde 
Faaliyeti Arffı 

Batı 1 incide Şanghay, 17 (A.A.) - Şang-
' ueıa atugı oombafar civardaki haydaki Çin basınına göre, Rus
ı.r demıryolu üzerine düşmuş - Çin bitaraflık paktının akdi üze-
\lt. Ayraca atılan yangın bomba- rine Japonların Cenubi Çindeki 

da orada bulunan binaları askeri ve bahri faaliyetleri art. 
llltuşturmuştur. Diğer lngiliz t:ıy mıştır. Cenubi Cindeki bütün 
'1'elerı kôpninün üzerine var- Japon kuvvetleri cenuba dolru 

lııııı'!ı"~:ı..ı ı zaman hedeflerinin biraz ileri hareketine 11eçmek üzere 
tahnp edilmiş olduğunu gör tensik olunacaktır. 

lkler ve bombalannı o civarda Pakt w A 1Ult al 
\o Alman motörlü kıtalan 17 1'ı 1/G 
ı.':.~ arabalan üzerine atml§- Sydney, 17 (A.A.) -Avustral-
~· Mutemadi bir dalga halin ya Bahriye Nazın Hughes Japon
t..Lbu köprüden geçen Alman kı Sovyet bitaraflık paktı hakkında 
~ şimdi durdurulmuş bulun- şunları söylemiştir: 

dır. SaWıiyetli mahfiller Almanyanın kanştıl'ı herhan-
köpninün bir harabe enkazı gi bir mesele bizim haynmıza 

~-;- e getirilmiş olduğunu söyle- değildir. Bu paktı Almanlar il-
~tedirler. ham etmiştir. Bizim bir tek düş-

1 .. t LH.1U manımız vardır. O da Almanya-
talgsn reımı efJU.11• dır. Almanya yenildiği ızün sim-
~ .. 17 (A.A.) - "Tebl.llH İkin- eli kendiJi ile beraber olan dev. 
ordunun motörlil kollan Spalato'- letler ondan aynlacaktır. 

ltqma'7a dolru ilerlemektedir
Deniz müfrezeleri Dalmaçya ada

"8alini tamamlamışlardır. Ar
"-~Uukta diğer motörlü kollar An

Eu,,."...._, ve Çetine'yl iıcal ettikten, düş-
90D mOdafaumı kırdıktan son

ltataro ve Racuza'ya dolru ileri 
U•.,..11'&1.etine devam etmektedir. Bu 

11ann heden simalden gelen ikinci 
clu kıtaatı ile blrlepnekUr. 

Macar rsemi tebliği 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 17 (A.A.) - icra Ve

killeri Heyeti bugün saat 16 da 
Başvekil Dr. Refik Saydamın ri
yasetinde haftalık içtiınaını akdet 
miştir. 

su kısa mesajın bildirilmesini iste 
miştir: "Memleketime itiınat e
diniz. Sonunda her şey düzele -
cektir.,. 

8udaJ)Clte, 17 (A.A.) - "Teblil,, 
kıtalarımız Tunanın cenubu G. Antoneacu'ga mektup 

l kısınmı Hırvat hududuna kadar Moskova, 17 (A.A.) - "Reu -
etmektedir. Tuna ile Tisza ara- ter,. Yugoslavyanın Moskova bü 

--~'"'"'"'' mıntakanın çetelerden temiı- yük elçisi Gavriloviç, Romanya 
esi devam etmektedir. Alınan Başvekili General Antonescu'ya 

lerin ve harp malzemesinin sayı- gönderdiği bir açık mektupta, 
ı da devam ediyor. Şimdiye kadar "Şerefsiz zaferi digerlerine bıra
b'n e lr s yılmıştır. Fakat bu mik- kınız,, demektedir. Gavriloviç bu 
ınUtemadiyen artmaktadır. Bu a- mektubunu, Yugoslavyada 100 
kadar tesbit edilen harp ıanalml bin Rumenin yaşadığı Timoc vA-
1üz top ve başka kıymeW leva- disini Rumen askelerrinin işgal 

..,,..,...hldır. etmesini talebeden Bükreş gazc-
l1aı:~- K al" • ""zleri telerin~ yapt~l.arı neş~yat. ü7.e-

"" ~ ıçenın 80 . • rine gondernuştır. Gavrılovıç, a-
Lond.ra, 17 (A.A.) - Ingiliz sırlık Rumen - Sırp dostl•ıAunu 
ttiyelerinden birinde k~çük bir General Antonescu'va hatırlattık 

oturan Yugoslav vahde kra- tan sonra diyor ki: 
i Mari bir mülikat esnasan

§Unları söylemiştir: 
"Oilum kral Piyerden son o
ak bundan bir hafta evvel ve 
"8aıta haber alabildim. Bu ha
oğlurnun sadece sağ ve şıh

tte olduğunu bildiriyordu. O 
n nerede bulundutunu bilme

gıbı bugün de nerede oldu 
:u bılmiyorum.,, 

çe Mari Inıiliz milletine 

"Bizim çekilmekte oldugumuz 
topraklara kimin gireceği bizi a
llkadar etmez. Fakat oraya tek
rar döndüğümüz zaman kimleri 
bulacağamız bizi allkadar eder ve 
orada bulacaklarımız için de bu 
nun ehemmiyeti vardır. Şimdı 
tehdit edecek zaman değildir ve 
bu bir tehdit de değildır. Yalnız 
riyazi bir katiyettir ., . 

Yunanistanda 
Başı 1 incide 

relerin de müzaheretiyle ve kül
liyetli kıtalar kullanarak yeni
den ilerlemeye teşebbüs etmişler
dir. 

Yunan ordusu ile işbirliği ya
pan İngıliz ve imparatorluk kuv
vetleri bir çok noktalarda Alman 
zırhlı kıtalarını dGşmana büyük 
zayiat verdirerek tardetmişler
dir. Almanlar, sarfettikleri büvük 
~ayretlere rağmen yeni Yunan 
mukavemet hattını yarmaya mu
vaffak olamamışlardır. Şimal 
cephesindeki vaziyet ciddiyetini 
muhafaza etmekle beraber ortada 
cesaret verici amiller mevcuttur. 

Arnavutluk cephesinde Yunan
lılar di.ışmana ağır zayıat verdi
rerek mevzii İtalyan hücumlarını 
püskürtmüşlerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri ileri 
vürüyü.ş halinde bulunan Alman 
kollarını yeniden darmadalın et
mek suretiyle bir kere daha te
mayüz etmiştir. İngiliz tayyare
leri düşmanın iase ve levazım üs
lerine mütemadıyen ve şiddetle 
hücum etmektedirler ... 

Hattın yarıldığı asılsız 
Londra, 17 (A. A.) - Harbiye 

nezareti dün akşam aşağıdaki 
deklarasyonu neşretmiştir- "Al
man kaynaklarından çıkan ve O
limp0s mıntakasında müttefik 
hattın yanldığını ve Larisa o
vasının Alman ilerleyişine acıldı
ğını bildiren şayialar Yunan ve 
İngiliz başkumandanlıklannca te
vit olunmamaktadır. 

Son haberlere göre 
Atina, 17 (A.A. - Reuter: 

Makedonya cephesinden gelen 

Amiral Darlan'ın 

lngi6z Aleyhdarlıjı 
BaşJ l incide 

kendi haberi olmadan hiçbir ge
minin bir yere hareket etmeme
si için tahriri emir vermiştir. 

Ingiliz gazetelerine göre, Amı
ral Darlan gittikçe Ingiliz :ılcyh· 
tarı bir vazıyet almakta ve Al -
manya ile anlaşmak hususunda 
Lavalı bile geçmektedir. 

Fakat Mareşal Petain'in vazi· 
yeti ve bilhassa Fransız - Amc -
rika,n dostlugu Vichy'yi daha zi
yade Almanyaya meyledip lrı>~ıl· 
tereye karşı fiili ·,. cephe al-
masına mani olmal. ır. 

Esasen Amerikanın arzusiyle 
nihayet lngiltere de, Amerıka -
dan işgal altında olmıyan Frım -
saz arazisine gıda maddeleri gön
derilmesi için ıbüsaade etmiş ve 
13500 tonluk bir gemi bir Ame
rika limanından Marsilyava mü
teveccihen hareket etmiştir. An
cak, lngiltere, bu gıda maddele -
rinden Fransadan gayri yere gıt
tiğini hissederse yardımın tevali
sine imkan bırakmıyacağını şart 
koşmuştur. 

Casablanca'ya giden 
Fransız gemileri 

Cebelıtarık., l'I lA. A.) - Üç 
Fransız denizaltısı ile bir Fransız 
destroyerinin, Çarşamba gunu 
l{arbe doj(ru, pek muhtemel ola
rak Casablanca'ya gitmek üzere 
Cebelitank boğazından geçtiğı 
görülmüştür. 

Yugoslavyanın Sofya 
Elçisi Geliyor 

Moskova, 17 (A. A.) - Yugos
lavyanın Sofya elçisi Milano
vitch İstanbula gitmek üzere 0-
desa'ya gelmiştir. Milinovitch 
Bulgar - Yu,ıoslav siyasi müna
sebetlerinin kesilmesi üzerine 
Sofyadan hareket etmiştir. 

son haberlere göre, İngiliz • Yu
nan hattı, düşman tazyikine ma
ruz kalmakla beraber, tam ve 
sağlam olarak durmaktadır. Ser
fiçe etrafında şiddetli çarpışma -
lar olmakta ve burada Avustural 
ya kıtalan Almanları hırpalamak 
tadır. Bir Ingiliı motörlü cüzüta
mı, mitralyözle beş Alman tayya =-============= 
resi düşürmüşttir. takasındaki harp te Almanya le-

hine inkışafa başlamıştır. Bu iti-
/ngiliz resmi tebliği barla müttefikler geniş bir ma-

Kahire, 17 (A. A.) - Resmi nevra yaparak daha ~eride bır 
tebliğ: Yunanistanda; bütün cep- müdafaa cephesi kurmak suretiy
he boyunca düşman tazyiki art- le cok garanUli bir müdafaa har
maktadır. bine geçmeye hazırlanmaktadır-

Yunan resmi tebliği 
Aıina, 17 (A.A.) - Yunan ordusu 

Başkumandanlıtınm tebliJI: Garbi 
Makedonyada Aliakmon vadisine gi
ren Alman kuvvetleri Kalembak'a 
doiru U..rlemi1• ~ak. Gerebıme 
mm~ hUüit ,.._lllrtlıdır, 
Kozan yaylasında Alman k\ine!lerl 
Allakwlon'un cenubun• ilerlemtıler
dlr. Göricenln cenup mmtakasında 
Kiaffe bolazmda Karits mevkii düş
man tarafından i~al edilmiştir. 

* Atina, 17 (A.A.) - Umumi Emni-
yet Nezaretinin resmi teblili: Alman 
tayyareleri dUn yekdlğerini takip e
den dalgalar halinde Euve körfezini 
bombardunan etmiılerdir. Zayiat yok
tur Bazı hasarlar olmuştur. Dü$man 
ta~arelerl Halk! ııehrinl ve Aıdlbsos 
kaplıcasını ve bazı kôylerle bazı ba
lık() sandallarını bombardıman et
mlşlerrlir. Ziyat ve hasar olm~mıştır. 

/talyan resmi tebliği 
Roma, 17 (A.A.) - "Tebliğ .. Düş

manın kuvvetli mukabelesine ve yol
lardaki müteaddit manialara rağmen 
kıtalarunızm Presba gölü ile Adriya
tlk denizi arasındaki ileri hareketi 
devam etmektedir. 11 inci ordu kıta
lan anudane bir muharebeden sonra 
Kllsura'yı işgal etmişlerdir. Bu kıta
lar daha ileriye merkeze doğru iler
lemektedirler. Düşman büyük zayia
ta uğramıs ve elimize müteaddit esir 
ile bUyük miktarda malzeme bırak
mqtır. Diln gece Pireye şiddetli bir 
taarruz yapan tayyarelerimiz liman 
tesisatı ile gemileri bombardıman et
miflerdir. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 17 {A.A.) -: "Tebliğ,, 

Yunanıstanda Alman kıtaları ce
nup istikametinde hücumla1"ına 
devam ederek Abyakmon'un ce
nubunda Serfiçeyı işgal etmişler 
ve birçok esir almışlardır. Şarki 
Yunan sahillerinde Alman lıava 
kuvvetleri bazı diışman vapurla
nna hücum ederek 19,000 toni
latoluk ticaret vapuru batırmış
lardır. 

Şiddetli muharebeler 
ol.uyar 

Berlin, 17 (A. A.) - Hususi bir 
muhabir bildiriyor: Yunanistan
da İnJ(iliz kuvayi külliyesi ile 
çok şiddetli muharebeler olmak
tadır. Sırp ordusu ile mütareke 
akdolunduğu hakkındaki sayialar 
hiç bir taraftan teyit edilmemiş-
tir. 

Sabık Yu~oslav başvekili Tsveı 
kovitch şimdi Almanların nez
dindP bulunmaktadır. 

Alman tazyiki arlıgor 
Ankara, 17 (Jıadvo Gazetesi)

Alman tazyiki bilhassa simali 
Vunanisbnda E~e sahilinde ve 
Kozan - Grebena bölgesinde \.'Ok 
zivade artmıstır. Bir habere 2öre 
Almanlar Serficevi isgal etmiş
tir. Almanlar, simdi Olimoos dai
lannı sarmaya ve Grebenadan 
daha cenuba do~ru sarkmava ça
lısmaktadır Esasen Grebena mın 

lar. 
Amerilcaga bir hitap 

AtiJ\a, 17 (A. A.) - Atina rad
yosu dün akşam Birleşik Ameri
kaya hitap ederek şunları söyle
mıştir: 
Oeıeyw etmeıne~mubmre

be Yunanistan için esulıcl~ . .Bu., 
evlitlannın kanlarıyle, terleriyle 
sulanmış olan mukaddes anava
tan topraklarının müdafaası sa
vaşıdır. Bundan başka, bizzat in
saniyet için de yapılan bir savaş
Ur. Eski Yunan ilfilılarının otur
duldarı yetişilmez Olimpos tepe
leri hür yaşamak isteyen 
alemin müdafaa ettiği bir hudut• 
tur. Düşman, kütle halinde kı
talarını ileri sürmektedir. Bun
ların tazyiki altında hadise!.-·rin 
dünkü Yunan tebliğinin zikret
tıği şekilde tekevvününü bekle
mek gayet tabiidir. 

Fakat, düşmanın garbi Make
donyilllm üç şehrine doğru ilerle
mesi savaşın sonunu müteessir 
edemez. Maskara İtalyan impa
ratorluğu altı ay mütemadiyen 
kiıçük Yunan ordusundan Arna
vutlukta yediği utandırıcı darbe
lerden S<>nra artık kat'i ve nihai 
olarak ölüme mahkum bulun
maktadır. Binaenaleyh, 45 mil
yon İtalyana 85 milyon Almanın 
ilavesi ebedi Yunan zaferinin ma
nasını değiştiremez. Yunani$nın 
şimdi 130 milyonluk bir kütle
nin müttehit ordularına karşı 
koyması ve yığınla harek~~ eden 
motörlü kuvvetlere karşı sarsıl
madan goğüs germesi bu zaferin 
manasını daha ziyade tebarüz et
tirmektedir. Yunanistan, tarihi
nin fU anında şan ve şerefin en 
parlak sayfalarını yazmaktadır. 
Bu devasa savaşta, yaptığı mü
cadelenin kudsiyetinden ilham al
maktadır. Bir insan için oksijen 
ne ise hürriyet de Yunanistanın 
mağrur milleti için odur. Yuna
nistan bunu müdafaa ediyor.,, 

Franaız gazetelerinde 
Clermont - Ferrand, 17 (A. 

A.) - "Ofi": Balkanlarda ve Af
rikada cereyan eden askeri hare
kat gazetelerin başlıca sütunları
nı işgal etmektedir. General Du
val, Journal gazetesinde yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

"Alman tebliızlerı İngilizlerin 
sarki Yunan limanlarından va
purlara binmekte oldu~unu ha
ber veriyorlar . 

tnwliz tebliğleri de bunun ak
sine olarak Yunanistana takviye 
kıtaatı çıkarılmakta oldu~nu 
bildiriyorlar. Her ikisi de doğru 
olabilir. İnJ(ilizler şarki YWlanis
tandan bir mikdar kuvvet çeke
rek Almanlann tehdidi altında 
bulunan Selinik'le Kavala ara
sındaki Eğe adalarını işgal edebi
lecekleri ~bi Korent körfezinin 
simal ve cenubuna cekilme hazır
lıkları da yapabilirler. Nihayet 
bütün bu hadiseler arasında kalp 
vazifesini jlÖren Mısırın müdafaa
sını temin için de Mısıra kuvvet 
eöndennek kabildir.,. 

---======================================= 5 

Londra'ya Şiddetli 

Bir Hava Akını 
Başı 1 incide 

Sulh zamamndi) Bremen gibi 
büyuk gemileri inşa edeJı tez -
gahlar hiıcumun hedefler ndcn 
birisini teşkıl etmiş, bu esnada 
diğer tayyare teşekkülleri de 
hücumlarını Weser'in sağ sahi
linde Bremen endüstrisi merkez
leri üzerin? teksif eylemiştir. 

Hücum, beş saatten fazla sür. 
müştür. 

Gece, hücumun neticelerin n 
teferruat iv le müşahedesine fır -
sat verecek mahiyette dcğıldi. 
Fakat İngiliz pilotları. şehri kap 
lıvan karanlıkta kendisini eöste
ren kızıl ısıklarm eenislediğini 
ve birbirlerine kanştı~ınJ l!Öre -
rek vukua ızetirilen hasarın l!e. 
nisliii hakkında bir fikir edin -
mişlerdir. İn({iliz pilotları. şimal 
denizini kaplıyan bulutlar ara -
<:ır.ıdan üslerine dönmeden evvel. 
mütemadiven metodik bir tarz -
da yan,ıınlar çıkarmışlar ve yan• 
gınları aeniı;letmislerdir. 

Borkum'a taarruz 
Londra, 17 (A.A.) - Evvclisi 

akşam hava kararırken Blenheim 
tipinde İngiliz bombardıman tay 
yarelerinden mürekkep bir hava 
filosu Borkum'a yeni bir hüeunt 
da bulunmuştur. Tayyareler 
adanın üzerinde çok alçaktan uç
muşlardır. Adanın şimaline dog
ru teveccüh eden tayyareler kış
laları bombardımana başlama -
dan evvel topçu mevzilerine hü
cum etmiştir. Diğer bir tayyare 
de Borkum'un garbinde dört bın 
tonilAtoluk bir şilebe çok alçak
tan hücum ederek şilebi bomba
lamış ve tam isabetler kaydetmiş 
tir. Vapurun ortasında vukubu
lan infillk neticesinde sıçrayan 
parçalar 60 metre irtifaa kadar 
çıkmıştır. Diğer tayyareler de 
kışla4ıra hücum etmişler ve son 
bombalarını atmadan evvel ci -
varda istikşafta bulunmuşlardır. 

Londraga çok ıiddetU 
bir liava lıüeumu 

Londra, 17 (A.A.) - Hava da
hili emniyet nezaretlerinin teb
ligi: 

Dün gece düşman tayyareleri 
Londra üzerine çok şiddetli ve sü 
rekli bir taarruzda bulunmuşlar
dır. Gece olduktan biraz sonra 
başlıyan taarruz şafaktan biraz 
evvele kadar devam etmiştir. Ilk 
haberler hasarların pek büyük ve 
insanca zayiatın da yüksek oldu
IU merk~ 

Londrunn dışlarına da ve bll
husa civar villyetlere ve cenubu 
şarkiye de bombalar atılmıştır. 
Bu mıntakaların hiçbirinde insan 
ca zayiat yüksek olmamış ve ha
sar da vasi değildir. 
Beş düşman tayyaresinin düşü 

riıldüğü sabit olmuştur. 
Akının taf suatı 

Londra, 17 (A. A.) - Çarşam
bayı Perşembeye bağlayan gece 
Londraya yapılan Alman hava 
hücumunun ya.utığı tahribat ara
sında, bir çok kiliseler, hastane
ler, sinemalar. mağazalar, antre
p0lar ve evler vardır. Bu imtihan 
Londra halkının, daha geçen sene 
sonlannda City'ye yapılan van2ın 
hücumu esnasında göstermiş ol
duğu bütün büyük hasletlerini 
bir kere daha meydana çıkarmış
tır. Bir çok vakada, bütün •ıece
yi umumi s1ğmaklarda ,ıeçiren 
kimseler, sabahleyin evlerine 
döndükleri zaman, evlerini hara
be olmuş veyahut enkazla çevril
miş olarak bulmuşlard1r. Ölen ve 
varalananlar arasında, kendileri
ni bütün varlıklariyle sokaklarda 
vardım vazifelerine vermiş olan 
pasif müdafaa ve anavatan mu
hafaza servislerinin bir çok gö
nüllü efradı vardır. Beş yangın 
bekçisi, bombaların vanlanna düş 
mekte olduklannı aörünce sıRın
dıklan bir klisede ölmüştür. Di
ğer taraftan, 95 yaşında bir ih
tiyar, ayni kilisenin hemen yakı
nında bir evin enkazı arasından 
sağ ve salim cıkanlmıştır. Dif(er 
bir Londra kilisesinin civannda, 
bir bomb._a, büyük bir itfaiye mer 
divenin#ltdibine düşmüş ve mer
divenin kilise içine doğru devril
mesi tizerine yangını söndürmek 
üzere su sıkmakta olan itfaiye ef
radının ölümüne sebebiyet ver
miştir. 

Westend mahallesine de bir 
cok infilak bombaları düşmüştür 
T~yatrolar ve eğlence yerlerinin 
merkezi olan bu mahallede. aynı 
zamanda payitahtın en giızel dük 
kanlan da bulunmaktadır. Bu sa
bah, bu mahalle, bomba ~arçala
riyle kırılmış bir çok camekan
larla hazin bir m•rızau arzedi-
vordu. ı 

Hüomn ~ swnueUıtelen 
birisi, daha bombalarını atma
dan alavler içinde vere düsmii 
ve bir hali arsada infilik etmiş 
tir. Daha evvel parasütle aUıyan 
'llürettebat, buradaki halk tara 
'mdan esir edilmiştir. Junkers · 
q8 tipinde diler bir Alman bom· 
">ardıman tavvaresi, bir mitral· 
•roz ateşini müteakip, bir köv ci· 
vannda tarlalara düserek oarça-
1anmıştır. Bu tavyarenin müret
•ebatı olmiıştür. Baska bir Alman 
tavvareııi Kensinsrton'da hiiviık 

lngi'liz Harp 
Gemileri Amerikada 

Tamir Olacak 
Vaşington, 17 (A.A.) - Bah

riye Nazırı Albay K.nox, dün ga
zetecilere yaptığı beyanatta A. 
merikan limanlarına gelecek o -
lan hasara uğram1ş İngiliz harp 
gemilerinin Amerika tezgahla -
rında dığer bütün gemilere ter
cihan tamir edileceğini söylemiş. 
tir. Albay Knox bu vaziyetin A
merikan harp ıtemileri insaat 
ProıtramJ üzerinde az çok mües
sir olaca,ilıru kabul ederek şun -
ları söylemiştir: 

"Bununla beraber iki Okyanus 
filomuzun zamanında hazırlan -
mıs olacağını ümit ediyorum.,, 

Nazır, son rünlerde Nevyorka 
gelmiş olan Malaya ismindeki 
İnJı?iliz zırhlıs1nın havuza çekil
mek üzere Amerikan limanlarına 
~elecek olan bircok İneiliz ,ıe -
misinin ilkini teşkil ettiğini söy
lemiştir. 

Groenland meselesinden bah. 
seden Al bav Knox. Amerikan fi
losunun bu mıntakava kuvvet 
<!Öndermesinin şimdilik tama -
miyle mürtasio olmıvacağı mü
~11 rnaııındsı hulunmustur. 

U zalc şark meseleleri 
görüşüldü 

Vaşinızton, 17 (A.A.) - fngi. 
!iz Büyük Elciliği Müstesan ile 
Avustralya Eltisi dün Hariciye 
Nazırı Cordell Hull ile ızörüş -
rnüslerdir. Bu mülakatta bilhas
~a Uzak Şark vaziyetinin tetkik 
Pdildii?i zann<>lunmaktadır. 

Haricive Müstesan SıJmner 
Welles ile de ~örüşen fnriliz 
Büvük Elciliği Müstesan Butler 
mülakatlarda tetkik olunan me
'lelelerden birinin de Pasifik de
nizindeki sevrüsefer meselesi ol
-iniTıınu sövlemistir. 

lrldndadan ÜB istenmemif 
• Vasinj(ton, 17 (A.A.) - Hari
ciye Nazın Hull. Birleşik Ame -
rikanın Büvük Britanyava deniz 
üsleri verilmesi hakkında müs. 
takil İrlandadan talepte bulun -
mak niyetinde olmadığını bildir
miştir. 

lngilz HükOınetinin 

Bir Cemlekcirhijı 
Ankara, 17 (A.A.) - fnttlte

re Büyük Elçisi Sir Hughe Knat
chbull Hujlessen, Hariciye Ve
kaleti emrine, Bulızaristanda ha
zırlanarak 1stanbulda Perapalas 
otelinde vatlıyan bomba hadise
sinde zarar görenlere İn~iliz hü
kumetinin sempatisi eseri olarak 
!l.000 lira tevdi etmiştir, Bu me-b
la~. evvelce İn,ıilterenin Sofya 
Elcisi Rendel tarafından veril -
miş olan 1.000 ve tnıiltere Tica
T'et Korporasyonu tarafından 
tevdi edilmis bulunan di~er 1000 
'h·ı:ıdan ayndır. 

bir cadde olan HiR}ıstreet civa
rında yere düşmüş, di~er bir ta
nesi de Wimbledon civannda par 
calanmıetır. 

Ban mahallerde münakalita 
en~el teşkil eden enkazın temiz
lenmesinde, ölleye do~ çok 
büyük terekkiler kaydedil.mi$ bu
lunuyordu. 

K1(ln yapılan di~er hücumlar
dan sonra olduğu ~bi, bu sefer 
de Londrada müşahitler üzerin
de en fazla tesir bırakan keyfiye 
ti, ölümle korkutulmak tesebbüsf 
karşısında halkın ~österdiği fev
kalade yüksek sükfınet ve dünya
nın en büyük şehri olan Londra
nın daiına Alman bombalanna 
mukavemet eden muazzam bün
yesi tf>'lkil eylemektedir. 

Alman tebliğine göre 
Bertin, 17 (A. A.) - Resmi 

tebli~i: 10 Nisanda İn~ hava 
kuvvetlerinin Berlinin mesk\ı.n 
mahallelerine ve tarihi merke
zine karsı yapılan hava hücumu
na karşılık olarak dün J;tece Al
man hava kuvvetleri de Londra 
üzerine büyük mikyasta bir hü
cumda bulunmuşlardır. Muhare
be tayyarelerinden mürekkep bu 

HCidiseler ve 
lranın Vaziyeti 

Muharebenin lrana 

Doğru Yer Değiıtirme 

Tehlikesi Varmıı 
Tokyo, 17 (A. A.) - "Ofi.". 

Japon gazetelerinin en mühimle· 
rindeo biri olan Asahi gazetesı 
başmakalesini İranın vaziyetine 
ta}\sis ederek bu memleketle Sov
vetler birliği arasında mevcut 
~erginlikten endişe duydujtunu 
vazarak diyor ki: 

"Yunanistanda ilerleJtn Al
man ordularının şimdi Balkanlar. 
daki barut fıçısını ateşlemesi Ü· 
zerine muharebenin İrana do~ 
yer değiştirme tehlikesi vardır. 

Emin bir membadan alınan ha· 
berlere ,ıöre mühiın İran ~uvvet· 
leri şimal hududuna gönderilmiş 
tir. Tahranla Bakü arasındaki ha· 
va nakliyatı 15 Nisandanberi tatil 
edilmiştir. Ve şimal hududun& 
2iden yolların hepsi kapatılmış
tır. Bu ger,Jı?inliğe sebep Sovyet 
1.rdusunun İran hududunda bil· 
vük bir askeri manevra yapmJ, 
olmasıdır . 

Gazete,. Sovyetler Birliğinin 
Basra körfezinde bir mahreç te· 
min etmek arzusundan doğan bil 
münaferetin İran - Sovyet müna· 
sebetlerine hikim oldUiunu ha· 
tırlatmaktadır. Geçen TemmuzdJl 
Sovyetler Birliğinin İrandan ara. 
zi metiibatında bulundu~u hak· 
kında işaa edilen haberler bütuıı 
dünyada büyük bir heyecan uyaıı 
dırmış fakat her iki devlet bu ha. 
berleri yalanlamıştı. Gazete, Ja. 
POnlann 1904 te Rusyayı bezi· 
mete uğratması üzerine Carlık 
Rusyanın İran hakkında besledi· 
i(i emellerin frenlendi~ni hatır. 
latmakta ve Sovvet inkilab1nı ta. 
kiben Ruslar ve İnrilizlerin iıı· 
~ali altında bulunmakta olan t. 
ranın Şah Riza Pehlevi tarafın· 
dan hürrivP.t ve istikl,.\Hne tekrar 
kavuşturulduğunu tebarüz ettır ~ 
mektedir. 

Sovyetler Belçikaya 
Yağ Gönderiyor 

Londra, 17 (A.A.) - Buradıa 
öğrenildiğine göre, dün Moskova 
da Sovyetler Birliği tarafından 
önümüzdeki 12 ay zarfında Bel, 
çikaya mühim miktarda yağ gon, 
derilmesini derpiş eden bir anla 
ma imza edılmiştir. Almanya ta
rafından tasvibedildıği tahmın 
edilen bu anlaşma bu lüzumlu 
maddenin fikdanını büyük bir 
mikyasta izale edecektir. 

Büyük Bir Yangın 
Tokyo, 17 (A.A.) - Tokyonun 

300 kilometre batı şimalinde ka
in Toyama şehrinde çıkan bır 
yangın neticesinde 820 ev yan -
mış, 5,000 kişi açıkta kalmıştır.I 
Hasar bir buçuk milyon yen oh. 
rak takdir edilmektedir. 

Japon Şehirlerinde Pasif 
Korunma Tedbirleri 

Tokyo, 17 (A.A.) - Butün mü 
him Japon şehirlerinde, pasif 
müdafaa hazırlıkları yapılmakta 
dır. Hükfunetin hazırladığı plln
lar arasında, ezcümle şehirlilerin 
geniş mikyasta tahliyesinin tan. 
ziıni, hasara ujrıyan şehirlerın 
süratle tamiri, hususi hava mü -
dafaa mıntakalan tesisi ve fab -
rikalarla nakliyatın himayl'si 
mevcut bulunmaktadır. 

filolar ardarda ve durmadan bü- ============== , ~ 
Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her J(iln saat 
(2 - 6) ya kadar istanbul 

Divanyolu No. 104. 
Tel: ZZ398 

tün ıece Lond.ra üzerine her çap
ta infilik ve vanl(ın bombaları 
atmışlard1r. Rüvet şartlan iyi ol
duğundan bombardımanın neti
"esi ~örülebilmistir. İlk tayyare-
1er bombalarını ataralt döndükle
T'i zaman lirr.,;ma civar mahalle
lerde ve şehrin sair kısımlannda 
czeniş yanıınlar çıkmıştır. Yan-
szınlann ışığı Manştan ve Bekika .. •••••••••• .. 
<ıahillerinden ıörülebilm~ir. t-
1eride İn,ıiliz~fn Alman şehirle. 
"inde meskftn mahallelere karş• 
vapılacak hücumlarına laviiti vec 
"ıile ve kesif akınlar vaoılmak su
~Ptivle cevap verilecektir. 

Dün ıece düsman Almanvanır 
~imali rarbisinde müteaddit yer
lere il\filik ve vanıın bombalar· 
<ttmıstır. Mühim hasar vuku bul· 
"Tlamıstır. Sivil halk arasmda a1 
7.aviat verilmi<:tir. Gece avc1 tay. 
vareleriıniz ,., tayvarP. dafi ba
taryalarımız dort düşman tayya
..P<:i rtiiıuirmüslerdir 
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GRIPIN 
varken bu ıstı
raba katlanılır 

.daş, diş ağrılan, nezle kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütun 
utırablann başlaması ile beraber aklınıza gelen ilk il.im olmalıdır. 

Mideyi Bozmadan Kalb ve Böbreklere Dokunmadan 

r En SerfT~si;:E;K~ı·rN-;t;~; .... ı 
1 ·- ......... -··-·---···-··-·····-···-·······-·! 
icabında cflnde 3 kaşe alınabilir. Taklitlerinden sakm:nız. Her 

yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Nafia Vekaletinden: 
Elhıl - Van - İran hududu hat tmın "İskele k~y,, Van iskelesi -

Van hudut kısmınm demiryol etüt işi kapalı zart usu.lJ.yle münakasaya 
konulmuıtur. 

1 - Münakasa 3.5.941 tarihine tesadOf eden cumartesi günü saat 
en ikide Veklletimlz demiryollar inşaat dairesindeki koml.Syon odasın
da yapdacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli otuz dört bin llrad11 
3 - Muvakkat teminatı iki bin beş yUz elli liradır. 
4 - Bu münakasaya girmek istiyenler referans ve diler vesikala

rmı bir ı.tidaya ballıyarak münakasanm yapılacağı tarihten en az üç 
cün evvel Vekllete vermek suretiyle bu iş ıçin ehliyet vesikası istiyecek
ler ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. Münakasa tarihinden 
en az üç Ci1n evvel yapdmamq olan müracaaUar nazarı dikkate aimmı
yacaktır. 

5 - Mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, eksOt
me şartnamesi, etilt mnumi fennl şar tnamesl, katı miıkafilerin hesapla
nna ait tip, katar süraUerini ve fren mesafelerini gösterir Dıyatram. isU 
kşaf haritasından ibaret bir takun münakasa evrakı yüz yetmış kuruş 
mukabilinde deıniryollar inpat dairesinden tedarik olunabılir. 

6 - Teklit verecek olanlar teklif zar.flannı iki bin dört yüz doksan 
ııumarah kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesınde hazır

lıyarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numa
ralı makbuz mukabllinde dem.lryollar inşaat dairesi arttırma, eksiltme ve 
ihale komis)'onu başkanlığına vereceklerdir. (2113) (2994) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZİRAAT B ANKAS\ 

Karalaı Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajana adedi : %6~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Bin1'tirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat a.nkumde ku111berelı w lhbe1'81Z b•rruf h ... pıarınde en u 80 
Ur•• b11lunanıe,.. •nede 4 defa 99kllecek kur'a ile apQıdakl pllna 110• 

r.e ikramiye dailıtılacaktır. • • 
• ft- 1.000 Liralık 4.000 t.fra 
4 • 500 • 2.00'l • 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 .. 
100 .. $0 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 .. 

D 1 K KAT: Heaplanndald paralar bir sene içinde SO liradan qalJ dllfml-
7enleN lkramiJ'9 çıktılı takdirde " 20 fazlaaiyle verilecektir. Kur'alar 
eeaede ' defa. 11 ~ıaı. 11 BlrlnctkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

> İDEAL BURO l Yazan: iktisat Doktoru G AS SON 
) )iyor ki: .. Az. masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 

istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 
Satış uerl: TAN • l stanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 

twııp ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neırtyat 

T. L. S. TAN Matbaasl 

TAN , ____ _ 
MA KS i M'de 

Cumartesi Gecesi 
SAN'ATKAR 

19 Nisan 
KIYMETLI 

S~FiYE 
nln Muvakkaten istirahate Çekilmesi Münasebetile 

GECESi TERTiP VEDA 

SAN'ATKAR SAFiYE 
EDiLMiŞTiR 

BU GECEYE 
İştirak edecektir. _____ , 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GUZEL HEDİYE 

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

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi • Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocutuıı mektepte bünü dünya çocukla. 
mektep dıpnda, hatt.l nna yılbap ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç olJuğu en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kınlıp kay
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-

1 
Çünkü: Çoc1Jk A.ıs~kloı>edisi 

çocuğUnuza faydalı ve 
bilgili bir arkadq va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadqlık eder. cuğun hayatı üzerinde 

tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bD'L 
kacak bir eserdir. 

TAN Neşri yut l~-vi 
• lstanbui 

Çocuk Analldopedüıl iki 
cUttir. Mükemmel şekUde 
tecUt edUmif olarak iki cil
di birden (1) Uradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe N muallimlere 

tenzlWlı (1) Unıılfı Nrilir. 
----------- -------~ ---

Sümerb~nk Umum Müdürlüğünden 
Yeni kırkım dolayıııiyle mewim için cari olmak Q:zere tktısat ve Ticaret VekAletlerince mQ,tereken tayin 

ve 10.4.1941 tarihinde ilAn edilen esas fiyatlara nazaran tesbit edilen mıntaka milbayaa fiyallatunız 1 numa
rada gösterilml$tlr. Bu fiyaUar normal yapak fiyatlan oldulu ciheUe normalin fevkinde keçe, çakıldak, pıt
rak, koç ve saireyi ihtixa eden malların mübayaasmda tatbik olunacak tenzlllt niabet.leri de II numarada ta
yin olurunuşlard1r. 

Bu esaslar dahilinde mübayaaya başlam11 olduğumuzu, mevsim inkişaf-::na eöre ekiplerimizin kırkım mm
takalanna gönderileceğini ve halen ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarmda faali7ete pçmif ol
duklarını alAkadarlarm nazan dikkatine vazeder, daha fazla maUunat almak lstiyenlerin İstanbul'da Katırcı
otlu hanmda Sümerbank Birleşik. Yün İpliği ve Dokuma ve Sunclpek Fabrikaları müesseseai merkezine mü
racaaUan lüzumu bildirilir, 

YAPAG CİNSLERİ 
No. 1 

İstanbul'da teslim fiyatları .ıtllo 
Kr. Kr, Kr, Kr,Kr, Kr. Kr, Kr,Kr. Kr.Kr,Kr, Kr, Kr,--
- - --- 81 75 73 73 72 68 73 88 75 73 80 -

Mübayaa mahallerinde teslim fi
yatlan 
1) Edime, Uzunk!Sprü, LOlebur

gaz, Kırklarell, Çorlu, Babaes
ki, Tekirdağ ve civan 

2) Bursa, Bandırma, Balıkesir, 
Karacabey, Kemalpaşa. Yeni
şehir, Manyu, GöMD, BiCa, 
Bergama 

3) Maniaa, lzınir, Aydın ve dvan 
4) Mersin, Seyhan ve civan 
5) Afyon, Eskifehlr, Kütahya, 

Bolvadin, Akıelılr, Iaparta. 
Burdur ve civan 

6) Konya, Karaman, Kadmhan, 
Ereğli ve civan .. 

7) Kayseri, Aksar117 ve elvan 
8) Urfa, Mardin, Diyarbakır ve 

civan 
9) Kars, B1ngm, Erzurum, Kara

köse ve civan 
10) Van 

11) Karadenız sahili villyeUerl 

77 

170 150 130 - '11 
69 

No. il 

67 

rr n 

87 n 
82 

87 82 
Erz. 

87 65 
Van 
68 

MQbayaa ecınecelt olan mallarda parça, deri, keçe, koç, pıtrak, lftvell mallar De çakıldak ve yabancı mad
de toleraruılan ve rutubet miktarı aşağıda tasrih edilmiJtlr: 

1) Parça: % 8 nisbetine kadar esas mal ile birlikte kabul olunur. Bu nlsbetten fazluı eaaı mall fiyatmm 
% 25 noksanlyle alınır. 

2) Deri: Esas mal ile birlikte ıelen deriler bu mal fiyatmın % 5 nokaanlyle alınır. 
3) Keçe: % 3 e kadar esas mal ile birllkte kabul edilir ve fazlası için kiloda 8 kuruı tenzflAt yapılır. 
4) -Coç: % 3 e kadar esas mal ile birlikte alınır. 
5) Pıtırdaldı: % 3 e kadar 11vama pıtırakh mal kabul edilir. Bu nisbetten fazla ııvama prtırakhlar için 

kiloda 10 kUf\11 nokaaniyle tediye edilir. 
1) Gtlvell mal: Ahnmaa. 
7) Çakıldak: % 3 e kadar mal il~ birlikte kabul olunur. Bu nisbetten fazlası tenzil .,.ilir. 
8) Diler Y•bancı maddeler: Azamı % 1 e kadar kabul edilir. Fazlaaı tenzil olunur. 
9) Rutubet: Normal olacaktır. 

10) Çuval: Çuvalı mübayaada dan -,O 2,S n1sbetlnl qm~caktu. (1041) 

............................ 1 ..................... ,., 

KAYIP: İstanbul seyrüsefer i
daresinden aldığım 1354 - 1355 • 
1914 - 1915 - 1916 numaralı bi -
siklet plikalan kaybolmuştur. 

Yenilerini alacaiımdan hükümle
ri kalmamıştır. Şişli Abidel Rtlr-
-et caddeai ZZ5 lstepm Seval 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 

Şubesinden : 
Bir çuvaldan asalı olmamak üzere helvalık irmik sal1111la baslanıl

dılmdan arzu edenlerin Sırkeclde Liman hanmdalti Ofial.m.iz sabi servi
sine müracaaUan illD olunur. (3067) 

18 • 4 • 1941 === 

BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

~ts TARİHİ 1863 
StatllJert " Ttlrki)'e Cihnllurbett De mtlnüh muaftlemme91 atı 

t.;mnarah 10/ 6/1933 tarihli ananla tudik edilmiıtir. 
( 24/611933 tanlllt ı•ss Nmmnıh Remli Guetc) 

Sermayesi: 
lhityat akçeui : 

10.000.000 lngiliz Li.rasl 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca tehirlerinde 
"»ARJS, MARSJLYA \fe NIS'de 
LONURA ve MANÇEST ER"de 

~ISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, rn.ISTl1'1 
ve MA VERA Y1 ERDUN'd• 

Merkn n Şubeleri 
f UGOSLAVYA, ROMANYA. VUNANISTAN, 8URJY1l U 7BNAJ\ 

Pa11allen •• blhtla Dtlanda Acmta " llababırlcn nrdll 

Der nevı ISaaka Muameıeaerı 1apu 

Hesabı cart H me•daat h_.plan k8eada. 
r tt . ... krediler ve vesaikli kttdller kö.-dı. 
l'ürklye ve Ecnebi memlelLeLlcı üzerme 1Letlde H Dedat la. 

kon tosu. 

Bona emll'lerl. 
Esham ve tabvtll t. altın n emta• llurlne anm. 

Seaeda t tahslllh • • . ,.,,.. 

En filkae& emruyeı earuannı bab ~nhlr 
g asa!u Serv11i nrdır. 

Piyasanın en müsait prtlariJe (kumbaralı veya 
lmmbal'BSIZ) tasarnıf hesaplan ~. 

--
Devlet Demiryoiları ve limanları işletme idaresi ılanları 

Muhammen bedeli (9150) dokur. bin 70z elli lira olan 15 ton pamuk 
veya zeytinyağı 30/4/1941 Çar,amba C(lnQ saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında aatın almacaktı.r. 

Bu ile eirmek istl,-enlerin (688,21) liralık muvakkat tem.inat De ka
nunun tayin ettitı vesikalan ve tekliflerini a7Jlf Ci1n aaat H • kadar 
Komisyon Reislitfııe vermeleri llzundır. 

Şartnameler paraaz olarak Ankarada Malzeme Dairesbıden, Be)'dar-
papda Tesellüm ve SeYk ŞeflllJnden dalJtdacakbr. (1175). 

* * * Muhammen bedeli (2700) Ura olan 1500 Kı. l'latını vemfk (5.S. 
1941) pazartesi eünü saat (10,45) onu kırk bette H97darpqada Gar bi
nası dahilindelti komisyon tarafmdan açık eksiltme usullyle aatm elma• 
cakbr. 

Bu işe cirmek latlyenlerln (202) Ura (50) kunııluk ımnaktat temi• 
natı ve kanunun tayin ett111 vesaikle birlikte ekalltme "1nfl aaatlae ka ... 
dar k.ornlqona ınüracaatlan JAaundır. 

Bu ile alt ~ komiqoa.dan param olarak dalıtılmütadır. 

-~~·· (3066) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ı - idare lh~ 1ç1ıı ıoo ton Gucm1 kapalı zarfla ek.Uh.., ~ I 

kanlmqtı.r. 
2 - Muhammen bedel ( 19100) muvakkat teminat (1432,S) 1tra olup 

eladltmesl 2 Ma711 1941 Cuma S(lnü saat (18) da Ankarada Evkaf apar
tunanındalti P. T, T. Umum Müdürlük Atın alma kom.111oııımda ;yapı-
lacaktır. • 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz. veya banka temlnat mele• 
tublyle kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı urt1armı o can saat 
(lS) e kadar mezk6r komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler An.karada P. T. T. Levazım, -İstanbulda P, T, T. 
Levar.ım Ayni7at auJ>esl müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(2918) (2082) 

i~tanbul Belediy~si lanlQrı 
İtfaiye Bolar.içi motörü için alınacak 2 adet pervane ve 2 adet pft 

teındiden açık eksiltmeye konulmU1tur. Tahmin bedeli 848 lira Ye ilk 
temniatı 48 Ura 45 kuruştur. Şartname Zabit ve Muamellt MüdürlQjü 
kaleminde 11Srülebillr. İhale 28/4/94 1 Pazartesi C(inQ aaat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Tallplerl.oı ilk teminat makbuz veya mektup
lan ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalariyle Bı.ale eünü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (3049) 

lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 

lıletmelerl Umum Müdürlüğünden : 
ı - 750 vatlık, 500 adet • A. ı:. C. armatOril için J'UIDl opal ılob,, 

pazarlık usullyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 3.8.141 Cilnil saat ıs de Metro hanmm 15 inci katmda 

yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 137 liradır. 
f --- t.teklllerin ~ız olarak verilmekte olan prtnamelerl Jeva

zmıdan almalan ve kanuni veslkalan ve muvakkat temınauan ile DAn 
edilen ıQn ve saatte koınis)ronda hazır bulunmalan. (2991) 

~afia Vekaletinden: 
Eksiltm~ çıkarılan her il için, münakasaya fitlrak etmek fstfyenle

re Nafia VekAleti tarafından verilen ehliyetnameler yalnız o ite mahsus 
olmak ve bir defa kullanmak Qzere kıymeti olan bir vesikadır. 

Bazı müesseselerin bil' if için ve bir defaya mabs"ıa olmak o.zere ve
rilen bu ehliyet vesikavıu daimi bir eh.lJ.yetname Cibi ve rekllm mahi
yetinde kullanmakta olduktan ıörülmektedir. Bu vesikalar elrsiltmeye 
çıkardan işin mahiyetine ıöre verlld ili ve hiçbir zaman daimi mahiye
tinde olmadıtı hUSUIU allkadarlarm ıuJQmu olmak üzere llln olunur. 

- l<onfera•ı -- BALKEVLEBINDB : 
Türk Yüksek Mtlhendbltıri 
Birllti btanbul Şubesinden: 
18 Nisan 1941 Cuma günü 
saat 17,30 da Gümüşsuyun
da Y. Mühendis mektebin
de Dr. Y. Mühendis SAiD 
KURAN tarafından 

Demir Tasarrufu ve 
Demirsiz Beto•arme 
Mevzulu bir konferans ve-

l mlnOnO Ha lkevlnden: Cmna, eu.
martesl akf8JDlan aıaat (21) ele ve 
Pazar eünU saat (J;J) f.e Evimiz Tem• 
sil 111besi (Himmetin oğlu) pqesiol
teınsll edecektlT. 

Her üç temaflin numaralı C1r!f kart• 
lannm Evimiz Bürosundan almmut 
rica olunur. 

YENi NEŞRiYAT: 

rilecektir. Gelmenizi dileriz ATEt Ac\ACI - Slmlba A,verdl , _________ ,, tarefmdan 7Udm11 ve GQl'et Klta• 

------------- bevt tarafından neşredilmiı tetekkOI' 
KAYIP_ Ankara Ziraat Ban- ve aık ömell bir romandır. 

kası merkez müdürlü~nden al- BELEDiYELE .. DERGl•I - Şehl1'"" 
dılun 11236 numaralı tasarruf ellik ilmini yayan tek meemuamıutır. 
cü:ıdanımı kaybettim. Yenisini Ankarada Belediyeler Bankası tara .. 
alaca~dan hükmü kalmamıştır. fuıdan nqredillr. 87 inci 118711& ç$ 

li'Ahim nl'hı Ahmet Kıhc m11br. 


