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M k l d B Yugoslavya e tep er e u Almanyanın 
Yıl Dersler 15 1 Taleplerini 

NisandaKesilecek Reddetti _,_ 

Maarif Vekilinin Riyasetinde Toplanan 

Komisyon imtihan Günlerini T esbit Etti 

Berlin, Üc;lü Paktın 

Teyidini ve Ordunun 

Terhisini istiyordu 
Ankara, l (TAN Muhahi· 

rindenJ - Maarif Vekili Ha. 
san Ali Yüt'el'in reidiğinde 
bugiin öğleden e,•,·el Vekalet 
erkanının ''e Milli Talim ve 

Buna ~öre, ıt~~en !leneler
dcn farklı olarak 15 Niııanda 
de~ler keı;ilerE'k imtihanlar 
başlıl·acak ,.e 15 l\fayıı;a ka. 
dar tamamen hitmiıı olacak
tır. Bu suretle mekf«opler ~e
('.E'n senelere nazaran 1,5 ay 
kadar f'rken tatil yapmış o. 
lacaklardır. 

-·-
Berlin, Vaziyeti 
Vahim Görüyor Terbiye he~·cti azasının işti

raki;\·le toplanan komio;yon, 
biitün ilk, ortR, lise ve yüksek 
mekteplerin imtihan günleri
ni tesbit etmiştir. 

'--~----~~~--------------------~ 
Alman Sefiri Serim' e 

Gitti, Yugoslavya 

Yeni Tedbirler Al.yor '.Afrikadan Milli Şef'le 
Ak denize 
.Ve Balkanlara Yugoslavya 

Krah Arasında 

Belgrad 1 <A.A.) - "Reuter., 
Haber alındı~ına ı;ı:öre, Almanya. 
nın Belgrad elcisi Von Heeren 
dün akşam Berline hareket et
mistir. Alman - Yueoslav mü · 
nasebetlerinin k,3t'i safhaya gir. 
mesi muhtemeldir. 

ACrlka \'e Akdenlzde dUşman te
mlzleyen İngilizlerin şimdi de Bal
kanlarda Mıhver devletlerine karşı 
yeni bir cephe kurmakla meşgul 
olduğuna şahit oluyoruz. İnglllz ha
riciye nazırı Mister Eden \'e Genel 
kurmay başkanı General Dlll'in 
tekrar Atinaya dönmeleri doğnıdnn 
doğruya Balkanlarda Alman isti
Jıisrna karşı kurulacak cephe !le a
lıikadar olsa gerektir. 

111. Zekeriya SERTEL 

1 ngilizlcrin Afrika seferleri 
bitmek üzeredir. Kerren'in 

zaptından sonra Eritre'nin mu -
kavemı>ti kırılmıştır. Burada Ital-

Samimi Telgraflar 

Teati Edildi 

Belı;ı:radın Alman mahfillerin
de beyan olunduğuna eöre. Von 
Heeren Hiltere sahsen izahatta 
bulunacak ve Hitler de derhal 
kat'i tedbirler alacaktır. Alman-

Ankara 1 (A.A.) - Yueos· tarın veni Yueoslav hükumetivle 
lavya Kralı Majeste İkinci Pi· vaptıkları müzakerelt~r asa(lıda
per'in hükümdarlı~ı ele alma· ki baslıca üc talep üzerinde ce
sı münasebetiyle Reisiciimh11r reyan etmistir: 
İsrr_ıet İnönü tarafın~a~ kendi· ı _ Hükumet darbesinden 
lerıne telgrafla .~ebr.~k~tta bu- sonra Alman mallarına yapılan 
lun~I°!uş ve m.~ısar~n!levh. ~e zararlara karsı tam bir anlayıs 
samımı teşekkurlerını Reısı. zihniyeti llÖsterilmesi 
cümhura tel~rafla bildirmiş · ı · ' 
tir. (Sonu: Sa 5; SU 1 J 

... n ordusu firar halindedir. Fa- ========================== 
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SiYASi HALK GAZETESi Bayilerden ls+eyinlr. 

Hırvatlar 
Sırplarla 
Anlaşmak 
Üzeredir 

Atina'dan 

Gittiği 

Haberi Doğru Değil 

Eden'in 

Belgrad'a 

Başvekil, Halkı 

Sükunete Davet Etti 

"Ordu, Donanma ve 

Hava Kuvvetleri 

Hizmete Amadedir .. 
Berlin, 1 (A.A.) - Bir ajansın 

Berlin siyasi mahfillerinden öğ -
rendiğine göre, Ingiliz Hariciye 
Nazın Anthony Eden Belgrad'a 
muvasalat etmiştir. Kendisine Ge 
neral Dill'in refakat ettiği ve Yu· 
goslav hükümetiyle temasa geç
miş bulunduğu tahmin edilmek -
tedir. 

Halbuki Eden Atina'da 
Londra (A.A.) - "Reuter-,, A

tina radyosu, Eden'in bueün Yu
nan Kralı tarafından kabul edil
diğini hildirmistir. 

Hırvatlar Sırplarla 

a.nlaııuorlar 
Ankara, 1 (Radyo gazetesi) -

Yugoı;lavya meselesi politika ha -
yatında en ehemmiyetli bir me -

___ <_So_n.nu. Sa 5, Sil 5 ) ı 

Şükrü Sara<'oğlunun. Mister Edcn'le göriişmek üzere, ge('enlerde Kıbnsa yaphğı zi~·aret. ada hal
kının hararetli tezahiiratına ve<ıilc vermişti. Bu resim, o tezahiirattan bir intibaı tesbit ediyor. 

35000 TONLUK( Askeri vaziyet 'i ER 1 TR E' N i N 
BiR ITALYAN ALMANLARIN MERKEZi DE 
ZIRHLISI DA 
SAKATLANDI 

--<>-

Amiraf Cunningham 

Diyor ki: 

"ltalyan Filosunun 
işini Bu Y il Bitirmeğe 

BALKANLARDAKi INGILIZLERIN 
ASKERİ HEDEFLERi ELiNE GEÇTi 

Ankara, ı (Radyo Gazetesi) -
Yugoslavyada 26 Martta vukua 
gelen inkilftptan sonra bir taraf
tan Romanya, Bulgaristan, A vus
turya ve Macaristanda yapılan 
Alman tahşidatı ve diğer taraftan 
İngilizlerin Belgrada da tam mü
zaheret vaadinde bulunmaları 
karşısında Balkanlardaki askeri 
durumu incelemeyi faydalı bulduk: 

As'mara 'dan Sonra 

ilk Hedef Sahildeki 

Musavva Limansdır 

kat kaçacak yer de olmadığı içiıı 
€sir diişmiye mahkumdur. Bar -
rar düştükten sonra da Ingiliz 
kuvvetleri Habşistanda Adis-A
baba üzerine yürümiye başlamış
lardır. Salahiyettar Ingiliz askeri 
mütehassıslarının fikrine göre 
Hebeşıstan harbi de bir haftaya 
kadar bitmiş olacaktır. 

Şeker F iatlarlna 10 PartiGrupu
1 

Kuruş Zammedildi Top~ndı 

Çahıacağız,; 

Romanya ve Bulgaristana yer
leşen Almanlarm bundan sonraki 
ilk hedeflerinin Sellınik olduğu 
muhakkaktrr. Muhtelif kaynak-

1 

lardan gelen haberlere göre Viya· ı 
nada pakb imzalayan Tsvetko
vitch hUktimeti iktidar mevkilnde 

, (Sonu: Sa 5; Sü 7 ) 

\.. ..1 

Churchill Yakında 

Kahire, l (A. A .) - Bu akşam 
resmen bildirildiğine göre, Erit. 
renin merkezi olan Asmara, İngi~ 
!izlerin eline geçmiştir. 

• 
Kahire 1 {A.9.) - İngiliz 1m~ 

paratorluk ku .. -vetleri, Eritrenin 
merkezinden 120 kilometre kadar 
mesafede Keren'in zaptından 
yalnız beş eün sonra Asmara'ya 
da ~irmişlerdir. Keren'e b ir de· Bu suretle Ingilizlcrin iki ay 

<'Vvel Afrıkada başladıkları taar
ruz hareketi, burada Italyan kuv
''etlerini temizlemekle neticelen
miş ve artık Afrikada düşman 
bırakılmamış olacaktır. 

Afrika zaferi tamamlanırken, 
lngiliz donanmasının Akdenizde 
ltalyan donanmasını harp harici 
bırakmak için faaliyete geçtiğini 
görüyoruz. Iki gün evvel Yunan 
denizlerinde vukubulan büyük de 
nız harbinde Italyanlar iki kruva
zör ve iıç destroyer kaybetmiş -
]erdir. Zırhlılarından biri de ha
sara uğratılmıştır. Italyan donan-

Yeni Fiyatlar Bugünden 

Ellerinde 100 Edilecek, 

itibaren 

Kilodan 

Tatbik 

Fazla 

Şeker Bulunanlar Beyanname Verecekler 
Ankara. 1 <A. A.) - Koordi

nasyon heyetinin 130 sayılı kara
n mucibince şeker fiyatlarına, 2 
Nisan 1941 Çarşamba sabahından 
itibaren, kiloda 10 kuruş zam ya
pılmış olduiundan badema şeker 
alım satım muameleleri bu zam 
esaslarına göre cereyan edecek· 
tir. 

Şeker alım satımı ile işti~al e
denlerle şekeri imalatında iptidai 
veyn tali madde olarak kullanan 
sınai müesseseler, milli ko
runma kanununun muaddel 31 
inci maddesine tevfikan, 1 Nisan 
salı akşamında. ticarethnne. ma. 
ğaza, depa, ambar, fabrika ve i-

c Sonu Sa a. ~u 4 , 

masının Akdenizdeki kaybı 5 kru- ========================== 
vazör, 14 torpito ve 26 denizaltı 
gemisine baliğ olmuştur. Harbin 
başlangıcında Akdenizde Ingiliıt 
donanmasına karşı üstün bir va· 
ziyette bulunan ltalyan donan -
ması, artık bu üstünlüğünü kay -

Anketimiz 
betmiştir. lngiliz donanması Ak -
denizde adeta tamamen serbesti
sini kazanmış bulunmaktadır. 'BUYUK ADAMLAR 

•• 
M fhver azası sıfatiyle ltal -

yaya düşen üç vazife var
d•: 

1 - Mısın istila ederek lsken
dcriyeyi işıal etmek, Sü,·cyş ka-

Galerisine Kimlerin 
Resimleri Asılmalı? 

nalını kapamak, ve Afrikadaki Jn. C I B .. 
ıiliz müstemlekelerini imha et - evap arı ugun 
m~k:__ Akdenizde do1tanmasının Jstanbul Üniversitesi bir bü-
ilstünliiiü, deniz üslerinin çoklu- yük ada~lar galeris~ tesisine k~
ğu sayesinde lngiliz donanması- ~~r verdı. Bu galer!ye mu~t~~ıf 
nın miihim bir kısmını buraya ıl~ ve f~n şubelerınde buyuk 
çekemk, ,.e fakat deniz yollannı h~~~etlerı dokunan ~eşh~r ve 
keserek Ingilterenin imparator • buyuk adamların resımlerı veya 
luk yollarını kapamak. heykelleri konac-aktır. 

3 - Yunanistanı işgal ederek . Bu galeride.resim ve h~?'kell~ 
mihver hava ku,·vetlerine şarki rı bulunması lazımgelen Turk bu 
AKdenizde yeni üsler temin et - yükleri kimlerd:r? . 
mek ,.e hu suretle Akdenizin hu Gazetemiz, bu hususta salahi
kısmında lngiliz donanma~ına ba- yettar kimselerle gôrüşerek m\.İ
nnma imkanı bırakmamak. talealarını toplamıştır. Bugünden 

Italya birinci vazifesini ifa için itibaren bu anketimizi neşre baş 
Trablusta General Grazianinin ku lamış bulunuyoruz. Bu vesile ile 
mandası altında b'~\ük bir ordu de galeriye res:m ve heykelleri 
vücude . getirmiş, bir ~.raftan korunası münasip görülen büyük 
Mısırı, dığer taraftan Ingılız so • !erimizin hayatı ve eserleri hak
malisi ile Kenyayı zapta teşeb - kında kısaca malumat vereceğiz. 
büs etmişti. Ilk hamlede bu teşeb T .. k b""yük' 1 . k' 1 rd" , Il 
büste muvaffak olmuş gibi gö- . ur.. .. u . en ım_ e ır. e 
ründü. Çünkü Italyan kuvvetleri nye surulen ısımlerde ısabet var
hakikaten Ingiliz Somalisini iş • mıdı:? Bunu okuyucalarımızın 
gal ettiler. Kenyaya girdiler, ve takdırine bırakacağız. 
Mısır topraklarında 100 kilomet- Okuyucularımızın. Tan'ın bu 
ıe kadar içeri sokuldular. anketini alaka ile takip edecekle. 

C Sonu. Sa 5;-'Sti l J .. rine ıüphe etmiyoruz. 

I 

Neşre Başladık 

Prof. lsmail Hakkı 

Baltacıoğlunun 

Anketimize Cevabı 
(Dördüncü Sayfamızda) 

Hükumetin Şekere 1 O 

Teklifi Kuruş Zam 

Tasvip Olundu 
Ankara, 1 (A.A.) - C. H. Par

tisi meclis grupu umumi heyeti 
bugün saat 15 de Reis Vekili Sey 
ban Mebusu Hilmi Uran'ın reisli 
ğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakıp 
söz alarak kürsüye gelen Başvekil 
Dr. Refik Saydam hükumetçe şe
kerin bugünkü satış bedeline 10 
kuruş zam icrası dü~ünüldiiğünü 
ve bu 1 O kuruştan 3 kuruşun va
ziyet dolayısiyle artmış olan is
tihsal masraflarını karşılıyacağın
nın hesap edildiğini bildirmiş ve 
parti umumi heyetinin bu zamma 
muvafakatini istemiştir. Grup U· 
mumi heyeti Başvekilin teklifini 
müttefikan kabul etmiş ve bunu 
müteakip ruznameye geçilmiştir: 

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

Amerikalı 1 ar 
Fransız Vapurlarına 

Vaziyet Edecek 

Almanya ve ltalya 

Amerika Hükumetini 

Protesto Ettiler 
Vaşin$?ton. 1 (A. A.) - 'Reu. 

ter": Amerika limanlarında bu. 
lunan mihvercilere veva mihver 
istilaııı altında bulunan devlet
lere ait eemilerin miisnr!('rpsinr!en 
'>onra. vine bu limanlarda hulu· 
nan ve adedi on bese VAran Fran. 
'>iZ ~emileri icin de nek vakında 
ayni muamelenin tatbiki beklen
mektedir. VPrilen haberlere ııöre, 
müsadere edilen bu eemilerin. ln
eilterenin eemivP ihtivacı ve U· 

mumivPt itibarivle tonilato nok
sanı sebebiyle servise konulması 
PE'k muhtf'lemdir. Bu :ıT"ar!R bir 
eazeteve .eöreı yakında İnJliltere-

l ve 140 kadar ticaret gemisi dev. 
redilecektir. 

( Sonu: Sa 5; Sil 3 ) 

izahat Yerecek 
Londra, 1 (A.A.) - Başvekil 

Churchill, bugün Avam Kamara-

miryolu ile bdlı bulunan Asma~ 
ra, denizden 2300 metre kadar 
irtifada havası çok sağlam bir 

ı 
sında, kamaranın mutat paskalya 
tatiline başlamasından evvel umu 

ı mi harp vazıyeti hakkında beya -
ı natta bulunacağını bildirmiştir. 
Churchill bu arada, Avam Kama 

Yaylada klıindir. Şehir. modern 
bir şehir manzarası arzetmek-
tedir. Bir telsiz istasyonu \'ar
dır. Asmaranın nüfusu, normal 
zamanda, 22 bin kişi idi. 

} rasının donanmaya, kara ordula
rına ve hava kuvvetlerine Akde
niz ve orta ~arkta kazandıkları 
parlak 7.aferler serisinden dolayı, 

Asmaranın zaptı. 1nıztllzlerin 
Musavva'va ileri hareketlerine 
vol acmıştır. Şap denizi üzerinde 
son f talvan limanı olan Musav
va. Asmara'va vüz kilometre ka· 

Aktfenizdeki f nY,iliz Filosu Ba$
kuuıandanı Amiral Cunningham 

Iskenderiye, 1 (A.A.) - Ingiliz 
Bahriyesinin Akdenizdcki son za
feri hakkında beyanatta bulunan 
Amiral Cunningham şöyle demiş
tir: "Italyan fılosu işini sene so
nundan evvel bitir.miye çalışaca
ğız. İtalyanlar, Jutland'daki şekil 
de bir tuzağa düşmüşlerdir . ., 

Sakatla.nan ltalgan zırhlısı 
lskenderiye, 1 (A.A.) - Batırı

lan "Pola,, krm'azörünün kaptanı, 
Yunan denizindeki muharebede 
sakatlanan Italyan zırhlısının "Lit 
torio., sınıfından 35 bin tonluk 
"Vittorio Veneto .. zırhlısı olduğu 
nu söylemiştir. 

(Sonu: Sa 5; Su 2 > 

Macaristan Ve 
Bulgaristan da 
Yeni Tertibat 

Budapeşte 1 (A.A.) - Dün, 
Başvekil, Hariciye Nazırı. Harbi
ye Nazırı ve ordu kumandanları 
arasında Yugoslav hadiseleri hak 
kında görüşmeler yapılmıştır. Hu 
dut muhafızlarının tak\·iye edile 
ceği öğrenilmiştir. 

Bulgaristanda ihtiyatlar 
silah altına alını yor 

Sofya, 1 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Sofya radyosunda tefsiratta bulu 
nan Bulgar memuru, Bulgarista
nın bu gergin günlerde tam bir 
süklıün içinde olduğuna işaret et 
miştir. Ayni memur silah altına 
davet edilmekte olan ihtiyatların 
ailelerine hükumet tarafından yar 
dun eltilcceğini ilave etmiştir. l 

tebrik ve teşekkürlerini bildirme 
si hakkında bir karar sureti tek
lif edeceğini söylemiştir. 

dar mesafededir. · 

f Sonu. Sa 5: SU 6 } ' 

c-GÜNLER-· GE-ERKE~) 

Bu, Eskiden de Böyle İdi 
Yazan: B abam merhum şöyle denli: "Bugün Eyyub'e gidip ttırbe·İ· 

Halid'i zi~·aret edece(im!,, O. senede bir kere olsun ken· 
disini hu seferi ~·apmakla mükellef addederdi. Zira iı;mi Halid'dı 
\'e rh·a~·ete göre de dolumundan en•el, anasının riiyasına Eba Ey. 
ynh·iil-Ensari ıirmiş, bir erkek çocuğu olacağını n ismini Halid 
koymasını söylemişti. İyi ki: ''Eyydb koy!., dt"memişti; Refik adı· 
ıırn sonuna hem Halid kadar yakışmıyacakh, hem de o meshur semt 
gibi_ i.~mi~in bir tanes~, ~damı!'a gör~ dcirt, beş çeşit telarfuziyle 
benı omrum oldukc;a sınırlendırecektı! Pederin türbe ziyaretine İş· 
tirak ettiğim olurdu: Türbedar, iç kap.tara kadar açar, bizi &'Ümfü 
parmakhklı merklld'in ta yanına sokanlı. Ne tazimle girenlik ,.; 
eller göJ:üste, arkamıza bakmadan, ıeri ıeri ne hörmetle çeki[r. 

dik! Hatta baham bu türbeye nıükellef çerçeveli. kocaman, nadide 
hir yazı da takdim etmişti; duvara aşdmıştJ; belki, hali, yerindedir. 
. R~h~~tli anacığım da şöyle derdi: "Bugün Eyib'e gidip Hazre

tı Halıd'ı zıyaret edeceğim!,, O, dahi, senede bir kerecik olsun bu 
seferi yapmak mecburiyetini duyardı; iki !llebepten: Yatanın mane
vi kudretine imanından ve dünyada tek erkek nrhğl olarak ehem
miyet verdiği kocasına o zahn isim babB!lı olmasından! Ayni semt
ten bahsederken tyip diyen dadımla beraber beni de eötiirUrdıi. 
Fakat tiirbenin içine girmezdik: o zamanki kadınlar, kendilerini 
hu yüksek ve erkeğe has mazhariyete liyık bulmazlardı; sadece. 
dışanda, hacet pftlceresi önünde durur. dua eder, güvercinlere da
n atıp dilencilere para dağıttıktan sonra ferahlamış haldt' dönerdik. 

Gün geldi_. ben de şöyle dedim: "Bugün Eyüb'e gidip biraz 
dolaşacağım!., Fakat ben, ne anam gibi hacet penceresinde durup 
dualar okudum, ne babam gibi merkad'in yanmda el pençe divan, 
huşu'a daldnn. Avluyu dolaştım, eski hatıralan andım; içim, ferah
lıia da benziyen hoı bir hüzünle doldu. Fena ciheti şu idi k:i, bir
çok candan, sevgili simalar araaında kifir Loti de zihnimden l'eç
ti, ziyaretimi murdar etti! 

Şimdi asil maksadJ bulalım: Babamın teşdit ile Eyyub. benim 
teşdidi kaldmp Eyüb, anamm daha ziyade inceltip Eyib. dadımın 
ise büsbütün hafifleterek İyip declitimiz bu telaffuzu mlinazaah 
meşhur semte - yeni harflerin ısailam imlisına glh·enerek - hepi
mizin üzerinde ittifak edebileceiimiz ıerçek bir isim \·ermek za. 
nıanı ıelmiştir. 



Yazan: ULUNAY 

Bunlardan hiç bir şey anlıya
rnadım. Yalnız netice itibariyle 
zavallı Mareşalin tamamen mec
nun olduğunu kabul etmek mec
buriyetinde kaldım.,, 

Raporlar bidkiyor, renkli ka
j{1tlar boyuna muamele görüyor
lardı. 

Bir kaç ay daha geçti. Bir sa
bah villanın önünde bir hastaha
ne arabası durdu. İçinden Sen 
Rok hastahanesinin deliler yavi
von una mensup iki ~üclü kuvvet
li hasta bakıcısı, vergi memuru, 
iki de jandarma çıktı. 

Damat paşa yine sabah kıyafe
t inde idi. Gelenlerle görüşmek ü
zere salona girer girmez, jandar
malarla hasta bakıcılar üstüne a. 
tıldılar. Müthiş bir mücadele baş
ladı. Masalar devriliyor, iskemle
ler çatırdıyordu. Zorla Mareşale 
bir deli gömle~i giydirdiler. 

Gürültü her tarafa aksetmişti. 
Aşçılar, uşaklar, kalfalar salona 
dolmuşlardı. Hasta olduğu için 
daima şezlon.ıı;ta uzanan sultan, 
tıpkı vaktiyle sarayda olduğu gi
bi soruyordu: 

- Andelip! Selamlıkta bir gü
rültü oluyor. Yine paşa vekilhar
ca mı kızdı? Kac defa üzülmeme
sini tembih ettim ... Git, şu mese
leyi anla! ... 

Andelip bir dakika sonra peri
şan bir halde sultanın odasına ko
sı!yor ve şu müthiş haberi geti
rivordu: 

- Paşafenimizi gavurlar zap-
etmiş... - -

Bunu işitip olduğu yerde bayı
lan sultanı ayıltmaya uğr.aşırlar
ken jandarmalarla hasta bakıcılar 
· zından köpükler sacılan damat 
p1şayı karpa tulumba ederek has
ta otomobiline koşturuyorlardı! 

v 

Bir Kadın Softa ... 

Ablak yüzündeki boyalı ince 
bıyıkları . iriyarı vücudü L 

r kisvesini değiştirmiş bağcı ar
ı ıvutlara benzi.yen Murat paşa 

ıse gelenlerin içinde hali vakti 
\erinde olanlardan sayılırdı. İs-

nbuldan r,ıkarken bütün servet
lerini almışlar, ayni zamanda mil
vorllarca frank kıymetinde olan 
mücevherlerini de beraber getir-

.ic;lerdi. 
Denize yakın bir geniş apartı

man tuttular. Yerleştiler ve ser
' etlcrivle yaşamaya başladılar. 
Servetlerinin varidativle demiyo. 
rum; servetleriyle diyorum. 

Asıl servetin sahibi olan :\!urat 
p:ısanın karısı. son derece sofu i
d i. Bu dindarlık taassup derecesi 
ni de gC'çmis. cahilane, köri.ikörü
ne bir softalık sekline J;!irmisti. 

İstanbuldan Huriye hoca ismin
d e bir kadını da beraberlerinde 
~etirmişlerdi. 

Oturdukları apartı~m:m ufak 
bir mescit şekline konuldu. Mu
rat pasa, karısı. kızları. iki emek
tar kakavan kalfa, yetismis ahret
lıkler, duvarlarına Allah, Muham 
rrıet, Ebubekir. Ömer. Osman. A. 
lı Iiivh:ıları asılı büyük salonda 
cemaatle namaz kılıyorlardı. A
partımanın tam camie benzemesi 
kin balkonda bir minaresi eksile. 
t i. Huriye hoca hanımın sultan e
fendi üzerinde büyük bir nüfuııı 
vardı . O, ne derse yapılıyordu . 
Geldiklerinden bir kac av sonra 
Cemal efendi ismindeki kocasını 
da ~ise getirtti. 

Kalabalığa bir kat daire klifi 
ıtelmediği idn. boşalan üst katı 
da kiraladılar. 

Ev halkı sabah namazına kalkı
vorlar, Cemal efendi imam olu
vor. Murat paşa da müezzinlik e
divordu. 

İkindi namazlarından sonra 
Huriye hanım ya vazeyliyor, ya
hut da Ahmediyeden, Muhamme
diyeden bazı sayfalar okuyarak 
tefsir ediyordu. 

Hoca hanım, cehennem tasviri. 
ne başladığı zaman sultan efendi. 
füıtiinde ayetler vazıh bas örtiisü
nün altında üzülerek ,gözlerini 
kapıyor. şisman \•e toparlak vü
cudiyle hafif hafif salJanarak de
rin derin göğüs geci:fvordu. 

Evde musiki olarak ilahiden 
b<tşka bir şey isitilmoyordu. Yat
sı namazlarından sonra Murat pa
sa ile Cemal efendi dizüstü gele· 
rek: 

Ev derde clerman isteyen 
Yetmez mi derd derman sana 
~·tlkile allaha -i°'''an 
Ftıne7: mi gör ihsan sana 
Yahut: 
Tövbe edelim zenbimize tüptü 

.lallah! 
İlahilerini okuyorlardı. 
Evde yiyecek, içecek boldu. 

'Yalnız bu bolluğa kavuşmak için 
namaza devam l~zımdı. Baska 
) erlerde biraz perhize katlanmak 
zaruretinde olanlar. iki vakit na
m.ızı _göze alınca, Murat paşanın 
mescidine kapağı atıyorlar. tıka 
nac;a karınlarını doyuruyorladı. 
Sultan Efendinin bir fakir hak
kında merhametini celbetmek i· 

1 İkinci İnönü 
Zaferinin 
Yddönümü 
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çin onun mutlaka gayet dindar, 
peş vakit namazına beş vakit da
ha kattığını söylemek icap eder
di. Buna kanaat getirirse hiç bir 
muaveneti esirgemezdi. İmamlık 
~den Cemal Efendi ile, hoca ha
nımın muntazam maaşlarından 
başka onlara İstanbulda tahsilde 
bulunan ufak ço.!uklarına ı;ı;önde
rilmek üzere her ay mukannen 
bir para veriyordu. 

Hoca hanım. oğlunun mektup 
larını Sultan Efendiye okuduğu 
zaman bir elbise parası koparmak 
istiyorsa mektup şu suretle ya
zılıyordu: 

" ..... Allah kabul etsin. Bes va
kitten başka kıldığım nafile na
mazlardan pantalonumun diı:leri 
tamamen açılmıştır. Yeleğimi 
bozdurup diz kapaklarıma yama 
vurdurdum ... ,, 

Dün Bütün Halk 
~ 

Evlerinde Kutlandı 
!kinci Inönü zaferinin yirmi 

birinci yıl dönümü münasebetile 
dün gece bütün Halkevlerinde 
toplantılar yapılmış, konferans
lar verilmiş ve milli piyesler gös 
terimiş;Ikinci İnönü zaferinin 
Türk tarihindeki mühim mevkii 
tebarüz ettirilmiştir. Eminönü 
Halkevinde yapılan toplantıda da 
Ev reisi do1<tor Yavuz Abadan 
Inönü zaferinin bugünkü şartlar 
içinde kazandığı müstesna kıymet 
ve manayı tebarüz ettiren bir 
nutuk söylemiştir. Hatip ezcüm
le demiştir ki: 

T 1\ N 

1 Kambi90 Borsası 
Şehrimizde 

F aaligete Başladı 

Dün Borsa lstanbulda işe Başlarken 

1 Dokumacllar 
Yeni idare 
Heyetini Seçti 

T oplant. Çok Dünkü 

Münakaşalı Oldu 
Dokumacılar kooperatifi, dün 

Ticaret Odası salonun<ia bir top
lantı yapmışlardır. Geçenlerde 
yapılan toplantıda, eski idare 
heyeti mevcut olmadığı için cel
~eyı c.çmıya kanuni ahkam m~v
cut dc-ğildi. 

Dıinkii toplantıya, eski idare 
heyeti ile yeni idare heyeti de 
iştir<lk etmişler, her iki idare he
yeti de raporlarını okumuşlar
dır. Bu arada eski idareheyeti
nin faaliveti ve hesap raporlar1 
ta!>d~k. edilmiştir. Bir aralık Yah 
ya Yılmaz izahat vermek için 
kürsiye çıktığı zaman alkışlanmış, 
bir aralık muarızlarının şiddetli 
hücumuna uğramştır. 

Apart1manda resme ait hiç 
bir levha bulunmuyordu. Sultan 
Nise geldiği zaman tepeden tır
nağa kadar sivah bir çarsafa bü
rünmüş olduğu halde apartımana 
~irmiş ve bir daha çıkmamıştı. 
Odasında köşe minderinde o~u -
rur yanında yeşil kese içinde du
ran yazma kur'anı hatmeder ya
hut Delfıil _ ül - hayrat okur 
fikrini başka seylerle mesgul et
mek isterse (Seyyidi Bnttal Gazi \ 
(Bin bir hadis) i karıstırıdı. 

"Yirmi yıl önce zafer günün
den beri Türkim mukaderatı ln
önii ile srkı sıkıya bağlanmı~tır. 
Biz onunla bir kalp ve bir ru
huz. Onu kopmaz bir bağ, ruhu
nun cevherli zenginlğini herkes
ten iyi tanıdığı milletine -sarsıl- Vekiller Heyeti tarafından ve- ınan borsa acentalar biriliği de ls 
maz ve tükenmez bir kalp itima- rilen karar mucibince, Ankara- tanbula nakletmiştir. Aeentalar 
dı ve sonsuz bir sevgi ile bağ'lı- daki kambiyo ve esham borsası birliği, halkın esham ve tahvilat 
yor. Bi1 onunla biriz. Bir tek Istanbula nakledilmiş ve dünden rağbetini celbetmek için, aynca 
irade \'e bir tek varlığımız onun I itibaren, Bahçekapıda, Ticaret bir propaganda bürosu açacaktır. 
dileği Türk milletinin dileği. ve Zahire Borsasında ayrılan bir Borsa acentası diyor ki: 

Toplantıda söz alan bazı aza
lar, kooperatiften iplik alamadık 
lan için şikayet etmişlerdir. Geç 
vakite kadar devam eden gürül
tülü bir toplantıdan sonra idare 
~ \. 
POLiSTE: 

Kasa Kırıp 2500 

Çalmışlar 
Onun karan Türk milletinin ka- katta faaliyetine başlamıştır. "- Memleketimizdeki küçük 
rarıdır. Bu birliğin doğurduğu Borsanın Istanbulda açılma tasarruf esbabı, paralarına emin 
m&nevi kudret Türk istikbalinin merasiminde Vali muavini, mm- mahreçler bulmak için gayrimen 
en kuvvetli tem.inateıdır.,, taka ticaret müdürü, ticaret oda- kul satın almaktadırlar. Halbuki 

Lira 

Bütün ömrü yata~ında. köse 
minderinde bir de mescit salo -
nunda _geçiyordu. Peygamberin 
kızı Fatma anamızın sünnetini 
takip ederek yalnız bir türlü 
vemek yiyor. Onda da çatal, bı
çak kullanmıyordu. 

BELEDİYEDE 

Yeniden Tahsil 

Şubeleri Açllacak 

sı azaları, borsa acentalan ve 
sarraflar hazır bulunmuşlardır. 
Merasimden sonra ilk defa olarak 
Ergani Bakır Madenleri tahvilleri 
üzerıne muamele olmuştur. 
Şimdiye kadar Ankarada bulu-

küçük tasarruf eshabı için, em
lak ve arsa almaktan ziyade en 
karlı iş.esham ve tahvilat almak
tır. Halkımızı bu sahada tenvir 
edeceğiz.,, 

Tahtakalede Menase handa tüc
car Mizrahi biraderler geçen pa
zartesi günü yazihanelerine gel
dikleri zaman yazihane kapısının 
açık ve kasanın kınlmış olduğunu 
görmüşlerdir. Zabıta tahkikata 
başlamış ve kasanın üzerindeki 
parmak izlerinin de mağaza sahip 
!erine ait olduğunu tesbit ederek 
tetkikata başka yoldan yürümüş
tür. Bu arada han odabaşısı Yu -
suf ile metresi Aliyeden şüphe e
dilmiş ise de odabaşının kasanın 
kırıldığı pazar günü sabahtan ak
şama kadar kahvede tavla oyna
dığı neticesine varılmıştır. Fakat 
Aliye sıkıştırılınca bazı ifşaatta 
bulunmuş ve pazar günü odabaşı
nın hemşehrisi Yusuf ile karısı 
hım hım Fatmanın hana geldikle· 
rini söylemiştir. Yusuf ve karısı 
Fatma ile Aliye uzun müddet uğ
raşarak kasayı kırmışlar ve içinde 
bulunan 2500 lirayı aşırmışlardır. 
Paralar hım hım Fatmanın Tahta 
kaledeki ev.Jnin bodrumunda bir 
teneke içinde gömülü olara~ bu -
lunmuştur. r 

Yemek yeme tarzında dahi stin 
netten ayrılmamak istediği icin 
ikide birde hoca hanıma haber 
gönderiyor: 

Belediye tahsil şubelerinin az
lığı yüzünden halkın birçok müş -
külatla karşılaştığı ve tahsilatın 
da muayyen zamanda yapılamadı 
ğı gözönünde tutularak nahiyeler 
hakkında bir etüt yapılmış ve ne
ticesi alınmıştır. Belediye tahsil 
şubesi müdürlüğü mevcut 30 na -
hiyflıpin ancak 21 inde şube bulun 
duğunu ve Erenköy ile Beylerbe
yindeki tahsilatın da az olduğunu 
görmüştür. Bunun üzerinde hazi
randan itibaren bu nahiyelerde 
birer tahsil şubesi açılmasına ve 
geri kalan yedi nahiyede de pey
derpey şube ihdasına karar veril
miştir. 

Şehir Meclisi Dün 
- Resuliıllah efendimiz patli

can dolmasını nasıl yermiş aca
ba? 

Hoca hanım buna derhal bir 
cevap uydurabilirse f)ııltan o ye
mekten yiyor. Yoksa kitıınlnrdn 
veri bulıınuncıv;\ kadar patlicana 
el sürülmüyordu. 

Nisan Devresi 
Toplanhlarına Başladı 

!erde işçilere mahsus tahta is
kemle veya sıralar bulundurula
cak, işçiler yerlere oturup çalış
maya mecbur tutulmıyacaklar
dır. işçilerin soyunup giyinme, 
yıkanıp temizlenmelerine ve yi
yip içmelerine mahsus yerler bu 
lunacaktır. 

Şehir Meclisi dün nisan dev
resine başlamış ve yeni belediye 
zabıtası talimatnamesini müzake 
reye devam etmiştir. 

Arada hatim duaları yapıhvor 
mevhitler okunuyor. o zaman Ce. 
mal Efendi ile karısına ayrı para
lar verilivordn. Yalnız bedava 
müP.zzinliği, ilahiciliği Paşa yapı. 
vordu. 

Ev halkı namazdan bas alama
dıkları için evde ıziymek üzerı> 
ayrı bir nAmaz üniforması yap
mıslardı. Sokaktan gelir rrelme
erkekler bacaklarına potur ile 
c;alvar arası geniş bir p:ı.nta1on 
~eçirivorlar: kadınlar da bclderı 
kusaklı siyah düz bir entari gi 
viyor1ardı. 

llavagazi Komisyonu - Dün 
belediyede toplanan bavagazi ko 
misyonı.ı, havagazi §iı'lketlerinin 

zam talebıni tetkik etmiştir. Şir -
ketlerin mukaveleleri tekrar göz
den geçirilirken bugünkü şartla
ra uymıyan maddeleri üzerinde 
durulmuş ve yeni hükümler kon
ması için müzakerelere başlanmış 
tır. Komisyon toplantılarına bir 
hafta devam edecektir. 

Kabul edilen yeni hükümlere 
göre gıda maddeleri depolarının 
katları arasında bu maddelerin 
nakline mahsus m9tör veya elle 
müteharrik hususi tertibat bulun 
ması mecburi tutulmakta ve mık 
liyat ambarlannda bulundurula
cak veya mu haf aza edilecek gida 
maddeleri kapı ve pençereleri 
mazbut, kagir, aynalı bölmelere 
konacaktır. Bu bölmelere ayni 
zamanda diğer maddelerin kon
ması yasak edilecektir. Tütün 
depolarında ise, tütün işlendiği 
vakit içşilerln soyunup giyinme, 
yıkanıp temizlenmelerine ve yi
yip içmelerine mahsus yerler bu 
lunacaktrr. 

Garajlara müteallik yeni hü
kümler de şunlardır: 

Garajlarda memur ve müstah
demlerle şoförlerin oturmasına 
yatmasına veya yıkanmasına mah 
sus yerlerle yazıhane ve tamir 
atelyesi bulunduğu takdirde bu 
kısımlarrn garajlardan kagir ve
ya yanmaz diğer bir madde ile 
yapılı duvarla ayrılması ve hari
ce ayrıca bir kapısı bulunması 
mecburidir. Mektep, hastahane 
mabed, tiytro ve sinemaların dış 
duvarlarından itibaren 50 metre 

Kirayı :Arttırmış - Fehime a
dında bir kadın Beşik taşta Yeni 
çeşme sokağında dört odalı evinin 
kirası evvelce 10 lira iken 17 lira
ya kiraya vermiye kalkışmıştır. 
Fehime milli korunma kanununa 
muhalif hareket suçundan asliye 
ikinci ceza mahkemesine veril -
miştir. Dün yapılan duruşma so
nunda mahkeme suçu sabit gör -
müş ve Fehimeyi evin bir senelik 
kira tutarı olan 207 lira ağır para 
cezasına mahkum etmiştir. 

v Başta $tıltan o1dui!ıı hllk'" hPr. 
keste bir korku vardı. Bütün 
PV halkı nedense Allahın gaze 
binden korkuyordu. 

(Arkası var) 

İktısat Vekili Geliyor 
Ankara, 1 (TAN) tktisat Ve

kili Hüsnü Çakır, ekspresle İs
tanbula hareket etmiştir. 

Fabrika ve imalathanelerde mesafe dahilinde garaj inşa veya 
iş icabı oturularak çalışılan yer- tesisi yasaktır. 

Bir Üstada Mektup 

B ay Hakkı Süha, 
Ce\·abınızı, cidclive alaC'ağıma, 

bir mizah mevzuu olarak kullamş11m 
mazur görünüz: Çünkii benim gibi vara 
;ı.·oğa neşelenemiyen hir insanı, büyük 
san 'atkar Naşit bile, sizin o c.idcli yaztnız 
kaclar güldüremezdi. 

Daha birinci cümlenizi okur oknınaz 
inandım ki. siz, mcnendi bulunmaz bir 
miitercimsiniz. "Karamazof,, kelimesini 
"Kara Mazof,, şekline sokmak, sizden 
başka hangi mütercimin aklına gelebi
lirdi? 

Belli ki, siz, bu kelimenin ilk dört 
harfini mabadinden ayırıp ti.irkçe bir sı
fat gibi kullanmakla, tcrciime ettiğiniz 
eserin, biı· "ismihas,, olun adını hile 
mümkiin mertebe türkçeleştirmişsiniz: 
Aşkolsım size. Fakat acaba niçin, gay • 
reti biraz daha ileriye vardırıp, eseri 
teli{ eden "Dostoyevski,, nin ismini de 
"Dost Oyevski,, şeklinde terceme (!) bu
yurmadımz? 

Bu suretle, o değerli müellifi de yan 
yarıya tj_\rkleştirmiş olmaz mıydınız iis
tad? 
Şu cümleleri de bana yazdığınız ce -

vapta okudum: 
"- Yazınıza göz gezdirdikten sonra 

anladım ki, bana hmcınız var. Yüzünüzü 
bir yerde gördüm mü? Bilmiyorum. Şu 
halde bu kininizin sebebi ne olabilir? . ., 

İnsa( buyurun: İ~hu satırlan gülmek
ten katılmadan okuyııbHınenıe imkan 
var mıydı? 

Evvela. yüzümü bir yerde görüp gör
mediğinizi kat'iyyetle bilmediğinizi söy
lüyorsunuz: Bunu okuyup da size: "Geç 
miş olsun dememek elimden gelmez. 
Çünkü takdir buyurursunuz ki, sizi o hu 
susta şüphe içinde bırakan dert hayli 
ilerlemiş bir hafıza zaafıdır: Bakın ben 
çok şükür, sizin yüzünüzü hiçbir yerde 
görmediğimi kat'iyctle hatıı-lıyorum. 

Sonra, size hırsım, size hıncım, size ki
nim olduğunu iddia ediyorsunuz. Bunu 
okuyup ta size: "Gec;miş olsun!., deme
mek yine elimden gelmez. Çünkü takdir 
hyurursunuz ki, sizde bu fikri sabiti u
yandıran dert, hayli ilerlemiş bir '·Ev
ham .. dır. Ne dw·uyorsunuz üstat? Po
liso koşup: 

"- Bana hırs, kin, hınç besliyorlar .. 
Yemeklerime gizlice strikninle kanşık 
sıçan tozu katıyorlar. Geçen gece y:ıta
~mın içinde kocaman bir Uranıunı 
bombası buldwn!,, diyerek döğünseniz 

ya? ... 

* * Hangisi ile çağdaşsınız? 

D aha sonı·a yazınızda diyorsunuz ki: 
"- Ben "edebi portreler,, i 

milli tarihe hizmet fikriyle yazdım. 
Keski "Nedim,, in, Fuzuli., , "Baki,, 
ni; çağdaşları arasında da benim gibi 
davranan bir insan bulunsaydı!,, 

Bu satırları okuyup ta size: "Geçmiş 
olsun!,, dememek yine elimden gelmi
yecek: 

İnsaf buyurun a iki gözüm: Siz, por
trelerini yazmıya çabala<lığınız o sanat
karlardan hangisiyle çağdaşsınız? Şina
si ile mi? Merhum Ahmet Mithat Efen
di ile mi? Merhum Ziya Paşa ile mi, 
yoksa Akif ve Pertev Paşalarla mı? 

Evet... Size yine geçmiş olsun diyo
rum: Çünkü kendinizi bu zevatla ''çağ
daş savacak derecede "Büyük,, görebil
me~·iz. 'ancak, adına "Megalomani,, de
nilen derde müptela olmanızla mi.im -
kündiir. 

Bu hesapça, "Fuzuli,, nin, "Baki,, nin, 
"Nedim,, in portreleri yazılmadı diye 
eseflenmeyiniz: Çilnkil onlarla ça&dıış 
olmanıza ve onlara da yetişmenize bir 
şey kalmamış. 

Hem üzülmeyin: Bunu yapamasanız 

bile portrelerinizfn serisi "Fuzuli,, siz, 
ve "Baki,, siz kalmış sayılmaz: Çünkü 
onların hepsi "baki,, , ve çoğu da "fu
zuli.. dir üstad! 

Hele, yazdığınız portrf"krin milli ta
rihe hizmet etmeleri hususwıdaki iddi
unız vercliğiniz cevabın heni en fazla 
gtildüren noktalarından biı'idir. Bakın, 
ıu satırlara, "l\lilli tarihe hizmet,, ettik-

!erini iddia buyurdduğunuz o "portre
Jer,, iniz yüzünden Peyami Safaya ver -
diğiniz bir cevaptan - aynen - alıyorum: 

"- Babanız İsmail Safadan bahse • 
den bir makalemde, rahmetlinin san -
dığım bir beytini de zikretmiştim: Me
ğer bu beyit babanızın değilmiş te, am -
canızınmış!,, 

Ne çıkar bundan değil mi Bay Hak
kı Siiba? Siz "milli tarihe hizmet,, gibi 
büyük gayeler güderken, böyle küçük 
hataların lafı mı olur? Hem Peyami Sa
fanın babası ile amcası, nihayet iki kar
deştirler: İki kardeş arasında teklif yok 
ya? Kanları bile birbirine karışmış o -
lan iki kardeşin iki beytini de siz ka
rıştırmışsanız çok mu? Eliniz d~rt gör
mesin üstadım: "Milli tarih,, , bu kabil 
hizmetleriniz sayesinde ihya olacaktı.r. 

* * "Bizler ilim değiliz ki üstad,, 

S iz "Milli taı·ihe hizmet,, gibi bü -
yük gayeler güderken küçücük 

bir hatanızı tashihe yeltenmek gibi af
folunmaz bir günah işliyen Peyami Sa· 
faya verdiğiniz o ağır cevap, şu cümley
le bitiyor: 

"- Umarım ki, bu satırları okuduk
tan sonra, içıne düştüğünüz çukurun de
rinliğini görürsünüz!,. 

Ne tuhaftır ki, benim gibi had bilmez 
bir münekkide ağzının payını veren o 
şahane cevabınız da şu şekilde sona eri
yor: 
"- "Portreler,, e · dokununca içine 

düştüğünüz çukur derinleşti!,, 
Belli ki, muarızlannızı diri diri çu 

kurlara gömmek, ucundan kan damlıyan 
keskin kaleminizin eski bir itiyadı. Fa -
kat müsaade buyurun da, sizden, kaz
dığınız bu çukurlara gömebileceğiniz 
ı,ıeyleri seçerken, biraz daha dikkatli 
davranmam7.ı rica edeyim. Bu ricayı ya
pı~mun sebebi, o çukul'lara Peyami ile 

beni gömmiye kalkışmakta gösterdiğiniz 
isabetsizliktir: Çiinkü bizler, ilim değiliz 
ki, öldürebilesiniz üstad! 

Yazınızın en şahane cümlelerinden bi
risi de şudur: 

"- Sanırım, siz "Filorinab,, nm me -
zan arkasına sinerek, bana başka bir 
"nazım,, hesabına hücum ediyorsunuz?,, 

Sizin pehlivan olduğunuzu söylemiş
lerdi. Vakıa, bu marifeti ne dereceye 
kadar becerdiğinizi bilmiyorum. Fakat 
herhangi bir fikir güreşinde, bir "tüy 
siklet,, Babıali kavgacısının bile sizi ko
laylıkla kündeden atabileceğine kaniim. 
Bu itibarla, - yalnız biçare Filorinalı müs 
tesna - sizinle bu sahada çarpışmak için, 
benim yardımıma ihtiyaç duyacak tek 
meslektaş, hele hir başka "Nazım,. hatır
lamıyorum. Bunun için enıin olun: Size 
bir "başkası hesabına,, hücum ettiğimi 
diişünmcniz, haylı ilerlemiş olan evhamı 
mzın bir başka tecellisinden ibarettir. 

Filorinalının mezan arkasına sinmeme 
gelince, insaf buyurun, nasıl gülmiye -
yim iistad ... 

Üzerinde tepindiğiniz o biçare meza
ra nisbetlc, Nasreddin Hocanın gülünç 
türbesine döndürülen şu mahut Majino 
bile sağlam bir istihk8m sayılmaz mı? 

Hem size çatmak için, mutlaka bir si
pere sığınmak lazım geliyorsa, bizler için 
kazdığımz o derin çukurlar ne güne du
ruyor iistat? 

* * Milliyet dersine gelince 

S onra ... Evet daha sonra, beni hala 
güldüren cihet te, bana verdiği -

Diz milliyet dersidir .•• 

Hatırlarsınız: Daha çok yakın bir za
mana kadar, siz bir "seyyah,, dmız. 
Sonra öz türkçe cereyanana kapılarak, o 
dahiyane mütercimliğinizi takındınız, 
ve o güne kadar "Seyyah,, olan imzanı
zı türkçeye çevirip "Gezgin,, yaptınız. 
VAkıa o inkılap, sizin adınızı değiştir -
miş. Fakat siz hala ve yine "Gezgin,, 
yani "Seyyah,, sınız: Bu itibarla, müsa
ade buyurunuz da, biz, milliyet dersini 
•·seyyah,, lardan almıyalım iistad! 

Naci Sadullalz 
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Geç Kalmıf 

Bir Karar 
Yazan: Naci Sadullalı 

Ş ehir Meclisinin dünkü top· 
lantısında şayanı dikkat 
kararlar verilmis: Bu ka-

rarlara göre, badema depolarda 
eşya nakliyatı, hamal sırtiyle de· 
ğil modern vesait \'e tesisntla ya · 
pılaeakmış. 

Bu kararlara göre badema, 
anbarların içlerinde gıda madde
leri bulunan mahalleri, mazbut 
olacakmış. 

Bu kararlara göre badema, tü
tün depolannda, ameleler için, 
soyunma, giyinme, yıkanıp temiz
lenme mahalleri bulundurulacak 
ve oturdukları yerde çalı!'jan işçi
lere sandalyeler, veya sıralar 
yaptırılacakınış. 

Yine hu kararlara göre bade -
ma, işçilerin çalışma şartlannı 
kolaylaştıran birçok tedbirler alı
nacaktır. 

Bütün bu kararlan takdirle kar 
şılamamak elbette mümkün de
ğildir. Tenkit olunabilecek ye • 
gane cihet, sayılan o tedbirlerin 
bugüne kadar unutulmuş bulun .. 
masmdan ibarettir. 

Dün Şehir Meclisinde bu me. 
seleler miizakere olunurken, söz 
alan bir vatandaş şu sözleri söy. 
lemiş: 

"- Hastahanelcrinıizde bulu • 
nan muztarip vatandaşlar içinde, 
hamallar büyük bir yekfuı tut -
maktadır. Hastalanan h"amalların 
hemen hepsi de fıtık derdine tu • 
tulınuşlardır. Bunun sebebi de 
bittabi ağtr yükler altına girme
lericlir. Bu itibarla, yük naklinin 
modernize edilmesi, hamallann 
sırtlanna binen ağır yükü, katla
nılabilecek bir hadde indirecek .. 
tir: Alınmasında en acele davran 
mak mecburiyetinde bulunduğu .. 
muz tedbir de budur!,, Bence 
bir hakikati ifade eden bu söz· 
lerin, sade belediye meclisin .. 
deki aza tarafından duyulması 

kfili değildir. Ti:iccarlannnz ''ar
dır ki, kazandıkları servet, ~alış • 
tırdıkları hamalların yiiklerini 
hafifletecek '·esaiti temin edebil
melerine bol bol kafidir. 

Sırtla, ''eya smkla e~ya tnşı • 
mak, medeni bir şehire yakıştırıla 
bilecek bir calısma sis(eıui değil
dir. Tulumbam~ yerine ıtfaiye 
arabalarını getiren, atlı arabamo 
yerine taksiyi koyan, posta tatan 
nm vazifesini telefona gördüren 
lambanın yerini elektriğe, kur -
nalı hamamın yerini konforlu ban 
yoya veren Istanbul şehrinde, nıe 
sela tiitün balyasının sırtta taşın
dığını görmek, teessür yerici bir 
tezattır. Bir ayağmı yirminci as • 
nn tekamül irtifaına atan bir ce· 
miyetin, öteki ayağını on beşinci 
asnn eşiğinde unutması, hoş görü 
lür dalgınlıklardan değildir. Bu 
nun için, temenni ediyorum ki, 
belediye meclisinin verdiği karar 
Iarm tatbikat sahası, sade beledi· 
ye müesseseleri olmasın. Çiinkü 
makine devrinde, insan enerjisi .. 
ni, ve insnn sıhhatini, ağır yük .. 
ler altında harcamak, ne mantı. 
ğın, ne hesabın, ne de vicdanın 

affedebileceği bir gaflet değildir. 
Emin olunsım ki, şehrin :zerafeti
ni bozdukları iddiasiyle lstanbul 
hudutlarından nefyolunan eşekle
rin manzarası, ağır bir yükii sır
tında taşıyan bir hamalın acıklı 
halinden daha nahoş değildi: Ağır 
yük taşımıya, bir insan sırtından 
çok daha elverişli, çok f'~ha yara
şıklı, ve çok daha kabiliyetli sü· 
rüyle vasıta mevcutken onlardan 
müstefit olmamak, elektrik diiğ 
mesini ~cvirmeyip te, gazlı odun 
alevinde aydmlanmaktan farksıı.· 
dır. 

PİYASADA: 

Dün 1.300,000 

Lirahk ihracat 

Yapddı 
Dün muhtelif memleketlere bir 

milyon 300 bin liralık ihracat ol· 
muştur. En ziyade Almanyaya 
tütün, Macaristana deri, Yunanis· 
tana balık gönderilmiştir. 

Kumaş~ılar Birliği - Yünli: 
lı:umaş satan tacirler aralarınd; 
birlik yapmak için bir komite te 
kil etmişlerdir. Birliğe şehrimiz 
de mevcut yetmiş firma iştiral· 
etmektedir. 

Mmtaka Ticaret Miicliirliiğii -
Mıntaka ticaret müdürü Saıt 
Sarpel dün akşam Ankaraya git 
miştir. Ticaret müqüru, son gün· 
lerde dış memleketlerden gelen 
malların tevzi şekilleri hakkında 
ticaret vekaletinden talimat ala
cakbr. 
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Bir İkaz: l 
J.lürriyet Apartımanı'nın 

Temsili Vesilesile •• 
Yazan: Selim Nüzhet GERÇEK 

riyatromuzla, Darülbedayi 
şekliyle başlan~ıcındanbe

ri alakadar olan muharrirlerimiz
den biri Selami İzzet Sedestir. 
Sımdiye kadar bir cok piyes a
dapte etmiş, makaleler ve tenkit
Jer yazmış, hatta tiyatro mevzu
lu yazılarını üç küçük kitap şek
linde de neşre muvaffak olmuş
tur. Bu mazharivetlerin verdi
~ı itmi~an ile Şehir Tiyatrosu 
temsıllerine dair tenkitler yazar. 
Yazık kı çok sıkı bir temas halin
de bulunduğu Sehir Tiyatrosu 
muhıti Selami İz~ctin rüyet çer
çevesinı daraltmış ve itminanını 
yanlış hükümlere saplanmak 
derecesine vardırmıstır. Bunun 
pek parlak bir misalini "Hürri
yet Apartımanı,, na dair olan ya
zısında ~ördüm. Tiyatroyu ve 
tiyatromuzu kendisinden fazla 
değilse ; her halde kendisi kadar 
sevdiğimden ve samimiyetine 
süphe etmiy,eceğinden emin oldu
ğumdan bu satırları yazmak ma
nevi mecburiyetini hissediyorum. 
Maksadım Selami İzzetten tiyat
romuzun bir dalını, telif dalım 

kesmemesini rica etmektir. Çün· 
kü tiyatromuza emeği geçtiği için 
kendi.';ini ayrıca severim ve kes
tiği dalın i.istünde bulunmasını 
istemem. 

Selami İzzetin "Hürriyet A
partımanı., yazısı şöyle başlıylılr: 

"Hürriyet Apartımanı amatör 
bir kalem tecrübesi ve profesyo
nel bir mecmucının halk ruhiya
tını kavramış olduğunu isbat e
den bir sahne eseridir.,. 

Hürriyet Apartımanı madem 
ki halk ruhiyatını kavramıs bir 
eserdir onu vücude ~etiren bu 
"amatör kalem,. in "profesyonel 
bir kalem .,kudretinde olduğunu 
itiraf etmek doğru ölmaz mı? 

Selami İzzetin yazısı gösteri
yor ki doğru olmaz. Çünkü ken
disine göre bu iste belli baslı iki 
nokta vardır: Bir "yanlış,, bir de 
"doğru,,. 

"Yanlış,. nokta Şehir Tiyatro
suna bir edebi heyet yapmaktlr. 
Çunkü: "Hürriyet Apartımanını 
reddederdi,, diyor. "Doğru .. nok
ta ise Ertuğrul Muhsinin bir sö
zü: "Bir eserin sahneye konma· 
dan evvel tutulup tutulmıyacıı
ğını kestirmek imkansızlığı ... Mi
sali de bu Hürriyet Apartıma
nı. 

* * Selami İzzet, dolayisiyle bile 

heyet ise tabiatiyle Hürriyet A
partımanını ı-eddetmiye meyyal 
olur. 

İşte onlarca "yanlış .. m ne ka
ciar doj:iru ve "doğru .. nun ne 
kadar yanlış oldu~umın parlak 
bir misali. . 

Ayni zamanda madem ki bir e
serin tutup tutmıyaca~ temsil -
den evvel belli olmazmış: telif 
bir eserin tutulmasına. biraz ol
sun yardım icin. adapte eserlere 
sarfolunan itinanın neden onda 
biri olsun bu esere sarf edilme
miş! 

"Amcalar e~lenivor., kac defa 
prova edilmiştir, Hlirriyet Apar
tımanı kaç defa? Dahası var 
Hürriyet Apartımımt tutmıvacak 
diye mizanseni bile tamamlanma
dan oynanmıstır. Noksanları bi 
rer birer savmak kolaydır. Yal
nız madem ki bir eserin tutup 
tutmıyacağı temsilden evvel bel
li olmazmı ş ''Hürriyet Anartı 
mam .. hakkmdaki menfi kanaat 
temsilden e\'vel naslı uyanmış! 

Hürriyet Apartımanı bu iman· 
sızlık havası icinde ovnand ığ 
halde beğen ildi. ('ünkü beğe~i 
lecek bir eserdi. Et. kemik ve
sinirden vapılmıs bütün insanlar 
zuhul edebilirler. Bunu da kabul 
etmek pek tabiidir. Fakat Sehir 
Tiyatrosunda ilk gece elde edilen 
neticenin olsun bu zuhulü tas
hih etmesi lazım gelmez mi? 

* * Selami İzzet ise, eseri için 
haklı olarak tutar kanaa -

tinde olan müellifin hakkını tes
lim eder göründükten sonra. fik
rini tashih edecek yerde. pivesin 
ileric;i için muvaffakıyetinden yi_ 
ne süpheli görünüyor. Ve buna 
sebep olarak "ilk :gece müellilir 
seyirciler arasındaki dostlarımr 
cokluğunu., öne süriiyor. 

İlk gece miıellifin temsilde ha
zır bulunan doslları.."ldan biri de 
Selami İzetti. Tiyatrova rıit bir 
eserinde "sahne san'atkarını• 
kudretine kapılıp kolektif rııh" 
birliğinde kaybolan insan, hod -
binliğ'i ile ferdi tercihlerini ger-i
de bırakır., diven Selami İzzet i
di. Yazlk ki kendi bu nasihat• 
ile amil olamadı. . 

Selami İzzet vazısında piye<:in 
mevzuunu anlattıktan ve her 
perdenin kapanırken kopardığı 

haklı alkışları versiz bir sekilde 
kaydettikten sonra eser hakkında 
umumi olarak bir de su indi hiik 
mü veriyor: "Münevvere hitap 
etmiyen bu cocukca mevzuu~ 
tahlile değer hiç bir noktası yok
tur ... 

I' A N 

BUYUK ADAMLAR 
Galerisine Kimlerin 
Resimleri Asılmalı? 
İsmail Hakk1 Baltac1oglu Diyor ki : 

Teşebbüs güzeldir, Iakat, ciddi, bitaraf ve objektif bir 
tetkike dayanmalıdır. Her şeyden önce büyük adamın 
ne olduğunu öğrenmek lazımdır. Büyük adam meşhur 

olan mlanı demek değildir. 

"'-- -----------··..) Profesör İsmail Hakkı Balta
cıo~lu. anketimize verdiği ce
vapta diyor ki 

"Üniversite, ,galerisini yapa 
dursun. Fikir iyidir: ancak bu gi
bi isleri memleket ölcüsünde dü
sünmek ve millet suuru icinde 
halletmek ~erektir. Büyük adam
larımızın heykelleri ve amtlar1 
yapılmalıdır. Yalnız Ünivt"rsite 
salonlarına değil. Türkiyenin her 
tarafına dikilmelidir. 

"Bizim büvük adamlarımız 
bizim icimizde bile ivice tanın
mıs değildir. Asırlardanbcri ağ
zımızı Avrupaya actık ve Hay
ran Celebi rolü . .oynadık. Biraı> 
da bunun tesiri var. Siz bana 
ilim ve san'at alanında büyük a
dcımlarımızı soruvorsL1nıız <fpijoi' 

mi?. Ben size bir milli san'ati
mizin iki, üc büyük kahramanı
nın adını söyliyevim, bakalım bu 
adlar sizce ve alemce m<'.:lınr 
mudur. Eskilerden Demfrci Kulu 
Yusuf. Pek eski olmıyanlardan 
Mehmet Recai. 
Bunların kim olduğunu hilivn· 

musunuz?. Bunlar z;ımanlarında 
pek büyük san'at eserleri yarat
mıs olan Türk hattatlarıdır. 

Demirci Kulu Yusuf Kılıca1i 
camisinde çini üzerindeki celi 
yazılarını yazan adamdır. Meh
met Recai Sakir ise Recai zade 
Ekrem Beyin babası ve meshur 
hattat Mustafa Rakımın muakki
bidir. 

Edebiyat kibınl<ırımız onu eski 
tarzda şiir yazar diye tanır. Hal
buki Recai Efendinin dehası celi 
yazısında ı?Örü1miistlir. . 

Gökalp Ziyayı hala filoıof sa
nanlar vardır. Halbuki o Durk
heim'den sonra insanların en 
büyi.ik içtimaiyatçısı ve bir ilim 
adamıdır. 
Teşebbüs güzeldir; fakat ciddi, 

bitaraf ve objektif bir tetkike 
davanmahdır. 

Her seyden önce büviik adam 
ne olduğunu öl{renelim. Büyük a. 
dam. meshtır olan adam dı>mP' 
dei!ildir. Eseri hayata ıtireın 
halkın beynine varan kollek
tif tekamülün sevrine katılımdır. 

Bu tarifin mutlak surette doğrı 
olduğunu iddia etmem. Fakat 
gelişi küzel bir tarif olmad1gın 
söv liyebilirim. 

'isim veremiyorum. ciinki.i hir 
den hatırhyamam. Ciddi tetkikat 
yapmak lazımdır. 

Hatır gönül ölüye de karı~ır 
diriye de. Değer, .fi(ercek değersf' 
ölünün dP. dirinin de hakkını ver
melidir . ., 

Demirci Kulu Yusuf 
kimdir? 

İsmail Hakkı Baltacıoğlıınıı 
bahsettiği Demirci Kulu Yusuf 
hakkında şu mallımatı kaydedi -
yoruz: 

Fatih camic::inin d uvarmdrık' 
fetih hadisi, Tophanede Kılıçali 
Paşa camisinin bütiin Celi hatla
rı, Kasl'mpa~ada KiieHk Pivalr 
camisi kars.1sında tekke mezarı 
ııenceresmm yukarısındaki celi 
hat hu zatın yazısıdır. 

Mezar tasında "Min telil.mizi 
Derviş Mehmet, ve Min telamizi 
Ahmet Karahisari .. diye yazıldığı 
na e:öre hunların sakirdi olduğu 
anla~1lmaktadır. 1007 de yefat 
etmiştir. TonhAnf'de Karnhas tek-
kesinde medfundur. · 

Gülhane Müsamereleri 
Haydarpaşa askeri hastanesi 

~eşin~~ tıbbi müsameresi verilmiş 
tır. Musamerede Pnömoni tedavi
si ve taş teşhisinde hata sebep -
leri mevzuu üzerinde konferans
lar verilmiştir. Maruf doktorları
mızdan mühim bir kısmt müsa
merede bulunmuş, münakaşalara 
iştirak etmişlerdir. 

MEVLOD 
6 Nisan Pazar günü öğle nama

zını müteakip Erenköy Zihni Pa
şa camiinde Doktor Adil Taşbaş 
ın oğlu 

Mehmet Safa Taşbaş 
adına mevlud okutulacaktır. Ar
zu edenlerin teşrifi. 

, .................. !~ 

Dans Kraliçesi... Şarkı Yıldızı ... Emsalsiz Aktris .. . 
% 100 Seksapel Kadını ... 

M A R K A R ö K 
Bu Cuma Akşamı 

ş ARK SİNEMASINDA 

Görüldii'iü verhile tahlile de,ğ 
miyen, cünkü tah li1c dayanmı -
van asıl Selami İzzetin vawıır'l· 
Ve böyle bir hüküm ise,' olsa olsa 
Selami İzzetin ancak şahsi ve 
yanlıs bir kanaati; ve edebi he
yet ( ! ) namına bu eseri red icin 
uydurabilece~i bir bahane olabi
lir. Hakikat mevdanda oldnf'!mı 
dan Selami İzzeti yine )sendi 
kavliyle ilzam etmek pek kolay-
dır: Madem ki o ,:?ece tivatrovtı En Büyük Muvaffakıyeti Olan 
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l' Harikulade Filmler Haftası 

Bugün.fALE'MDAif~.,~~MTLl.)~:de . ~ , ~ BUGUNKU PROGRAM 
~ ............ #'.#' 1'6r"""""' ""-''V \ ~-· .... ,,_ '- • 

Bütün dünyayı tatılmadık heyecanlarla göz yaşlarına boğ
muş ve şöhreti cihanın dört tarafına yayılmış olan 

Meşhur Aşk ve Gençlik Filmi: 

ELVEDA GENÇLİK 
Baş Mümessili: ROBERT DONAT 

İkincisi: Bu asrın heyecandan insanı donduran en müthiş film i 

ATEŞ BULUTLARI 
Baş Mümessili: EDVARD ROBİNSON 

Matinelerden İtibaren Ba~ladı .............. ., 
, ..................................... .... 

Bir Harika Görünüz: 

Bugün Matinelerden itibaren: 

TÜRKiYEDE 1 L K DEFA 
AYNİ ZA M A N D A 

Yugoslavyada Geçen Defa Harbin Nasıl Cihanı 

Ateşe Verdiğini Bütün Dehşetile Yaşatan 

s E R A J EVO 
Başladı , _______________ _ 

8.00 Pro~ram 
8.03 Haberler 
8. 18 Müzik (Pl.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

12.30 Progrnm 
12.33 Şarkılar 

12.50 Haberler 
13.05 Halk türkü-

leri 
13,20 Radyo or

kestrası 

* 18.00 Program 
18.03 Müzik (Pl.) 

ö L 

18.30 Konuşma 
18.45 Çocuk ~aatl 
19.15 Çocuk mü-

ziği 

19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Müzik 
20,15 füıdyo ga-

zetesi 
20.45 Şarkılar 
21.10 Konuşma 
21.25 Kilme sazı 

21.45 Riyaseticüm 
hur bandosu 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik (Pl.) 
23.25 Kapanış 

Ü M 
Moskova Büyük Elçisi Ali 

Haydar Aktay'ın büyük oğlu i~ 
Bankası Umum Müdürlük me
murlarından 

Nejat Aktay 
kısa bir hastalığı müteakip evvel
ki gün Ankarada vefat etmiştir. 
Kıymetli Gençlerimizden olan 
merhumun bu ani ölümü karşı
'>ında onu tanıyanlar ve bilhassa 
Banka arkadaşları derin teessür 
duymuşlardır. Kederli ailesine 
vedostlarına samimi taziyetleri. 
mizi sunarız. -o----

VEFAT 
Marifet Matbaası sahiplerin

den Bay Artin Anaryao~lu kıs 
bir hastalık neticesinde vefat et 
mistir. 

Cenaze merasimi bugün saat 
15 te Beyoğlu Balıkpazarı. Erme
ni kilisesinde icra kılınacaktır. 
Zevcesi: Armemıhi Anaryaoğlu. 

1 
Kardeşi: Vahan Anaryao~lu. 

BU AKŞAM MELEK SiNEMASINDA 
Zevk ve Ncş'c Kraliçesi 

Bu senenin en çok seYilen Yıldızı 
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tarafından dayanılmaz derecede Komik sahnelerle çevrilen 

KOCAM GÜZELLER PEŞİNDE 
Nefis Komedisi takdim edilecektir. 

İla\'e olarak Yeni FOX DÜNYA Havadisleri 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 40868 

TAKSİM SİNEMASI 4----..~ 
Bugün Matinelerden İtibaren: 

Meşhur İspanyol Dansözü ve Şantözü, Madrid Tiyatrosu 
Yıldızı, İmperio Argentina'nın rakibesi 

ESTRELITA C AS .TR O 'yu 
Tamamen İspanyolca sözlü ve şarkılı 

GECE GÜLLERİ 

olsa, tutmuş bir eser oldu
,itunu itiraf ettiği Hürriyet Apar
tımanını edebi heyetin ne için 
reddedeceğini izah etmiyor. Bu
nu ben söyliyeyim: Edebi heyet 
demek Ertuğrul Muhsinle ayni 
düşüncede olan Selami İzzetin 
sahsi kanaati demektir. Karşılık 
olarak ben de reddedilmesi lazım 
,gelirken kabul edilen bir piyes 
mısali vereyim: Selami İzzetin o
kuyup beğendiği. adapte etmek 
külfetine katlandı~ı, Ertuğrul 
Muhsinin kabul edip sahneve 
koyduğu, ve uzun provalard~n 
sonra temsil ettirdiği, fakat daha 
ilk gece bu eserin Şehir tiyatrosu 
sahnesinde temsil edilemiyeceğ 
kanaati hasıl olduğundan, her 
hanı;?i bir bahane ile sahneden 
cektiği "Amcalar e_ğleniyor,,. E
debi heyet l,.u eseri kabul eden 

dolduranlar münevver bir mPc- K o • 
muacımızın doc::tları vani Sela- R A T E R R 1 mi başta olmak üzere bu sehrin Güzel ve eğlenceli filminde takdim edecektir. 
oldukra miinevverleri idi: ma- FİLl\IİNDE İSPANYOİ. GECELERİNİN ... İSPANYADA GECE HAYA-
dem ki onlar hu eseri hn v~-,... 1 Gözlerinizi kamaştıracaktır. Bin bir Harikahr filmi TiNİN ... İSPANYOL MUSİKİSİNİN ... ŞARKI VE DANS. 
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- Elbet nişanlısı ... Almış, götürmüş. Götiirür 
~~ ... Kız razı, oğlan razı ... Iş senin bildiğin gibi de· 
gıl onbaşım ... Hele yak bir cigara ... 
. Sesler alÇalınca Kamil şüphelendi. Derhal ye

rınden kalkarak Aliye yaklaştı. 
Ali, ko~·k~~a~ ve şaşkınlıktan olduğu gibi kala 

kalmıştı. Iş ustune yıkılıyordu. Yüreği kabardı. 
"~ahkemede üç yıl gün veriyorlarmış.,, Becere -
bılse hüngür hüngür ağlıyacaktı. Kamile dönüp: 
"Doğruyu söyle amca ... Dünya yalan dünva ... Gel 
dogt'tlsunu söyliyelim.,, diye yalvaracağ~ sır:ıda 
~ndarma kapıyı araladı. 

- Ali hanginiz? 
Ali. kasketini süratle eline aldı: 
- Gir bakalım. 

. İçeri girince hala askermiş gibi topuklapnı biri
bırıne vurarak dim dik durdu. Bütün gayretine 
rağmen masa başında oturanın kolundaki nişanı 
farkedemiyor, onbaşı mı. çavuş mu anlıyamıyordu. 
Bu, kara yağız, inadına zayıf bir adamdı. Masanın 
üstündeki kağıtlar, kenardaki telefon Alinin kor
kusunu büsbütün azdırdı. Yalvarmak istediği halde 
aklına hiçbir söz gelmiyordu. 

Karakol kumandanı sordu: 
- Adın ne, senin? 
- Ali. 
- Soy adın yok mu? 
- Ali Solumazoğlu ... İskilibin Pay'.pınar köyün-

den, Durmuş oğullarından Ali Solumazoğlu ... 1330 
iskılip ... 

- Ne iş yaparsın? 
- Rıza Beyin yanında çoban dururum. 
Ali. gözlerini açarak Hüseyin Beyin yüzüne 

baktt. 
Hüseyin Bey, masanın yanındaki iskemleye ra-

hatça oturmuştu . 

- Bana bak, oraya ne bakıyorsun? Kızı kaçırdın 
mı doğru söyle? ... 

- Yallah, billah komutanım. 
- Doğru soyle ... 
Huscyın Bey lafa karıştı: 
- Fatma nişanlım desene Ali... Kız gönlü ile gel

d i ya ... ~ c sılahlı adam var, ne ev basmak... Sen 

GOL iiN$A.N1LA Rll 
T azan: Cematettın Mahır 

alıp gelmedin mi? Lakırdıyı ağzında ne dolaştın -
yorsun. 

- Fatmaya sözlüyüz komutanım 
- Doğru söyle ... 
- Yallah, billah sözlüydük. 
Hüseyin Bey izahat verdi: 
- Ali bizim çoban olduğundan. babam kız ta

rafına 20 lira para, 15 hak ekin yolladı. Başlığı alt
mış liraya pazarlık ettik. Ayrıdan elli hak da eokin 
verile!:ekti. Kamil kızı Aliye satacaktı 

- Oyle mi Ali? 
- Öyle komutanım. 
Onbaşı, kapının yanında duran candarmaya em

retti: 
- Getir şu sakallıyı bakalım. 
Kamil. kalçalan üzerinde duran donunun uçku

runu sıska yumruklariyle sım sıkı tutmşt. Sakalı 
titriyordu. 

- Baksana ihtiyar, sen kızını bu Aliye satacak
rnışsın. Öyle bir şey var mı? 

Kamil, neredeyse yere çökecekti. Bu binaya gi
rerken Hüseyın Beyle karşılaşacağını aklına getir
memişti. Hüseyin Beyi gtırdü göreli bir halt ettiği
nin farkındaydı. Sa bahtanberi aç açına beklediği 
lçin büsbütün yılmı~tı. Dişleri birbirine çarparak 
cevap verdi: 

- Kızı Aliye satacaktık efendi ağal 
Onbaşı tekrar hiddetlendi: 
- Demek kızı gönlünle Aliye satacaktın· 
- Satacaktık. 
- Para almışsın. 
- Aldık ... Yirmi kayme verdi Rıza Bey. 
- Bu~day almışsın . 
- On be~ hak ekin aldık, 
- Sonra ne oldu? 

No: Z2 

- Caydık bir yol da ... Parayı, ekini harmanda 
öderiz. 

Hüseyin Bey birdenbire kalkıp Kamilin önüne 
dikildi: 

- Söyle bakalım Kamil, benim evi bastığımı 
gözünle gördün mü? 

Ali, şaşkın şaşkın bakıyordu. Hüseyin Bey artık. 
candarmanın yanında demin uslu uslu yürüyen 
küçük oğJan değildi. Yumrukları kalçalarına daya
lı. siyah kaşları inadına çatılmış, gözleri inadına 
hain. Hüseyin Beyin beyliği üstüne gelivermisti. 

Kamilin sakalı büsbütün titremiye başladı. Göz
lerini Aliden onbaşıya, onbaşıdan Hüseyin Beye 
geçirdi: 

- Ben görmedim Efendi ağa, dedi, ben odunda 
i.dim. Karı söyledi. 

- Demek beni gözünle görmedin. 
- Görmedim beyim... Ben odunda idim. 
Onbaşı, gözlerini kısarak ileri doğru uzandı: 
- Gördüm, dedin ya'?.. 
- Ben görmedim efendi ağa ... Karı söyledi. 
- O zaman görmedinse şimdi görürsün ... Saka-

lından utan, yalancı herif! 
Onbaşı önüne bir kağıt çekti. Kalemi şıddetle 

hokkaya batırdı. Kamilin adını, soyadını, tevellüdü
nü, hangi köyden olduğunu sorup öğrendikten son
ta candarmaya adeta çıkıştı: 

-· Al şunu ... Bodruma at ... iftiracı rezil. Şimdi 
zaptı yazarız:. Mahkemeye yollarız. Hapse girsin de 
aklı başına gelir. Sakalı değirmende ağartmış ha
bis!! 
Kapı Kftmilin arkasından kapanınca Hüseyin Bey 

anlattı: 
- Kız razı, oğlan razı, bu Kamil olacak ta razı. 

Lakin karısı fazla para koparmak istedi mutlaka ... 

Şuncacık çoban kısmından fazla para ummasına ne 
dersin't 

Alinın korkusu biraz dağılmıştı. Şimdi de, can
darma onbaşısının önünde, Kamilin yüzüne karşı 
Hüseyin Beyin yalan söyleyişine, ınkar edişine şa
şıyordu: "Ya onbaşı inanmasaydı ... Ya Kamil, sen 
de vardın, evimi bastınız! Deseydi... Tuuu! ... Yemin 
verdiriverselerdi ... Hüseyin Bey yalan yere yemin 
eder mi'! Yalan yere yemin edenin hali ne olur? 
Tövbe ... Tövbe ... ,, 
Onbaşiyle Hüseyin Bey, köylü kısmının cahilli

ğine, kurnazlığına ve aptallığına dair gülüşerek bir 
şeyler konuşuyorlardı. 

Sözleri bitince onbaşı ciddileşerek Aliye baktı: 
- Düğüne bizi mutlak çağır ... Unutursan bak, 

Gen bilirsin. 
Hüseyin Beye döndü: 
;--- Yarın kızı yollarsın Hüseyin Bey ... Gönlüyle 

kaçtığını söyler. 
Sesini biraz kıstı: 
- İhtiyarı da razı edin Cahil herif... Yazıktır. 

Zııten kızın yaşı nüfus dairesinde ufak çıkarsa iş 
uzamasın. 

Hüseyin Bey odadan çıkarken kapı eşiğinde du
rup mahsustan bağırdı: 

- Müsaaden olursa onbaşım, şu Kamili bir gö
reyim. Bana bağışla bu seferlik alçağı. 

- Sen davandan vazgeçtınse mesele yok ... M a-
l um ya sana iftira attı. 

- Zararı yok ... 
- Öyleyse, çıkar bakalım. 
Candarma gülümsiyerek bodrumun kapısını açtı. 
Kfımil, çıkar çıkmaz Hüseyin Beyin ellerine dav· 

randı: 

- Aman beyim sen bilirsin... Aman beyim sen 
bilirsin ... Karının lafına yandım bey ... Karı söyle
di... Ben odunda idim .... 

İçerde uydurduğu yalana şimdi kendisı de inan· 
mıştı. Ner'deyse ağlıyacaktı. 

Hüseyin Bey ciddiyetini bozmadı: 

(Arkası var) 

BULMACA 
l a 4 a ij 1 g 9 

Soldan sağa: 1 - Bir göl _ biı 
çiçek 2 - İcine para konur -
atın evi 3 - Müstacel - fena bu 

lan 4 - Bir Osmanlı padisahı · 
takmaktan emir 5 - Bir içk 
6 - Bir vilayet - Pirinçten ya 
pılır 7 - Bir hayvan _ yala{l1ak 
tan emir 8 - Bil' kasaba - Yuna 
nistandadır 9 - Tarihi bir ma· 
bet - Bir isim 
Yukarıdan aşağı: 1 - '$ir harf 

değişirse: Akif olur - bir kasab~ 
2 - Hint beyi - sert 3 - Hamız . 
bir harf değişirse: nere olur 4 -
Bir isim - kesmekten emir 5 -
Bütün 6 - Lakırdı - yemekten 
fail 7 - Birler _ plavın sulu~u 
8 - Bir harf def şırse· lira o 
lur - bilgin 9 - Bir mevve • bır 
had değişirse: cereyan eden. 

Evvelki bulmaca: soldan sağa · 
1 - Biga _ Rize 2 - Oral - asit 
3 - Lale - bale 4 - Udi - ka
lem 5 - Tat 6 - Barut _ şah 
7 - Aden - koro 8 - kuzu • 
aVlı> 9 - Abes - zira. 
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YUGOSLAVYA 

Alman yanın 

Taleplerini Reddetti 
!Başı 1 ıncideı 

2 - Üçlü paktın alenen ve 
tam olarak tasdik ve teyidi ve 
Yugoslav orrlusunun terhisi. 

Bu son taleplerin kat'i olarak 
reddi üzerine müzakerelerin ke
sıldiği öğrenılmektedir. Dün ak
şam Almanların Yugoslavyaya 
bir ültimatom vermek üzere ol
duğuna dair Belgrad'da şayialar 
dolaşıyordu. Askeri mahfillerin 
mütaleasına göre, Almanların 
Yugoslav hududunda mühim bir 
taarruzda bulunmıya kafi kuv -
vetleri bulunduğu şüphelidir, 
Vugoslavya bugün bazı ihtiyat 
tedbirleri almıştır. Bu arada niek 
tepler kapatılmış, demiryolları 
münakalatı tahdit edilmiştir. 
Hiç bir Yugoslav vagonu mem
leketten dışarı çıkmıyacaktır. 
Yolcular Yunan I;3ulgar ve Ma
car hududunda vagon değiştiri -
yorlar. 

Karartma tecrübeleri henüz 
yapılmamış ise de, Belgrad rad 
vosu müdafaaya ait bir takım ta
limat ne~retmiş ve Başvekil Si
movic'in, halkı sükunete ve te
liı~ verici şayialara kulak verme
rnıye davet eden emirnamec:i her 
saat başında tekrarlanmH \ r. 

Vaziyet şöyle hülasa edilebi
lir: Evvela Hitlerin plar.ları al
tüst olmustur. Bi.itün ihtimaller 
derpiş edilmiş, ancak tek bir 
şey ihmal edilmişti. Von Ribbent 
rop Yugoslavya hakkında da İn
giliz psikolojisinde yaptığı ayni 
hataya düsmüştür. Belgrad hü
kumetinin bitaraflığını teyit et -
mesi, Balkanlarda Alman plan
larının tatbikine mani olmakta
dır. Yugoslavy:mın tekrar elde 
ettiği bitaraflığını bozmıyacağı 
ve ancak taarruza uğradıih tak -
dirde harp edecej!ine muhakkak 
nazarı ile bakılabilir. Diğer ta
raftan yine muhakkak gibi gözü
ken diğer bir şey de, Almanların 
derhal bir taarruza geçmek üze
Tf' Yugoslavyamn hududundP 
kıifi derecede asker vığacak va-
7';·0tte olmadıfüdır. Cünkü elde 
mevcut ac:k~rlerin ekserisi Maca
ristan ve Romanva yolu ile Bu 1-
!1ari!'itan;ı pöndP.rilmistir. Bina· 
ena1eyh vazivetin Alman sefleri 
~ """'"'~" uzun ve <lerin bir tarz
:Ja tetkik edilmesi muhtemeldir 
f"inkü evvP1ki hükumete tama
.... ;vıc mııh::ılif olarak ~imrli\r ' 
~·urrosl:ıv hiildımPtinin Seli,ınik'tP 
"aoılac::ık bir taarruzu kendi 
..-. 0nfa~t1°,.ine hir taarruz sure
~; de telakki edeceği muhakkak
tır. 

Almanlara göre vaziyette 
vehamel artıyor 

Berlin J (.A. ,-. ı - Yarı resmi 
r ' r surette bilaırılmiştir: YUl?OS. 
lavvadaki Alman alevhtarı tema
yul şiddetlenmektedir: Berlin 
~iyasi mahfilelrine bu sabah iz: 
har edilen kanaat, işte budur. 
-qundan backa ayni mahfillerden 
Yugoslavyada evvelce başlanan 
seferberliğin devam ettiği de öğ_ 
renihnistir. Yu,goslavyadaki in -
kisaf, köyleri yakan. kacıınları 
clcıven erkekleri öldüren ve Al
manları koğan kindarlar ve kun 
dakçılar tarafından yapılan ve 
kontrolü imkanı olmıyan tahri
katlarla doludur. 

Ayni siyasi mahfillerde şurası 
mlişahede ve tesbit edilmektedir 
ki, Yugoslav hükumeti memle
kette vuku bulan nümayişler 
hakkındaki haberleri mütemadi
yen tekzip eylemektedir. Mese
la Bel~radda başlarında "Vreme,. 
,gazetesinin direktörü bulunan 
Alman taraftarı Yugoslav gaze
tecilerinin serbest bırakıldıkları 
hakkında bir haber yayılmış ol 
du~u halde, bunların hfila mev
kuf bulundukları öğrenilmistir 
Yugoslavların bazı tedbirler isaa 
r>ttikleri. fakat nazari ola,.rak bu 
tedbirlerden ayrıldıkları aşikar -
dır. Şimdilik Belgradın bu tabi
ye ile neyi kasdettiğini anlamak 
müşküldür. Bugün Berline ge
len haberlere ~öre, Alınan ekal
livetinin sefleri de tevkif edil
miştir. Berlindeki Yugoslav el
cisiyle Belgraddaki Alman elçisi
nin karşılıklı sevahatlerı Berlir 
eoivasi mahfillerinde Alm:ın · 
Yugoslav buhranının vehametine 
i1:aret olarak telakki edilmekte
dir. 

Avala, tekzip ediyor 
Belgrad 1 (A.A.l - "Avala,. 

Yugoslavyadaki Almanlara sözde 
fena muamele edildiğine ve on
ların şahsi ve mülki emniyetleri
ne taarruzlar olduğuna dair ba
zı ecnebi gazetelerin haberlerini 
en kat'i bir şekilde tekzibe me
zunuz. Keza. Almanlara karşı 
nümayişler tertip edildiği. nü
mayisci kafilesinin İngiliz ve 
Polonva bavrakları tasıdıkları 
ve Almanların hissiyatını tehdit 
eden şarkılar söyledikleri hak
kındaki ecnehı basınının ha
berleri de, hakikcıte uygun de
f.ildir. Bu sözde fena muamele· 
ler neticesinde Alman ekalliv<'ti
ııe mensup bir takım kimselerin 
Romanvaya _geçtiklerine dair ec
EiCbi r:-azeteledn haberleri ele ka-

35000 Tonluk Bir 

İtalyan Zırhllsı da 

Sakatlandı 
(Be:şı 1 incide) 

Takip 12 saat sürdü 
Iskendcriye, 1 (A.A.) - Reuter 

Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: Jutland deniz muharebesin
denberi Ingiliz zırhlıları ilk defa 
olarak !yon denizinde bu defa bir 
gece muharebesi vermişler ve I
talyanları 200 millik bir mesafe 
üzerinde 12 saat takip etmek mec 
buriyetinde kalmışlardır. Zırhlıla 
runız düşmanla irtibatı ancak ge 
ce o!duktan sonra tesis edebilmiş 
lerdir. Saat 21 den az sonra In
giliz saffıharp filosu durduğu ha
ber verilen meçhul bir geminin 
civarına gelmiştir. Bu geminin 
bulunduğu yere yaklaşılınca, san 
cak tarafında karanlık içinde da· 
ha birçok düşman cüzütamları -
nın gölgesi görülmüştür. Torpito 
muhriplerimizden birinin projek 
törleı·i birdenbire düşman filo -
sundan bir üçüncü gemiyi aydın
latmış ve bunun 203 milimetre -
lik toplarla mücehhez bir kruva
zör olduğu anlaşılmıştır. Düşman 
kruvazörleri hiçbir kaçma teşeb 
büsü yapamadan evvel 305 mili· 
metrelik toplarımızın tahripkar 
borda ateşiyle hıçbir şey yapamı
yacak hale getirilmişlerdir. 

Çok fena halde bulunan düş -
manın işini bitirmek için Ingiliz 
hafü cüzütamlarına yer vermek 
üzere zırhlılar geriledikleri za -
man, projektörlerimiz Italyan 
kruvazörlerinin arkasında iki tor
.fi>ito muhribi bulunduğunu gös -
termişlerdir. Torpito muhripleri
mizin 1 şiddetli ateşi üzerine Ital
yan torpito muhripleri alelacele 
sun'i biı· bulut yaparak arkasına 
çekilmişlerdir. Bunu muteakip 
torpito muhriplerimiz dikkatle
rını batmakta olan "Pola,, , 
"Zara,, ve "Fiume,, düşman kru
vazörleri üzerinde toplıyarak her 
üçünü de torpille batırmışlardır. 
Diğer harp gemilerimiz kalan 
Italyan harp gemileri üzerine aç
tıkları ateşle düşmana zarar ve:
miye devam etmişlerdir. Gece 
harbinin alelacele değişen safa -
hatı sebebiyle düşmana verdiri -
len zararın ehemiyeti henüz tes
bit edilememiştir. 

İngiliz harp filosunun başında 
bulunan "Warspite" 305 lik top
lariyle ateş etmiştir. Tesiri müt
hiş olmuştur. Düşman kruvazör
Jerinden "Fiume,, nin baca hiza
sından arka kulesine kadar yük
selen kızıl alevler denizi aydın
latmıştır. Bir gözcünün bildirdi
ğine göre, arka kule isabeti mü
teakip kopmuş ve denize y,uvar
lanmıştır. "Fiurne,, bu suretle 
batmakta iken "Warspite" in ye. 
ni bir borda atesi neticesinde kru 
vazörde yeni yangınlar cıkmış
tır. Bu sırada bütün saffıharp 
filosu deniz muharebesine işti
rak etmiş bulunuyordu. 

Sahne, toplarımızın, yanmak
ta olan düşman gemilerinin ziya
lariyle ve projektörlerin ışığı ile 
aydınlanmış bulunuyordu. "War"' 
pite.. in yeni bir borda atesi ü
zerine "Zara.,da mukabele etme
ğe vakit bulamadan batmıya 
başlamıştı. Diğer İngiliz harp 
gem.ileri de ayni suretle üçün
cü Italyan kruvazörü olan "Pa
la,, yı yakmışlardı. Bütün bu ha. 
rekat bir anda cereyan etmistir. 

tiyyen tekzip edilmektedir. Yu
goslavyadaki Alman ekalliyeti 
bütün medeni haklardan istifa
de etmekte ve diğer bütün Yu
,goslav vatandaşları gibi kat'i bir 
emniyet altında bulunmaktalır. 

* Triyeste, 1 <A. A.) - Belgrad-
daki bütün İtalyan kolonisini ha
mil tren muvasalat etmiştir. Ha
len Belgradda yalnız İtalyan el
çisi ile elçilik memurları kalmış
tır. 

Ywıa11ista,na lllgiliz 
kuvvetleri yağıyormuş! 

Berlin, 1 (A. A.) - "D. N. B .. ,: 
"Nevyork Times., gazetsinin Bel
graddaki muhabiri Bitolj'den 
(Manastır) gönderdiği bir yazıda 
Yunanlıların Ohri gölünden Ad
riyatik sahiline kadar taarruza 
hazırlandıklarını bildirmektedir. 
Yunanistana İngiliz kuvvetleri 
vağmaktadır. Bir taraftan da Yu
goslavlar, Karadağa kadar Yu
nan hududuna mühim bir nrdu 
tahsit etmislerdir. Arnavutluk ci
varı:rtdaki Yugoslav kuvvetleri 
harp icin tamamen hazır vaziye
te konulmuştur. Taarruzun tari
hi baslıca Belgrada bağlıdır. 
Genç Yugoslav subayları arasın
da İtalyaya taarruz edileceğinden 
c;üphe edilmemektedir. Cenubi 
Vurroslavvada Yunan irtibat su
!'lavları mevcuttur ve İngiliz mü
o;ahitler de Bele:radla Atina ara
~ında mütPm~rliven ~idip ~elmek 
tedirler Mııhabir Y11ı:rnslav - Yu
nan hududunun cenubunda teftis 
<ıewıhati vapan bir tngiliz Gene
"alinc tesadüf etmiştir. 

* Roma 1 (A.A.) - "D. N. B.,. 
Romadaki Yugoslav sefareti kuv 
vetli İtalvan kıtaları tarafından 
muhaf:'lza edilmetkedir. 

Amerikaldar Fransız 

Vapurlarına 

Vaziyet Edecek 
(Başı 1 incide) 

Hull, dün gazetecilerle yaptı
ğı görüşmede, hükumetin bu ,ge
mileri müsadere etmekle yaptığı 
hareketi müdafaa etmiş' ve müsa
derenin. bu f{emilerde sab< ı ıi te
sebbüslerinin Amreikan limanla
rını tehlikeye koymakta olduğu 
esasına dayanmakta oldu_ğunu te. 
barüz ettirerek meşru olduğunu 
sövlemistir. 

Hull'den. bu müsaderenin har
be doğru bir adım olarak telak
ki edilip edilmiveceği sorulmus 
su cevap verilmiştir: 

"Bir kac z:;ımıındanberi. Ame. 
rika Rirle.;ik devletleri hükume
ti, "HarptC'n baska miimkün bü
tün vardım .. formülü Ü7.f'rinden 
Tn,ıtiÜereve ve dii!er milletlere 
vardım sivaseti takip evlPmPkte. 
ıiir. Simdive kadar takibedilen 
formül budur.,. 

* Salahiyl'tli Amerikan deniz ma 
kamları. Filipin deniz mııkıımla
rının sabotaia mani olmak üzere 
"P.man 24.000 tonilatoluk dört 
Danimarka si1enine vaziyet et
tiklerini bildirmişlerdir. 

+ 
Havana, 1 <A. A.l - Guba 

bahriyesi İtalyanın 5441 tonluk 
"Recca" vapuruna sabotailara ma 
ni olmak T]laksadiyle ihtiyati ted
hir olarak P.1 kovmu!"tnr. 

Almanya11ın protestosu 
Berlin, 1 (A. A.) - Yarı res

mi kaynaktan tehli~ C'<iilmistir: 
Bl'rlin siyasi mahfillel'indf> ö~re. 
nildi_ğine .ı?Öre, Amerikadaki Al
man vapurlarının müsaderesi me 
c;elesi hakkmda Almanvaııın bu-
11ün bir vaziyet alması beklenebi
lir. 

* Vasington, 1 ( A. A.) - İyi ha-
ber alan mahfillerden ö~rı>nildi
i'!ine göre, Almanya ve İtalya. 
müsadere c>dilen gemilerinin ve 
bu gemilerin mürettebahntn 
o;C'rhest bırakılmasını talı>n et.mis. 
lndir. Almanva ve tt~lv::l. Ame
,..ikan hükumf't.ine verdiklı>ri oro. 
~estoda. AmcrikR Birlı?sik dPvlet
lerinin bu gemilı>i-P te~:ıhiio et
rnr>k h:ıkkı olmadığını ileri sür
'Yliislerdir. 

Parti Gurubu 

Toplandı 
(Başı 1 incide) 

Ruznamede hükumete tevcih 
edilmiş iki sual takriri vardı. 
Bunlardan birisi bir subayın gece 
leyin dil, tarih ve coğrafya fakül
tesine taarruz ettiği ve bir bekçi
yi öldürdüğü şayiasının ne dere
ceye kadar doğru olduğunu adli· 
ye vekilinden soran takrir idi. 
Adliye, Milli Müdafaa ve Dahili
ye Vekilleri tarafından verilen iza 
hattan fakülte kapısına böyle biı· 
taarruzun vukubulduğu ve subay 
tarafından bir mahalle bekçisi -
nin yaralandığı ve fakat hadiseye 
merkez kumandanlığınca ve Cüm 
huriyet müddeiumumiliğince der 
hal el konulduğu ve askeri mah
kerrı<>ce inzibati bir ceza olmak 
üzere askerlikten hemen tarde -
dilmiş olan subayın Mlen de müd 
deiumumilikçe mevkuf bulundu 
rulduğu anlaşılmış ve hükumetin 
bu baptaki izahatı tasvip · edilmiş 
tir. 

ikinci takrirde çeltik kanunu
nun tatbikatta şimdiye kadar ver 
diği neticenin ve sıtma mücade -
le mıntakalarında çeltik zer'iya -
tından umumi sıhhatin ne dere
ceye kadar müteessir olmakta bu
lunduğunun ziraat ve sıhhat ve -
killerincc izah edilmesini istiyen 
bir takrir idi. Takririn okunma -
sını müteakip mevzu hakkında 
birbirini takiben izahatta bulu -
tan Ziraat ve Sıhhat vekilleri d 
de bulunan kanuni mevzuatın pi
rinç zer'iyatiyle umumi sıhhatin 
korunmasını telif bakımından ki
fayetsizliği görülmekte olduğu i
Çin hükumetçe bu ciheti tamamlı 
yan tadilatın yakında Büyük Mil 
let Meclisine arzedileceği bildir -
miş ve bu mevzu etrafında söz 
alan birçok hatipler de bu tadila
tın acilen getirilmesi hususunda 
hüklımetle hemfikir bulunmuş -
lardır. 

Ruznamede başka madde ol
madığı için riyasetçe celseye 
17,45 de nihayet verilmiştir. 

Suriyeye lstiklcil 

Verilecek imi! 
Beyrut, 1 (A.A.) - Suriye fev

kalade komiseri bir beyanname 
neşrederek Fransa hükmetinin 
Suriyeye istiklal vermek kararın
da olduğunu, bunu umumi vazi
yet müsaaÇle edince tatbik saha
sına koyacağını bildirmiştir. Fa
kat Suriyede karışıklıklar devam 
etmektedir. 

TAN 

Şeker Fiyatlarına 

10 Kuruş Zam 
(Başl 1 incide) 

malathanelerindc, şube, komis
yoncu ve acentalan nezdinde ve 
sair yerlerde mevcut şekerlerinin 
cins, mikdar ve sıkletini ve bu
lundukları yeri gösterecek bir be
yannameyi 2 Nisan Carşamba ak. 
şamına kadar mahalli en hüvi.ik 
mülkiye memuruna vermt'ye 
mecburdurlar. Ellerinde safi 100 
kilodan aşağı seker bulunanlar 
beyanname vermiyeceklerdir. 
Yukarıda bahsedilen sınat mü

esseseden maksat muamele ver
gisi kanununun 5 inci maddt'sin
de tarif edilmiş bulunan müesse_ 
selerdir. Yani bir maddenin ter
kibini, vasfını, hassasını değiştir
mek suretiyle mamul madde vü
cude getiren müesseselerdir. 

1 Nisan salı aksamından evvel 
satılmıs olup ta henüz müşterisi
ne teslim veya ~österdiği mahaL 
le sevkedilmeyerek bayi elinde 
bulunan sekerler bayi tarafından 
verilecek beyannameye dercolu
nacakıtr. Bayiler bu şekerlerin 
fiyat farkını müsteriden alırlar. 

1 Nisan salı aksamından evvel 
satılmış ve müsterisine teslim e. 
dilmek üzere yola cıkarılmıs, ya_ 
ni bayiin elinden çıkmış ve fakat 
müsteri eline varmamıs olan şe
kerler müsteriye vardığı günü ta
kip eden günün akşamına kadar 
bir beyanname ile mahallin en 
büyük mülkiye memuruna bildi
rilPcektir. 
Yukarıdaki esaslar dairesinde 

verilmiş olan beyannamelerde 
yazılı şeker mikdarlarının doğ
ru olup olmadığı alakadar me
murlar tarafından tetkik ve kon
trol onilPcı>.ktir. 

Beyanname bu akşama 
k<ıdar verilecek 

1 Nisan 941 salı akşamında ti
cartahane, ma,ilaza, depo, ambar. 
fabrika ve imalathanelerinde. su. 
be, komisyoncu ve acentalar nez
dinde ve sair yerlerde 100 kilo
dan fazla şekeri bulunanlar se
kerlerinin cins, mikdar ve siklet
lerini. bulundukları yerleri gös
terir bir beyannameyi 2 Nisan 
941 Carşamba askamına kadar 
mahallin en büyük Mülkiye me
murıına vı=>rrneve mecburdurl::ır. 

Mısırvn toptan satış 

fiyatları tesbit edildi 
Ankara, 1 (A. A.) - Ticaret Ve-

kaletinden tebliğ olunmuştur: 
29 sayılı koordinasyon kararmm 

birinci maddesiyle Ticaret Vekaletine 
mevdu salahiyete istinaden memleke
tin başlıca istihsal ve istihlak bölge
lerinde mı.sırın toptan azami satış fi. 
atları aşağıda gösterilmiş olduğu veç
hile tesbit olunmuştur; 

1 - Samsun ve Çarşamba'da dök
me sarı mısırın toptan azam!. satışlar
da kilosu 7 kuruş 25 santim, İzmit ve 
Akçakoca'da 7 kuruştur. 

2 - Başlıca istihlak mmtakalarında 
mısırın toptan azami satış fiyatları, 

birinci fıkrada yazılı merkezlerin esas 
fiyatıanna hakiki masrailarile en çok 
yüzde 5 nisbet.inde bir ticaret paymm 
ilavesi suretiyle bulunur. 

3 - Sair istihsal mmtakalarının 
toptan azamı mısır fiyatları, birinci 
ve ikinci fıkralarda gösterilen fiyat
lara nazaran fiili nakil masraflarının 
tenzili suretiyle taayyün eder. 

4 - Bu fiyatlar temiz sarı ntısırın 
ddkme olarak toptan azamı satış fi
yatlarıdır. Diğer nevi ve kalitelerin 
fiyatları taamül veçhile bunlara kıya
sen bulunur. 

5 - Bu hükümlere göre mısır is
tihlak ve istihsal eden yerlerin fiyat 
murakabe komisyonları kendi bölge
lerinin toptan mısır azami fiyatlarını 
tesbit ve ilan edeceklerdir. 

6 - Bu suretle ilan edilecek fiyat 
hadlerinden herhangi bir suretle faz
la .fiyat teminine gidenler hakkında, 
mllll korunma kanunu hükümlerine 
tev.tikan cezelandırılmak üzere, kanu
ni takibatta bulunulacağı ilAn olunur. 

7 - Karadeniz sahillerinde mmr is
tlhl€ık eden halkın ihtiyacını temin 
için T. C. Ziraat bankasiyle Taron Sa
tış Kooperatifleri birliği bu fiyatlar 
dahilinde mısır mübayaa ve tevziatı
na memur edilmişlerdir. 

HÜRRİYET 

Apartımanı'nın 

Temsili Vesilesile .. 
(Ba~ı 4 ünciidc) 

başındanberi kaydettiğimiz bir 
cok ihmallere rağmen, Selami 
izzet te dahil olmak Üzere, alkış
ladılar, demek bu eser münevver
lere hitap edebilir bir eserdi. 
Reşat Nurinin ve Ulunay'ın da 
kanaatleri bu merkezdedir. 

Selami İzzet yazısına devamla. 
"ancak Hürriyet Apartımanın 
telif olduğu için hürmetle selam
lamayı bir borç bilirim.,, diyor 
Selami İzzetin hürmetle selamı 
bu gibi yazıları ise yazık tiyatro
muzun. telif eserlerine ve telif e
ser yazan muharrirlerimize. Te
vekkeli Şehir Tiyatrosuna hiç 
kimse telif eser vermiyor. Ve
renlerin de hep canı vanıyor. 

Başta kaydettiğimiz gibi tivat 
romuzla yakından alakadar bir 
muharrir telif bir esere karşı b• 
kadar haksızlık gösterirse ınem 
lekette telif eser davasını halle 
imkan hasıl olur mu? 

V::ırınki Türk tiyatrosunun oy-

Hırvatlar Sırplarla 

Anlaşmak Üzeredir 
(8a~ı ı mcıde> 

sele olarak sü:ı:üp gidiyor. Ingiliz 
Hariciye Nazın Mister Eden ile 
Imparatorluk Genelkurmay baş -
kanı General Sir J ohn Dill'in Bel 
grada gitmeleri bütün nazarları 
daha ziyade ehemmiyetle Bel -
grada çevirmiş bulunmaktadır. 
Ayni zamanda Almanyanın Bel -
grat sefirinin de Yugoslav hü
kumeti tarafından reddedilen Al
man talepleri kar~ısında Hiifore 
izahat vermek üzere Berline git
miş bulunması bu hadiselerin e
hemmiyetini arttırmaktadır. 

Gelen haberlere göre Almanya 
Yugoslavyaya karşı kat'i hareke
te geçmek için yeni kabinenin be 
yannamesini okumasını beklemek 
tedir. Yeni hükumet de beyanna
meyi okumak için Hırvatlarla ce
teyan eden müzakerelerin neti -
cesine intizar etmektedir. 

l\1açek kabineye henüz girme
miştir, fakat bu akşam gelen son 
haberlere göre, Hırvatlar Sırplar
la anlaşmıya razı olmuştur. 

Bulgar Radyosuna göre, Yugos 
lavya hadiseleri Bulgaristanda 
endişe uyandırnuştır. Yine bu 
radyoya göre Yugoslavya mese • 
Lesi kolaylıkla ve tıpkı Çekoslo -
vakya meselesi gibi halledilecek
tir. 

Bir habere göre, üçlü pakta il -
tihak kararı karşısında vazifesin
den istifa eden ve yeni kabinede 
sandalyesiz nazır tayin edilen Yu 
goslavyanın Moskova sefiri Gab
riloviç yine vazifesinde kalacak -
tır. Kendisine nazırlık vazifesine 
başlamak üzere Moskovadan ay -
rılacağı sırada vazifesinde kalma
sı bildirilmiştir. Bu da Belgradın 
Moskovaya verdiği ehemmiyeti 
gösterir. 
Başvekilin beyannamesi 
Belgrat, 1 (A.A.) - "Avala,, 

Ecnebi ajanları tarafından halkı 
endişeye düşürmek maksadiyle 
işaa edilen heyecanlı haberler hak 
kında Başvekil, dün akşam bir be 
yannariıe neşretmiştir. Bu beyan
namede şöyle denilmektedir: 

"Yalan ve meharetle uydurulan 
ve yayılan haberlere inanılmama
sı halka ilan olunur. Heyecana ka· 
pılacak hiçbir sebep yoktur. Bü -
tün komşulariyle dostane bir si
y-aset takip eden h ükfunet, her -
kesle iyi komşuluk ve dostluk 
münasebetlerini devam ettirmiye 
çalışmaktadır. Hüklımet ileride 
de bu yolu takip edecek ve bu 
maksatla elinden gelen her şeyi 
yapacaktır. Halk, memleketin 
dışında ve içinde yayılan yalan ha 
berlerden mtiteessir olmıyarak sü 
kfmetle mutat işleriyle meşgul ol 
malıdır. Binaenaleyh bir kimse • 
nin bulunduğu mahalden başka 
yere taşınmasl veya evini terke1 
mesi yasaktır. Sebepsiz olarak ya· 
pılacak bu gibi hareketler zararlı 
neticeler verebilir. Devletin ve 
halkın menfaatleri hiç kimsenin 
evini terketmemesini ve eğer la -
zım ve mukadderse herkesin va
tan, kral ve millet için evinin e· 
şiğinde ölmesini emreder. 

Ordu, hava kuvvetleri ve do -
nanma vazifelerini yapmıya hazır 
dırlar. Bütün devlet otoriteleri ve 
bilhassa belediyeler ve rahipler, 
vazifeleri başından ayrılmamalı· 
dırlar. Plan mucibince yapılacak 
tahliyelere ancak alakadar neza
retler müsaade edecek ve esasen 
bu hususta yazıh emirler verile -
::ektir. Dahiliye nezareti vaziyetin 
icaplarına uymıyan içtimalara ve 
her türlü halk toplantılarına ma
ni olmak için icap eden tedbirleri 
alacaktır. 

Alakadar nezaretler, bu beyan
namenin harfiyen tatbiki için der 
hal icap eden tedbirleri alacak· 
tır.,, 

Tekaüde sevkedilen 
nazırlar 

Belgrat, 1 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Gazeteler, eski Başvekil Svctko
viç ile 28 martta azledilen diğer 
nazırların tekaüde scvkedildikle -
rini yazıyorlar. Kral emirname
siyle, Belgrad belediye reisi Jev
ru Tomiç vazüesinden azledilmiş 
tir. 

* Moskova, 1 (A.A.) - "D.N.B.,, 
"Pravda,, gazetesi Sovyetler bir! 
liğinin yeni Yugoslav hükumeti
ni tebrik ederek Yugoslav mille
tinin ~erefli mazisine layık oldu
ğunu bir kere daha göstermiş 
olduğunu bildirdiğine dair olarak 
"United Press,, tarafından veri -
len haberleri yalanlamakta ve 
şunları ilave eylemektedir: Böyle 
bir telgraf mevcut değildir. Sov
yetler birliği temenniyatta bulun
mamıştır. 

nıyacağı eserleri yazacak muhar
rirler bu kabil iltifatlarla yetişir 
mi? 

Ben Selami izzeti eskidenberi 
Tiyatroyu seven bir muharrir o
larak tanıdığım için aldanmış ol
mak bana çok acı gelecek. Bu se
beple ancak bir ikaz mahiyetin
de olan bu ,satırları yazmak ma
ne\'i mecburiyetini hissettim. Te
lif eserlerin vazılması. g_erek ro
man ve hikaye, gerek tiyatro, C'· 

saslı bir memleket davasıdır. O-

. 
Afrikadan Akdenize 

Ve Balkanlara 
(Başı Sa. 3 te) 

Fakat Ingilizler tehlikeyi göre
rek sür'atle Mısırda General Wa
vel'in kumandası altında en son 
sistem motörize kuvvetlerden mü 
rekkep büyük bir ordu vücude 
getirdiler. Son iki ay içinde de 
Italyanları yalnız girdikleri yer -
lerden çıkarmakla kalmadılar. Ge 
neral Grazianinin ordusunu peri
şan ettiler. Habeşistan ve Eritre
yi işgale muvaffak oldular. Bir 
haftaya kadar da buradaki harbi 
bitireceklerini bildiriyorlar. 

Binaenaleyh Italyanın Afrika
da o~namak istediği rol sıfıra 
mtincer olmuştur. Artık Italya -
nın bir daha Afrikada bir iş yap
masına imkan kalmamıştır. 

Italya ikinci vazifesini de ifa • 
ya muvaffak olamamıştır. Ingi -
!izler Atlantik ve Pasifik donan -
malarından da bazı gemileri Ak
denize nakletmek suretiyle bu 
denizdeki donanmalarını takviye 
etrnisler ve Italyan donanmasına 
nefes aldırmam'ışlardır. Italyan 
donanması hiçbir zaman açıktan 
açığa harbe girişmiye cesaret ede
memiş, Akdenizdeki münakale 
yollarını kesememiş. Ingiliz ge
milerinin Ak.denizde serbestçe 
seyrüseferine mani olamamıştır. 
Hatta Almanların Sicilyaya yer
leştirdikleri hava kuvvetleri de 
Ingiliz donanmasının Akdenizde -
ki hareket serbestisini tahdit ede· 
memiştir. Bilakis Ingilizler Bin -
gaziyi işgal etmek suretiyle bü -
tün Afrika sahillerine hakim ol -
muşlar, Yunan adalarında yeni 
üsler kurmak suretiyle de şarki 
Akdenizde üstün bir mevki temin 
etmişlerdir. ltalyan donanma -
sına vurulan son darbeden sonra 
da artık şarki Akdenizde Ingiliz 
hakimiyeti kat'i surette teessüs 
etmiş bulunmaktadır. 

Italya üçüncü vazifesini üada 
da acz göstermiştir. Yunan mil -
letinin kahramanca mukavemeti 
Italyanın burada yalnız mağlup 
olmasrnı değil, fakat düşmanına 
da birçok faydalar temin etmiye 
hizmet etmiştir. Italyanın Yunan 
taarruzu İngilizlerin Yunan ada
larından ve Yunan sahillerinden 
istifade etmelerine, Yunanistan
da hava üsleri kurmalarına, ve 
mihver devletleriyle Avrupa top
raklarında karşılaşmalarına im -
kan vermişti;. 

Nitekim Afrika ve Akdenizde 
düşmanı temizliyen Ingilizlerin 
şimdi de 'Balkanlarda mihver dev 
letlerine karşı yeni bir cephe kur
makla meşgul olduğuna şahit olu
yoruz. Ingiliz Hariciye Nazırı Mis 
ter Eden ve Genelkurmay Başka
nı General Dill'in tekrar Atinaya 
dönmeleri doğrudan doğruya Bal
kanlarda Alman istilasına karşı 
kurulacak cephe ile alakadar ol
sa gerektir. 
Yugoslavyanın mihvere karşı 

cephe almak hususunda gösterdi
ği milli gayrette İtalyanın Arna
vutluktaki mağlubiyetinin de ro
lü olduğuna şüphe yoktur. Bu sa
yede Yugoslavya doğrudan doğ
ruya Ingiltere ve müttefikleri ile 
komşu olmuş ve Ingiltereden Yu
goslavyaya her türlü yardım ya -
pılması imkan dahiline girmiştiı'. 
Yarın Almanya Yugoslavyaya 
girmek isterse, Belgradın Yuna -
nistan ve Ingiltere ile el ele ver -
mesi mümkün olacaktır. 

Işte ltalyanın bu birbirıni ta
kip eden mağlubieytleri sayesin
de İngilizler Afrikadan Ak.denize 
ve oradan da şimdi Balkanlara 
geçmiye muvaffak olmuşlardır. 

Eritrenin Merkezi 

İngilizlere Geçti 
(Başı 1 incide) 

Kahire, 1 (A. A.) - Umumi 
karargahın tebliği: Libyada. kuv 
vetlerimizin ileri unsurları, dün
kü Pazartesi günü, Mersa Brega 
mıntakasında düşmanın piyadesi 
ve motör1ü cüzütamları ile temas 
halinde idi. 

Eritrede, Asmara yolu üzerin
deki geniş tahribata rağmen, ileri 
hareketimiz devam etmektedir. 
Son 48 saat içinde, aralarında bir 
liva kumandanı da olmak üzere 
800 esir daha aldık. 

Habeşistanda, münakale hatla. 
rının burada da ricat halindeki 1-
ta lyan kuvvetleri tarafından ge
nis bir surette tahrip edilmiş oL 
masına rağmen, Diredaua'den A-
dis-Abebaya doğru demirvolu ve 
yol yzerinden ileri hareketimiz 
seri terakkiler kaydetmektedir. 
Riitün diğer bölgelerde, cenubi 
Habeşistana nüfuz, bilhassa Ru-

Askeri Vaziyet 
<Başı 1 ıncidc) 

kalsaydı Almanların geçen hafta so
nunda Sclanige doğru harekata geç
meleri mukarrerdı. Fakat bugilnku 
vaziyet karşısında Alınanyanm Bal
kanlarda takip edebileceği askeri he
def şu ı.iç nokta iuerinde hül5.sa c
dılebilir: 

1 - Yugoslavyanın mukavemetı 
gozönUnde tutularak Balkanlarda!, 
bir kısım Alman kuvvetlerini, Yugos
lav ordusunun kar~ısmda müdafaa \'a. 
ziyetinde bn-akarak kuvayl kulliye i· 
le Yunanistana hucum etmek, 

2 - Yunanlılara karşı müdafaad· 
kalarak evveıa Yugoslavya ile harb· 
neticelendirmek içın Yugoslavyaya 
hücüm etmek. 

3 - İki devlete karsı birden ta
arruza geçmek. 

Bu üçünciısu, bugünkü vaziyet kar
~ısında zor ,.e hatta imkansızdır. AI
manyanın bu üc;ı.incu şıkkı ihtiyar e· 
debilmesi için Bulgaristann yeniden 
kuvvet se\·ketmesi, yeni askerI ha
zrrltklarda bulunması Iazımdır. Bu ha
zırlıkları yapsa bile üssulharekesln
den uzak bulunan ordunun bu iki ıııu
him kuvvete karşı ayni zamanda bir 
taarruz hareketine geçmesi meselc
dır. Ayni zamanda mütearrrz kuvve
tin daima müdafaa ,·aziyetinde olan
lardan bir misli fazla olması lfızrm gc
lecegine göre, hatta bu şekil imkas
sızdn· bile, denilebilir. 

Alrnanyanm birinci sıkkı tercih et
mesi ihtimali daha kuvvetlidir. Çun
kiıı Selanik Almanlara geçerse, Yu
goslav ordusu sevkülceyş bakımından 
çok guç bir duruma düşer. Ayni za
mı;nda Yugoslavyamn bütün dost o
lan komşulariyle alaka ve mtinaseba
tı kesilir, üstelik te denizle muvasa
lası mi.inkati olacağından iaşe, teçhi
zat vesaire bakımından göreceği her 
türlü harici yardımdan mahrum ka
in-. 

Ancak, bu hareketin tek mahzuru, 
Alınan ordusunun Selaniğe doğru ya
pacağı ilerleme esnasmda ba~tan, Yu
goı;;lav ordusu tarafından vurulması 

tehlikesidir. 
Alman ordusu yandan gele<'ek bu 

tehlikeyi önliyebileeek mevkide mi
dir? 

Bu suale cevap verebilmek için ilk 
önce, Bulgarb1andaki Alman ordusu
nun vaziyetini tetkik etmek lAzımdır: 

Bulgaristandald Alman askerleri üç 
grupa ayrılmıştır. Bu üç grup 15 tt.ı
menden mürekkeptir. Bunlardan baş
ka Almanların münhasıran Yugoslav
yaya karşı kullanacağı askerler 'ar
dır ki; bunlar, Romanyadadır. Roman
yadaki askerlerin bir kısmı Banat 
mıntakasmdadır. Bunların harekata 
iştirak ettirilmesi mümkün ise de Ro
manyada mevcut kuvvetlerden ı..iç 
dört tümenden gayrisini, muhtelif se
bepler dolayrsiyle, harbe sürmeye im
ltlin yoktur. 

Macarlara gelince, onlardan ancak 
zayıf bir kısım Almanlarla bitlikte 
Yugosla\·yaya karşı harekAtta buluna
bilir. 
Almanların ayrıca eski Avus1urya

da Yugoslavya harekatı için ayrllmış 
bir kısım ku,·vetıeri vardn- ki, bunlar 
on tümen kadardır. 

Bütün bunlardan başka 1talyanm da 
Yugoslavya hududunda meşhur Po or 
dusu bulunmaktadır. 

İşte bu suretle Avusturyada 8-10 
Romanyada 10-12, Bulgaristanda 12-
15 Alman ve Macaristanda 4-5 ::\1a
car, İtalya hududunda bir İtalyan tiı
meni olmak üzere Mihverin Yugoslav
yaya karşı 40-45 tümeni tahşlt edilmiş 
bir halde ve emre amade bulunmak
tadır. 

Buna karsı Yugoslavlarla Yunan
lıların vaziyetini tetkik etmek lfızım 
gelirı:e, bu iki devletin durumunu ı;:ciy

lece hlilasa etmek mümkündür: 
Yunanistanda, Arnavutlukta İtalya

ya karşı harekat yapan Yunan kuv
vetleri müstesna olarak, Almanyayıı 

karşı ilk ağızda müdafaada buluna
bilecek yedisi yardnncı kuvvet, olmak 
üzere on beş tumen bulunmaktadır. 

Yugoslavya tehlike anında umuml 
seferberlik yapınca 32 tümen asker 
çıkarabilir. Şimdiden Yugoslavlar Üs
küp mmtakasmda 15 tümen tah~it et
ınlş bulunuyorlar. Şu halde, böyle bir 
taarruz vukuunda Almanlar 28 Himen 
den milrekkep kun·etli bir Sırp - Yu
nan ordusiyle karşılaşacak, demektir. 

Yugoslavyanm en mühim noktası 
cenup bölgeı;idir. Bu itibarla Yugos
lav ordusunun en güzide kısımları 
halen burada bulunmaktadrr 

Üskilpten sonra Yugoslavya için i
kinci derecede mi.ıdalaa edilmesi lü
zumlu olan yer, Bclgrad mmtalrnsı 'e 
üçilncil derecede de eski Avusturya
Yugoslav hudududur. 

Yugoslavya hudutları içinde tabii 
arızalar pek çok ve fevkalade milhim
dir. Esasen harpçi bir millet olen Yu
goslavların bunlara dayanarak mUkem 
mel bir müdafaa hattı tesis etmeleri 
ve şiddetle mukavemet eylemeleri 
beklenebilir. 

Şurasını da ilave edelim ki, Belgr:ıd 
İtalyaya karşı iki fırkadan fazla a~ker 
ayırmak mecburiyetim hissetmez. Bı
itibarla, Yugosla,· ordusu bütün ku\ 
vetlyle Alrnanyaya karşı duracak 'a 
dyettedir. Buna, Yunanlıların da kah 
ramanca müuafaa ve yardımlarını i 
rnve edecek olur isek Alınanların n< 
dereceye kadar müşkül bir vazly~tt .. 
k::ılacaklarını tayin etmek kolaydır. 

Yugoslavya ile Yunanistanm elele 
\•ererek miı.şterck düşmanlıırma kar
~ı kuvveUi darbeler indirecekleri mu
hakkaktır, denilebilir. 

dolf gölünün şimalindeki mınta- 1 
kada. genislemektedir. Fransa çin Abloka 

De Gaulle Kahire'de 
Kahire. ı (A. A.ı - Gen~aı Gevşetilmiyecek 

De Gaulle, bugün ö~leden sonra . 
tayyare ile Hartumdan Kahireye yaşıns;;ton, l (~· .. A.) -: '.'D. N · 
e:elmiş ve General Wavel. hava 1 B. =. lngılter: buy~ _elçısı Lorc 
Mareşali Longmore ve Fransız ~alüax bygul}. h!lrıcıye nezare 
Generali Catroux tarafından kar- tıne yaptıgı hır zıyaretten sonr 
<>ıl::ınmı~tır. ·demiştir ki: "Vichy'nin işgal al-

tındaki araziden mühim mikdar. 
na layık olduğu ehemmiyet veril- da hububat aldığı ö,ğrenilmistir. 
meli ve onu bu gibi küçük düsii Buna binaen Vichv hiikumet.ı 
recek klic,:i.ıklüklerden sakınılrna artık İngiliz ablokasinın gevşeti-
lıdır. leceğıni beklememelidir 



TAN 

GRiPiN 
Bakırköy 

Adı Soyadı Sanab Matrah Nisbet Kazanç '1'. zam 
L K L K L K 

Turgut Kurt Berber 12 00 35 2 09 o 52 
Re<:ep Ka!!ap 60 00 25 13 77 o o 
Salih Sarraç 48 00 30 3 87 o o 
İsmail Eyiol Teni 51 00 30 10 48 o o 
Ahmet Çakmak Kireşd 103 50 30 12 99 o o 

Mal 
Buhran Zam ceza 
L K L K 

o 42 o 46 
2 75 2 48 
o 77 o 70 
2 10 1 89 
2 60 2 34 

2 - 4 - 941 

Müdürlüğünden 
H.N Senesi 

11 940 
28 937 
13 937 
66 937 
37 937 

İı adresi .thbamame 
nu 

Zammm sebf!!ııl 

K. Çekme<:e köyü 15/ 17 Kapadığını blldirmedllinden 
.. .. " 1/2 " .. 
• " » 1/1 " • 

Cevizlik istasyon C: 40 nu 1/9 ., ,. 
Osmaniye kireç ocağı 16 nu 1/10 -8&f, Dff, :Jrezle, Grip, Romattima· 

Nenalji, Kınklık " Batan Aln}amun Derhal ~eeer 
........ lhd• 3 bt1 abeabılllr. TAlttrTtUIND!N SAltlNINtZ. 

Kazanç miikellenerinden olup işlerini terkedip gitmeleri dolayıslyle yapılan tahkikatta yeni adresler! maltim olmryan yukarıda yazılı mükelJe!Jerln hlzalannd';. gösterile~ vel'1Jf ve 
zamları 3692 sayılı kanun hilkilmleri dairesinde ilfınen tebliğ olunur. (2586) 

ffııt nRDE PULLU ICVTUtARt lSRARtA IST!YINIZ 

İKİNCİ DAVETNAME 
Hali Tasfiyede 

Şark Demiryolları, işletici 
~umpanyası Türk Anonim 

Şirketi 
31 Mart 194 t tarihi için içtimaa davet edilen Şark Demir

yolları İşledici Kumpanyası Hissedarlar Heyeti Umumiyesi nisa
~ı ~ü~kere hasil olmamakla toplanamadığından, hissedarların, 
ılk ıçtıma mevzuu olan aşağıdaki Ruznameyi müzakere etmek 
üzere, 25 Nisan 1941 tarihinde, saat 10.30 da, Sirketin Sirkecide
ki Merkezinde içtimaa davet olundukları ilan Uunur. 

RUZNA.~EİMVZAKERAT 
1 - 1940 senesine ait likidatörler kolejinin raporu. 
2 - Mürakip raporu. '-~ -
3 - 31 Kanunuevvel 1940 tarihine kadar bilançonun tasdiki 

ve Likidatörler zimmetlerinin tebriyesi. 
4 - 1941 senesi için Mürakip tayini ve bunlara Yerilecek 

tahsisatın tesbiti. 
Esas mukaYelenamesinin 25 inci maddesi mucibince gerek 

asaleten ,.e ~erek vekaleten hiç olmazsa on hisseve malik olan 
her hissedar işbu ictimaa istirak edebilecek ve ı?erek asaleten ve 
grek vekaleten malik olduğu her on hisse için bir reye malik ola
caktır, fakat Ticaret Kanununun 365 inci maddesi mucibince nef
sinde on reyden fazla cemi edemiyecektlr. Reyi vermiye hakkı o
lup bu umumi heyete iştirak edecek olan her hissedar hisselerini 
en gec 17 Nisan 1941 e kadar aşağıdaki müessc!iclerc depozito 
etmelirfirler: 

TÜRKiYF.OE: İstanbulda, Sirkecide, Sirketin merkezinde. 
A VUSTURY ADA: Viya nada, Oesterreichische Creditanstalt 

WienPr Bankvnein Müessesesinde. 
BELC1KAnA: Brükselde. 4R R. de Namur'de BANQUE DE 

LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE MiiessesPsinde. 
FRANSADA: Pariste, 16 Bd rles ItaliPns'dP BANQUE NA

rfONALE POUR LE COMMERCE ET L'İNDUSTRİE Müesse
sesinde. 

HOl.ANDADA: Amesterdam'da MM. TEIXEIRA DE MAT
TOS Müessesesinde. 

tsvtÇREDE: Bale'de ''Banque Commerciale de Bale" Mües
sesesinde. 

Zürich, Bale, Geneve ve St-Gall'de "CREDIT SUISSE" Mü
essesesinde. 

Bale'de, MM. SPEİSER, GUTZWILLER et Cie. Müessese
sinde. 

Ticaret Kanunu ve Şirketin Esas Mukavelenames\ ahkamı 
mucibince, işbu ktimada hazır bulunacak hisselerin mikdan ne 
olursa olsun. yapılacak müzakerat ve ittihaz edilecek müzakerat 
muteber o\acaktır. 

Sıhhat ve 

Hali Tasrıy~dt? 
Şark Dt-mlryolları fşledicl kumoanyasr 

Llkldatörlerl Mümessili 

içtimai Muavenet 

1 

,.,... S 1 R K E C 1 

SalkımıöQüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki sergiyi 

ziyaret ediniz.. 

"Mesleki tahsil görmüş ve bil
fiil çiftlik idare etmiş 

Tecrübeli Ziraatciye 

ihtiyaç vardır. Bu vasfı haiz ve 
kırk beş yaşını tecavüz etmemiş 
olanların evrakı müsbite suret
lerile birlikte A. 434 rumuzu ile 
Gazete idarehanesine müracaaL 
ları . ., 

J 

KAYIP - Aydın San'at oku
lundan aldı~ım tasdiknamemi za

ı yi ettim. Ynisini çıkaraca~ımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Üskü-
dar Toptaşı caddesi No. 302 de 
Suat Berkay. 

KAYIP - İstanbul limanın
dan aldığım 2317887 numaralı 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. Mustafa. 

KAYIP - Ağustos 939 tarih 
ve 18005 No. 1ı cüzdanla Ziraat 
Bankasının İstanbul şubesine tev 
di eylediğim meblağ için banka
nın evrakına tahdim etmiş oldu
ğum tatbik mühürümü zavi et
tim. Yenisini cıkartacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Gönen'in 
Karalar çiftliği köyünden ölü 
Mehmet Ali eşi Zahide Sayın. 

Sahip ve Neşriyat mildürO ltmln 
UZMAN. Guetrcililr ve Netriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

VekCiletinden 
Açık Eksiltme Usuliyle İnşaat Malzemesi Alınacak 

Muhammer, Muvakkııt temi-
Malzemenin bedeli nat mikdarı 

Nev'i :Mikdarr Lira Kr. I.ira Kr. İhale günQ İhale saati 

Kiremit ( 35000 2880 00 216 00 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 
Mahya ( 1000 
nuberolt 30 kiloluk 190 top 3990 00 299 25 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 
Pik boru ( 8200 Kilo 2662 40 199 68 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 
Pık dirsek ( 120 
Gaıvantze saç 8-10 numara 3500 KtlCJ 3500 00 262 50 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 

1 - Ankarada HamamönUnde Tıp Fakültesi mQştemllMından Do~m ve Nisaiye Kliniği binn,,mda ema
neten yapılacak ikmal inşaatı için nevileri, mikdarları. muhammen bedeller!, muvakkat teminat mikdarlan yu
karıda yazılı 6 nevi inşaat malı.emesi açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Nlııan 1941 tarihinde Pazartesi gliniı saat 15 tc Ankarada Sthhat \'e İçtimai Muavenet Ve
kAletinde teşkil olunacak hususi komiııyonca yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu i,şe alt $arlnnmeyi Sıhhat ve İçtimai !'vfua,·cnet VekAteU İçtimai Muavenet Dairesinde 
\'C 1stanbulda Sıhhat ve fçtim:ıl Muaverıet MildürlüğQnde tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat mikdarları her malzemenin ismi hizasında gösterilmiştir. 
5 - Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyonca kabul edilmiyeceği !çın bu kabil 

teminat vermek isteyenler daha evvel Vekalete miiracaatla bunları alAkalı mıılsandıklarma yatırmaları ve ko-
misyona makbuzlarını tevdi etmeleri lazımdır. (2421) 

" ... .,.. . 
• DARUINI BIUll 1$ BANKASINDA 

tRAJl:tivEL.f !::!.ES~ ~ÇAR 

r T. iş Bankası"-----------
1<üçü1c Tasarruf 1 t L A N 

Hesapları 1941 Petrol Limited Şirketi 
iKRAMiYE PLANI . 

Ke~ideler 4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Atuı
toı, 3 İldncitqrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet '!000 Liralık =%000.-Lira 
3 .. 1000 .. =3000.- .. 
2 .. 750 .. =1500.- .. 
4 " 500 .. =2000.- .. 
8 ,. 2SO ,. =2000. .. 

35 .. 100 ,. =3SOO.- .. 
80 • so .. =•000.- .. 

Naklediyor 
Pek yakında Petrol Ofise devredilecek olan Petrol Limited 

$irketi Galatada Eski yolcu salonu karşısında kain Kozluca ha
nının 3 ncü ve 4 neli katlarına nakletmiştir. Mezkur sirketin 
tayin ve ilan edilecek tasfiye m•1amelesi hitam buluncava ka. 
dar yukarıdaki adreste icrayı faaliyet etmesi mukarrerdir. 

Telefon Numaraları: 44002 - 44010 - 44001 

, • Yeni Açılan • .. 

HER CİNS KUMASLAR 
YENİ DESENLER 1 

Uv~~~! ... ~~.~~~v.}~:~!~~~~~~~I 
EN UYGUN FİJ\TLAR 

300 .. 20 " =6000.- .. ' 
.......... ·-•••u•oo•••••-oo•oo••••••H•••• l •••••• Uğramanız menfaatiniz icabıdır. 

İKİNCİ DAVETNAME 
Hali Tasfiyede 

Sark Demiryolları T~.rk 
Anonim Şirketf 

31 Mart 1941 tarihi için içtimaa davet edilen Şark Demiryol
ları hissedarlar Heyeti Umumryesi nisabı müzakere hasıl olma
makla toplanamadığından, hissedarların, ilk ictima mevzuu olan 
aşa~ıdaki ruznamE'yi müzakere etmE'k üzere. 25 Nisan 1941 tari
hinde, saat 10 da, Şirketin Sirkecideki. Merkezinde ktimaa da. 
vet olundukları ilan olunur. 

RUZNAMEİ :\IÜZAKERAT 

1 - 1940 senesine ait Likidatörlerin Raporu 
2 - Mürakip raporu. 
3 - 31 Kanunuevvel 1940 tarihinde kesilen bilançonun 

tasdiki ve Likidatörler zimmetlerinin tebriyesi. 
4 - 1941 senesi için Mürakip tayini ve bunlara verilecek 

tahsisatın tesbiti. 
5 - Likidatörlcr Kolejine verilecek salahiyet. 
Esas mukavele.name.nin 49 uncu maddesi ahkamna tevfikan, 

heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekaleten asgari 20 his
seye malik olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti Umumiyenin beher azası asaleten gerekse vekaleten 
asgari her 20 hissi." için bir reye malik bulunmaktadır. Maamafih 
10 reyden fazla reyi nefsine ce medemez. 

Reye hakkı olan hissPClarlardan ic:bu alelade içtimaa iştirak 
etmesini arzu eden kimselerin Esas Mukavelenamcnin 54 üncü 
maddesine tevfikan nihavet gelecek 17 Nisan 1941 tarihine kadar 
hisselerini aşağıda gosterilen yerlere tevdi etmeleri lazımdır. 

TÜRKİYEDE: 1stanbulda, Sirkecide, Şirketin İdarei Mer
keziyesi. 

A VUSTURY ADA: Viyanada, Oesterreischische Creditanstalt 
Wiener Bankverein. 

BELCİKADA· Brükselde. Namur sokağında, 48 Numarada, 
"Societe Generale de Belgique" Bankasında. 

HOLANDADA: Amesterdam'da MM. TEIXEIRA DE MAT
TOS Müessesesinde. 

FRANSADA: Pariste, 9 Bd. Malesherbcs'de, R. de LUBER
SAC Müessesesinde. 

Pariste, 16 Bd des İtaliens de, "Banque Nationale pour le 
Commerce et l'Industrie" bankasında. 

İSVİÇREDE: Bale'de MM. SPEISER, GUTZWİLLER et 
Cie. Müessesesinde, 

Bale'de Banque Commerciale de Bale Miiessesesinde. 
Zürich, Bale, Gencve ve St-Gall'de "CREDIT SUISSE" Mü

essesesinde. 
Ticaret Kanunu ve Şirketin Esas Mukavelenamesi ahkamı 

mucibince, işbu içtimada hazır bulunacak hisselerin mikdarı ne 
olursa olsun, yapılacak müzakerat ve ittihaz edilecek müzakerat 
muteber olacaktır. 

Hali Tasflycdı-
Şark Demiryl)lları Likldatörleri 

Mümessili 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKAS 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ,.e Ajans adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nC\'İ banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Ba.1kaıında ku"'barılı ve lhbarıız tasarruf heıaplarında en az 50 
llra11 bulunanları senede 4 defa çekilecek kur'a ile ıtağıdakl pllnı gö· 

re ikramiye daQıhlıcaktııı 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 • 
100 • SO " S.000 • 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

ol KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 !azlaslyle verilecektir. Kur'alar 
senede f defa, 11 Eylül, 11 Birinclkanun, 11 ·Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

ittihadı Milli Türk Sigorta Şirketinden : 
29 Mart 1941 tarihinde atelAde olarak toplanan hissedarlar heyeti u

mum!yes!nde Şirketimiz hisse senetlerinin 21 numaralı kuponu mukabilin
de hissedarlarımıza snfi olarak "150" kuruş tevzline karar verilmiş oldu
ğundan 1 Niımn 1941 tarihinden itibaren Galatada Onyon hanında, Şirke
timiz veznesinden tcdiyatta bulunulmakta oldulunu sayın aksiyonerleri
rnize bildirlir. 

. 

DENTOL .... · ~ . . . 

DİŞ MACUNUNU 
)<ulTanarak dişrerfnizln sağlamlıöını ve 9~z .... k~maş-ı 

tıran parlaklığını kazanınız. 

tier yerde O E N T O L.. diş macunun·.; lsteyk'ıİı 

,! ............................... . 
Kızllay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden I -Ankarada Kızılay Umumi Merkezi Parkında çalışmak fizere 

l\lüstait Bir Bahçıvana Lüzum Vardır. 
' Taliplerin Yeni Postane civarında Kızılay Deposu Direktör

iğüne müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Emniyet Sandıaı '" 
Direktörlüğünden 

0-40/2117 Emniyet Sandığına borçlu ımı Ad"lye Rabia \•arislerlne flADI 
yoluyla tebliğ: Bayan Adviye Rabla, Tophanede Süheyilbey mahallesinde 
Tulumba aralığı sokağında eski 6 en yeni Salıpazarı yokuşu 12 numaralı biı
ahşap haneyi birinci derecede ipotek göstererek 10-1-931 tarihinde 592/10093 
hesap numaraslyle Sandığımızdan aldrğı (4000) lira borcu 10-9-940 tari
hine kadar ödemediğinden faiz. komisyon ve masarifi ile beraber borç 
(4990) lira (10) kuruşa vamnşttr. Bu sebeple 3202 numaralı kanun muci
bince hııkkmda icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname'borç
lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgAhma gönderilmiş ise de borç
lu yukarıda ya7.ıh ııdreste öldüğü anlıışılmı~ ve tebliğ yapılamamıştır. 

Mezkôr kanunun 45 inci maddesi vefat hallnne tebligatın iltın suretiyle 
yaprlmasmı Amirdir. Borı:Ju Adviye Rabla mirascılan işbu HAn tarihinden 
itibaren bir buçuk ay iı;-inde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcu
nu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa blldlrmeleri 
IAzımdır Mirasçılar ipoteği kurtarmazlnr veyahut başlıyan takibi usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli ı;?ayrl menkul mezkôr kanuna göre 
Sımdrkça sahlacakttr. Bu cihetler alfıkadarlarca bilinip ona göre hareket 
edilmek ve her birine ayrı ayrr ihbarname tebliği makamına kaim olmak 
Ozere keYtlyet illin olunur. (2619) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vek61etinden 

3958 ııayılı gö11ilkçi11ük kanunu 4.4.941 tarihinde merlyete gtr~cğin
den, bu tarihten itibaren üç ay sonra ruhsatnameslz gözlukçillük yapmak 
yasaktır. Halen ticaret yapan gözlilkı;UJerin kap eden ruhsatnameleri al
mak üzere bu ilç ay zarfında bulundukları mahal sıhhnt müdilrlQltlerlne 
bir istida ile milracaat etmeleri ve çalıştıkları dUkkftnm ünvan ve sarlh ad
resini bidlrmek suretiyle tanzim edecekleri bu lsUdalarına: 

1 - Kaç senedenber! sanatmı icra etmekte olduğuna dair bulunduk-
lan mahallin en bliyük millk.fyp llmlr! tarafından verllmiıı vesika, 

2 - Nil!us hüviyet cüzdanı sureU. 

3 - Tahsil derecesini gösterir vesika sureti, 
4 - "Gözlükı;üliik yapmıya mani vücut ve akılda bir arızası bulunma-

dığını" tıı"<rih eden sıhhat rayoru. • 
5 - İki adet vesika foto~rnfı. 

rabtetmelf'ri liirumu ilan olunur. (1813 - 2552) 

Kırklareli Vilayetinden : 
Elli lira aylık ücretli vilAyet tel e!on fen memurlu!tu mOnhaldlr, Ta-

liplerin veslkalarivle vi!Ayete mUracaal etmeleri llfırı olunur. (2567) 

BANKASI 
TURK ANONiM şmKETI 
TESİS TARİHİ 1863 

Statüleri Ye Türkiye Cllnıbonyeti ile milnakit moknetenameet 2192 
Kumarah 10/6/1933 tarıbh kanonla taıdilr edilmiıtır, 

(24/6/1933 tarıhli 2435 Numaralı Reaml Gazete) 

Sermayesi: 
Oıityat akçeui : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca aehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de ~ 

\11Sffi. KIBRJS. VUt-.ıANISTAN. (RAN . IRAK. FILI~ 
ve MAVERA Y 1 ERlJUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
fUGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANlSTAN, SURWJt. LUBNM 

Filyallen H bütün Dilnnda Acenta v~ lıhbabırleri vardlr 

Her neVi Hanlı• Muameleleri 1apu 
Hesabı carı ve mevduat hesaplan küşadL 
rica"İ krediler ve vesaikli krediler küşadL 
rürkiye ve Ecnebi memleketler üzerıne keşide senedat Is. 

kootoso. 
Bona emirleri. 
Esham ve tahvilit. altın •e emtaa Ozerlne avans 

"'enedat tahsilih .,~ .,.,~ 

En yQ.ksell emruyet şartlanru ııaız k1ralü 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumharasız) la4Wimıf hesaplan &(ılır. 


