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yeni y Subaylar Yugoslayya ı 
• Hazırlıgını 

Diplomalarını Aldı Tamamlıyor 
Yugoslav Elçisi 

Ve And içtiler 

Kahraman ordumuza iltihak eden yedek subaylar, dünkü merasimde (Yazısı İkinci sayfamızda) 

Almanyanın 
Yu9oslavyaya 
Karşı Aldığı 
Vaziyet 

r. Milli --, 
ı Şefimiz 

Bertin, fikı\yeUe.rini münhasıran 
Sırplara tevcih etmektedir. Bu en
trika ile Hırvatları Sırplardan a
yırarak Yugoslavyayı parçalamak 
maksaduu takip ..,tınektedir. Fa
kaıt Jimdiye kadar, Hırvallarm bu 
tahrike kapıldık.lYrmt gösteren bir 

1 

emare yoktur. General Simovic 
bütün milletin ıtımadına mazhar 
bir milli birlik hükı1meti kurmuş
tur. Bütün Yugoslav milleti yeni 
.kabinenin milli siyaseU etra!mda 
birleşmiı bulunmaktadır. Onun i- ı 
tin Almanya, beklem.edili ve um
madığı bir ıtekil karşısında bulun
makta ve ~imdlli,k vakit kazanmı- ı 
ya çalışrııaktadır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Ankara Halkevinde 

Verilen Müsamereyi 

Şereflend i rdi 
Ankara, 2 (TAN Muhabi

rinden) - Devlet Konserva. 
tuan ve Tiyatro mektebi ta
lebesi bu akşam Halkevinde 
"Oteld Kadın .. adlı komedi 
ile 0 Toska,, operasını temsil 
ettiler. 

Cümhurreisimiz İsmet İnö
nü, Vekiller, Generaller, Me
buslar, KordiplomatijZe men
sup zevat ve da ha pek eok 
güzide sahsiyetler davetliler A lmanyanın şimdi Yugos - arasında idi. Her iki eser bü-

lavyaya karşı takip ettiği tiin davetliler taraf•ndan bii-
taktik bize Çekoslovakyayı işgal- yük bir alaka ile takin eA'1di. 
den evvel kullandığı siyaseti ha· ı Genç sanatkarları mız dakika-
tırlatıyor. !arca alkışlanarak takdir ve 

O vakit, Çekoslovakyayı işgale tebrik edildiler. 

Eritre'de --
Musavva' nın 

Sukutu Her 

An Bekleniyor 

Libyada Mersa Berga 

Civarında Harekat 

Devam Ediyor 
Kahire, 2 (A.A.) - lngiliz as

keri sözcüsü, Musavva'nın düş -
mesinin her dakika beklenmekte 
olduğunu bu akşam bildirmiş -
tir. 

/ngüiz resmi tebliği 
Kahire, 2 (A.A.) - Umumi ka

rargahın tebliği: Libyada Mersa 
Brega'nın doğu şimalindeki ha -
rekat devam etmekte ve ileri müf 
rezelerimiz geri çekilmektedir. E
ritrede kıtalarımız dün Asmarayı 
zaptetmişlerdir. Buradaki düş -

( Sonu: Sa 5; Sü 1 ) karar vermiş bulunan Almanya, --------------' 
böyle bir işgal hareketini mazur 
gösterebilmek için, evveli\ ortaya ======== ================== 
Südetler meselesini atmıştı. Çe- MEŞHUR ADAMLAR 
koslovakyanın bu Alınan azlık -
larına zulüm ve işkence yaptığı-
nı, Alman mekteplerini kapattı- G 1 • • Kı•mı • ğını, Alınan köylerini yaktığı!\I a erısıne erın 
iddia ediyor, Alınan radyo ve 

matbuatı bu mezalim rivayetleri- Re s •1 m I e r·ı A 5 ı I malı '· 

Hususi Bir Mesajla 

Berline Döndü 

lngiltere 

Müsteşarı 

Dostane 

idame 

Hariciye 

Dedi ki : 

Belgrad, 2 (A.A.) - "Avala,, 
Yugoslavyanın Berlin sefiri And
riç, Belgratta 2 gün kalıp hükü
mete raporunu verdikten sonra 
dün akşam vaziiesi başına gitmiş 
tir. 

Andriç'in hususi bir mesajı ha
mil olduğu sanılmaktadır. 

Gerginlik artıyormuş 
Bertin 2 (A.A.) - "Stefani,, 

Begraddaki Alman sefirinin ve 
Berlindeki Yugoslav sefirinin 
memleketlerine dönmeleri Al
man - Yugoslav münasebetlerin
de gerginliğin gittikçe artmakta 
olduğunu göstermektedir. Ber
tin mahfellerinde Yugoslav hü
kümetinin Almanyaya fevkalade 
bir murahhas gönderdiğine dair 
hiç bir malumat mevcut değil
dir. 

S. Rusyanın altikası 
Moskova 2 (A.A.) - Resmi 

partinin gazetesi olan "Pravda,, 
da bir '!'akale neşreden tanınmış 

, muharrırlerden Zashavski, Sov
. yetler Birliği hükümetinin yeni 
YugGslav hükıimetine bir telg
raf göndererek tebrik ettiğini 
tekzip etmekte, fakat şnuları ila
ve eylemekedir: "Yugoslav mil
letinin şerefli bir mazisi olduğU 
muhakkaktır. Yugoslav halkı bu 
maziye ve tebrik edilmiye layık
tır. Tebrik telgrafı gönderilmiş 
olması fevkalade bir şey değildir. 
Şayet böyle bir tebrik telgrab 
gönderilmemişse, Sovyetler Bir
liği tarafından unutulmuş veya 
kimsenin hatırına gelmemiş de
mektir.,. 

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

( 

Bu resim, Yugoslavyada Kral Ik inci Pierre iktidan ele aldığı giin, halkın sokaklarda yaptıfı bliyiik 
tezahürattan bir intibaı tesbit ediyor. 

H ırvatlar 
Müzahir 

_.,__ 

,. 
1fiumede 
Kadın ve Çocukl ar 

Yalnız Maçek, Şahsi 

Sebeplerden Kabine 1 
1 

Dışında Kalıyormuş ! 

Tahliye Ediliyor 
Fiume, 2 ( A. A.) - "Stefa

ni": Kadınlar ve çocuklar dün 
akşam Fiume'yi terketmlye 
başlamışlardır. Vali tarafın
dan neşredilen bir emirname 
ile uınumi ve hususi müesse
selerde çalışan memurların 
hususi bir müsaade almadan 
Fiume'den ayrılmaları mene
dilmiştir. Emirnamede seyrü
sefer vesikası almış olan mo
törlü vasıtaların hususi bir 

Almanların lddia~'lfrı 

Hilafına Memlekette 

Tam Sükunet Var 
Bel 

müsaade almadan eyalet hu-
grad 2 (A.A.) - "Havas - d tl h . . kına 

radyo,, Hırvatların yeni kabine- ,:en!~ı~t;~'.ne çı sı da 
ye iştiraki meselesi etrafında (Fiume, Yugoslav _ İtal-
formaliteler, n ihayete ermek ü- yan hududunda bir sahil şeh-
zeredir. Doktor Maçek'in Belgra ridir.) 
da gönderdiöi murahhaslar dün '--------------' 
Zağreb'e avdet etmişler ve mü
zakerelerinin neticeleri hakkın
da doktor Maçek'e izahat ver
mişlerdir. Bu toplantıya yeni 
kabineye dahil Hırvat Nazırlar 
da iştirak etmişlerdir. Sırp -
Hırvat müzakerelerinin şöyle bir 
neticeye bağlanacağı zannedil -
mektedir: Doktor Maçek bizzat 

( Sonu. Sa S; Sü 6 ı 

Cebelitarık'ta 

Limanda 

Faaliyet 

Büyük Bir 

Görülüyor 
Madrit, 2 (A.A .) - "Stefani,, 

Cebelitarıktan haber verildiğine 
göre, dün sabah bu limanda, In
giliz harp gemilerinin büyük fa -
aliyeti görülmüştür. Ikisi harp 
malzemesiyle, ikisi de kıtaatla 
dolu dört nakliye gemisi, iki kru
vazörle dört torpito muhribinin 

(Sonu. Sa 5: Sü 4) 

Amerikan 
Yardım ı 

Yunanist a na Mühim 

Mikt arda Silah 

Gönderiliyor 

Eden 1 in Ziyaretini 

Müteakip Mühim 

Hadiseler Bekleniyor 
Nevyork. 2 (A.A.) - Şimal: 

Karolin'deki Bragg istihkamla
nnda bulunan mühim miktarda 
75 lik top diğer harp malze-
mesiyle birlikte Yunanistana 
sevkedilmek üzere vapurlara 
yükletilmistir. Dün akşam Rt' i· 
sicümhur Roosevelt. bu sevkiya
tın icar ve iare kanunu mucib in· 
ce yapılmakta olduğunu bildir
miştir. 

Eden'in temasları 
Londra. 2 (A.A.l - EdPn ile 

General Sir Jobn Dill'in Atina. 
vı tekrar ziyaretleri haberi etra· 
fında. evplki ziyaretlerinde oldu
~u gibi, İngiliz resmi mahfilleri 
bir şev söylememekte ve ihtiyat_ 
lı harekPt etmektedirler. Fakat 
mazi kafi derecede ıröstermi,tir 
ki. şimdiye kadar Hariciye Na
zırının seyahatini her zaman 

(Sonu. Sa 5; SU 4 ) 

( GÜNL ER-GEÇERK~--' 

Tesbih Tanesi, Değirmen Taşı 
Yazan : Refik Halid 

ni istismar ederek Prag hükiı -
metine hücum ediyordu. Yugoohov Kralı, hükft met azası ile bir arada 

Bu sene dersler bir buçuk ay evvel kesilecek ve imtihan· 
lara yakında başlanacakmış,.. İmtihan? Hila, hazım· 

sızlığa uğradığım gecelerde uykulanma girerek beni kan ter 
içinde bırakan ve uyanıp ta hakikat olmadıiı anlaşılınca sevin
ce kavuşturan korkunç alin yazısı! Kültür ve terbiye mütehas
sısı «>lmamakla beraber ve belki de o sebepten ben imtihan 
aleyhtarıyımdır ve ~evre notları, çalışkanlığına, iyi niyetine «· 
hadet eden talebenın, sene sonunda imtihansız sınıf geçmesini 
isteyenlerdenim. Berlinde uydurulan bu meza- .• 

lim rivayetlerinin akibeti malüm- HUSEYIN 
dur. Nihayet guya bu mezalime 
nihayet vermek ve Alman azlık
larıru kurtarmak için, Alınan or -
duları Çekoslovakyaya girdi. Yal
nız Südet mıntakasını işgal ile 
kalmıyarak bütün Çekoslovak -
yayı zaptetti ve bu hükumeti par
çalıyarak ortadan kaldırdı. 

Bugün de Alman matbuatı ve 
radyosunun Yugoslavyaya karşı 
ayni taktiği takip ettiğıni görüyo
ruz. Şimdı de Yugosla vyanın ner 
tarafında Almanya ve Alınanlar 
aleyhindeki tezahürlerın günden 
güne genişlıyerek bütün mem • 
lekete yayıldığını, Romanya hu -
duduna yakın Alman köylerınin 
yakıldığını, her taraftan Alman
ların zulümden kaçarak Alman -
yaya ilticaya mecbur kaldıkları-
nı, hülasa Yugoslavyada azlık 
Almanlara karşı bır tehdit ve 
tazyık sıyaseti takıp edildiğı işaa ..,. · 
edılmekte ve Almanyanın bütün 
bu hareketlere karşı nihaye,t sab
rının tükenmesi zamanının gel-

• 

CAHIT Y ALÇIN'IN CEVABI 
Hüseyin Cahit Yalçın, anke

.ımize verdiği cevapta diyor ki: 
"Üniversitenin bu teşebbüsü

nü memnunivetle karşılamamak 
kabil değildir. Mazi ile hiçbir su
retle alakamızı kesemeyiz. Ma
ziyi yasatmak, onunla yakın te
ması muhafaza etmek bilhassa 
ı;ıenclik için terbiyevi bakımdan 
favdalıdır. Bu. ı;ıenclik icin on
larla büyümPk demektir. 

Edebivat sahasında memlt'ke
te ve edebivatımıza büyük hiz
metleri dokunan ve bu itibarla 
Üniversitenin büyük adamlar ııa
Jerisinde yer almalRrım lüzumlu 
bu ldui?um sahsiyetler şunlardır: 

Mevlana. Yunus F.mre, Fuzu
li, Nedim. Sevh Galip. 

fikrimre Pskilerden bu kan•r 
kMiilir. n.ı,. v•kın maziclen İb
rahim Mi1tpferrika'vı unutma. 
m•lt lAzımdır. 

dıği siıylenmektedir. • 
(Sonu: Sa 5; S ü 1) Hüseyin Cahit Yalçın 

Tan7imat dt'vr!rırlt'n VP daha 
~onrakilerilen de Sinasi. Namık 
Kemal Hamit. Recai Zade Ek

/Oevam r Sa. 4. Sii. :ı) ., 
.. 

Bremen'e Son 

Hava Hücumu 

Şiddetli Oldu 

Bütün Amerika 

Devletlerinin 

Atchğı Karar 

lngi lizler En Büyük Alman ve ltalyan 

Bombaları Kullandılar 

Londra, 2 (A. A.) - Hava ne· 
zaretinin istihbarat bürosu bildi
riyor: Pazartesi akşamı Emden'e 
karşı tevcih edilen hücum esna
sında bombardıman tayyareleri
miz şimdiye kadar kullanılmıyan 
en büyük bombaları atmışlardır. 
İlk hücum eden tayyareler tara
fından atılan yanı;ıın bombaları. 
şehrin ortasında üc küçük yangın 
cıkmasına sebebiyet vermiştir. 
Hususi bombalarla mücehhez bir 

(Sonu: Sa 5; Sü 5) 

Vapurları Zaptedildi 
Vaşington, 2 (A. A.) - Hull, 

müsadere edilen mihver vapurla
rının serbst bırakılması hakkın
daki Alman ve İtalyan talepleri
ni reddetmeye karar vermiştir. 
Gazetecilerle yaptıjtı görüşmede, 
Hull'den, mihver protesto nota
larının talep ettiği veçhile, vapur
ları serbest bırakmak için halen 
herhangi bir niyeti bulunup bu
lunmadığı sorulmuştur. Hull. 
verdiği cevapta, hükümet mahfil-

( Sonu: Sa 5: Sü 1 J 

Bazı mizaçların imtihana tahammülü yoktur; öylelerine 
pek iyi bildiğini bile unutturur, Misal olarak şu eski fıkrayı ha
brlatayun: Hocanın biri imtihan e<nasında bir yavruya sor
muş: "- Şu harfin adı nedir?" Çocukcağız heyecana kapılmıs: 
"- Şekli.ni pek iyi biliyorum ama, demiş, adı dilimin ucuna gel
miyor!., isim hatırlamamak her yaşta ha<ımızdan ıreçen olduk
çe tabii hadiselerden. doğuş veya yorırunluk iraplarındandır. 
Buna bir de korku ilave edenıeniz işiniz tamamdır: 

Vaktiyle bir kabahatliyi idama mahkum ederler; tam a.ılır
ken hDkimin ayağına kapanır: "- Aman, der, aramızda hak, 
hukuk \•ar, babant komşunuzdu, tuz ekmek yeıniştini7!,, 

"- Ya. öyle mi? Pederinin ismi ne idi, söyle de çaTesine 
bakalım!., 

"- Ben şimdi korkumdan kendi adımı unuttum, babamın
kini nereden hatırlayacağım!,, 

Hem, doğrusunu isterseniz "bilmek" ile "bildiğini yakış
tırmak" yani ' ' ilim,, ile "idrak" de başka başka $eylerdir: Hani. 
zanginin biri oğlunu gizli şeyleri, ıraibden haber vermek ilmini 
tahsil için hususi bir hocanın yanına vermiş. Tahsil bitmiş, sı
ra tecrübeye, imtihana ırelmiş. Baba, usulcacık eline bir tesbih 
tanesi alarak oiluna sormuş: "- Avucumda ne var?'' Çocuk 
biraz diişünmüş, sonra: "- Avucunuzdaki şey yuvarlaktır, de
miş, ortası da delik!" Çocuğun ferasetine şaşan baba: "- Adını 
da söyle öyleyse!" Deyince, mahdum: "- Değirmen taşı!,, Ce· 
vnbını vermez mi? l\fecliste bulunan hocası atılmış: "- Ben. 
avucunuzdaki şeyin yuvarlak ve delik olduğunu anlatacak ilmi 
oğlunuza verdim; fakat ne yapayım ki onda. değirmen tasının 
avuca sığıp sığmıyacağını anlıyacak idrak yok?" · 



--- 2 

Yazan: ULUNAY Tefrika No. 30 

Cehennemden bahsedildiği za.- ta çırçıplak geziyorlar. Durup 
man sanki Gayya kuyusu he- dururken onları görerek günaha 
men odanın ortasında acılacak girdim. Allah affetsin. Bakalım 
ve eli zıpkınlı bir zebani şişe bıl- yarın ahrette o çıplak göğusleri 
dırcın dizer gibi bunları birer kızgın demirler cazır cazır yaktı
birer zıpkına saplıyarak fokur ğı. zaman ne yapacaklar? O bük
fokur ka~ nı ·an katran kuyusu- lüm büklüm kıvırcık saçlı başla
na daldıracak zannolunuyordu. rında yılanlar çörekenecek. O 

TAN 

Sağda yeni yedek subaylar and içiyor. solda yen.imezunlardan biri diplomasını alıyor. 
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Tercüme Eserler 

Meseleri 
Yazan: Naci Sadullah 

B undan birkaç giin evvel, hı 
siitunda terdime eserler 

dolduran lisan hatalarından ya 
ka silkmi,tim. O yazımın iddia 
mı ishat eden mic;alJeri uasında 
eski :\ıtoskova Sefiri Galip Kc 
mali Sö,v1t>mezoğlunun "Rusyr 
tarihi., adiyle fransızcadan dili . 
mizc <;evirdiği malimı eserden a-Hoca hanım vaazinde Ahret boyunlarındaki lanet halkaları -

azabından fazla heyecanla balı- nın hesabmı nasıl verecekler ... 
settiği zaman odada bulunanlar. Diye Sultam bira;>: daha titret-
ı:ı:?zlerini duvarda asılı ıevhalara tikten sonra: . . Mekteplerde 
dıkerek: . - Imanımızı tazelıyelım! Ku- • 

1 Yeni Yedek Subaylara işe~ ker Saklıyan- ıın;;;;İpb~;~:~~e d;ö;;:;;~zoğlu. 
dün "TAN., ncsrivat mi\dUrlii 

Du··n Merası·mıe e·ır Bakkal ğiine uzun bir mektup gönder-
miş. Bana cevap olar.ak sazılmı..-

• • 
lçın - Şefaat! Şefaat ... Ümmetıne mandasını ve;ir v~ odada bulu-1 ımtı·hanlar 

merhamet!... nanlar hep hır agızdan şahadet 1 

:piye. bağrışır~r1ardı. getirirlerdi. Halbuki Huriyenin 1 k 
Içlerınden hırı çıkıp ta: dediği gibi hakikaten vücutleri-1 Hazır 1 
- Yahu!, Zorunı:z ne~ N~ ?- nin mahrem olmryan ,:ıerlerini 

lt~yo:sun~. ~e _gu!1ah ışledı~ız erkeklere gösteren kadınların kız 
~ı boy~e tır tır tıtrıyorsu~uz · gın demirlerle cayır cayır yan

DE:mıyo:ciu. ~a~;n demış olsa malan lazım gelse bu zilli oros-

hu1unan ve bu sütunda neşri ri. 

D i p I o m a I a r ı Ve r i 1 d i Adliyeye_ Vrildi ~ra~~y:; bh~lu:::t~~s~:;ı~~:z~ı:!: 
tardır: 

da kim dınlerdı kı. -- punun seksen senelik nal'band 
• . ~ _ ."!" . . . .. önlüğünden farkı kalmıyacaktr. pn: dış Y1:1ZU b~!le .. 1~_ı. Iç yu- Vaziyet havli müddet böylece 

zune gelınce busbutun başka devam edecekti. Fakat hazıra ne 
türlü idi: dayanır? 

Sultanın kQ<:ası Murat Paşa İs-
tanbulun karda gezip izini bel- * * 
li etmiyen sinsi zamparalanndan- sultan Efendi, bütün softa-
dı. Hoca Huriye hanım, pek ya- Iar gıbi faizle tefecilik de-
kın bir mazide İstanbulu kasıp mek olan ribayı farkedemediği 
kavuran meşhur Üsküdarlı "Sa- için servetinden bankanın vere
çı kesile Huriye,. idi. Fuzuli i- ceği faizi dahi haramdır diye ka
mamlık eden kocası Cemal Efen- bul etmiyordu. Eğer kocası adam 
di de Aksaraylı Karakas Cemal olsaydı, kadıncağızın bu zaafını 
adiyle anılırdı. Sacı kesik Huri- bildiği için bankaya koyduğu pa-
ve tövbekar olup Cemale vardık- . 
t::ı.n sonra !!Ünahkarlıihnın valnı1 rayı çekip çekıp yiyeceğine bir 
Paşaya ait olan faslını tövbeye apartıman satın alır; bir katında 
karıştırmamıştı. Bunu Cemal de kendileri oturur ve diğer katla
biliyordu. Doğru dürüst bir iş nn kirasiyle de geçinirlerdi. Az 
sahibi olmadığı için evlerinin zamanda bir kaç milyon frangı 
kirasını, masrafını Murat Paşa har vurup harman savurdular. 
veriyordu. Cemal sözde Paşanın Paralar suyunu çektikten son
adamı idi. Murat Paşa metresini ra evde namaz, niyaz da unutul-
saraya getirtti. Sultan bu cer- du. _ _ 
bezeli malumatlı dindar kadına Cemal oglunun hastalıgını ba-
tamar:ıen bağlandı. hane ederek k~ısı ~le_ beraber 

Huriye sarayda bulunduğu daha .~al.aı;tor bır velınım~~e ç_~t
zaman hoca hanım rolünü o ka- ı mak umıdı_yle Istanbula do?~u. 
dar güzel oynuyordu ki hazan Beş vakıt namaz mukabılın~e 
bu zühd ve salah onu mazideki lokmaya koşuşan açların her bı
lekelerinden sanki tamamen tas- risi bir kapı buldular. 
fiye ediyordu. Paşa lstanbulda Apartımanın bir katının bile 
daha serbestti. Saraya yakın ol- kirasnı veremedikleri için kenar 
sun diye Huriyeye Boğaziçinde bir mahallede rütubctli bir bi
ufak bir yalı tutmuştu. Haftada nanın tavan arasında üç odalı bir 
bir kaç geceyi metresi ile beraber daireye sokuldular. 
geçirird!: Cemal bu z!Y?r~:ler~e Paşa, Hindistan mihracelerine~ 
pişkinligın son derecesmı gosterır Acem Şahına, Yemen Zcngibar 
eliyle mezelerini hazırlar, karısı hakimlerine Arabistan Kralları
ile dudak _duda~ rakı .i~en zam- na yazdığı ~uavenet mektupla
parasmı eglendınnek ıçın ut ça- nna yüzlerce kartpostal büyük
lar, ortadan kaybolmak zamanı- lüğünde çektirdiği yaver ünifor
nın geldiğini hissedince de: malı resimlerden birini leffeda-

- Allah rahatlık versin! Veli- rek gönderiyordu. Sedirinden 
nimet.... lumrldamıyan Sultan Efendi ro-

Diyerek odasına çekilirdi. matizmadan büzülen tek bacağı-
0 zaman sarayda horostan ka- nı iki koltuk değneğinfö arasın

çan; salavatsız, abdestsiz ayağını da sallıyarak hısım ve akrabasr
yeı·e basmıyan Huriye bu mec- nı - para istemek için - dolaşı
buri evliyalığın acısını çıkarmak yordu. 
için bütün kadınlığın işveleri~le Sığındıkları tavan arasında na
aşıkırun gönlünü hop hop yerm- maz kılmak değil Kıblenin bile 
den oynatırdı hangi tarafta olduğunu artık 

Nis ufak yer olduğu için Pa- kimse bilmiyor! 
şanın metresiyle ayn bir evde (Arkası var) 
buluşmasına imkan yoktu. Apar-
tımanda işi daha güzel tanz~ 
ettiler. Paşanın odası Cemal ıle 
Huriyenin odalarına bitişikti. El 
ayak çekildikten sonra Hoca ha
nım arka kapıyı açıyor, Paşanın 
odasına geçiyordu. 

Çok defa kendilerini unuttuk
ları zaman Cemal, vazifesini bi
len bir imam ciddiyetiyle ayakla
rının ucuna basarak odalarına ge
çiyor, ikisini de: 

- Haydi kalkın. Sabah nama
zına hazır olun! 

Diye uyandırıyordu. 

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü 

Çorum valiliğine tayin edilen 
Istanbul emniyet müdürü Mu -
zaffer Akalının bu ayın yirmisine 
kadar şehrimizde kalarak emni -
yet işlerini tedvir ve müteakiben 
mahalli memuriyetine hareket e
deceği anlaşılmaktadır. 

İktısat Vekili Şehrimizde 
Iktısat Vekılı Hiişnü Çakır dün 

sabahki tirenle Ankaradan şeh -
rimize gelmış ve doğruca Bostan
cıdaki evine gitmtstir. Iktısat 
Vekili şehrımizde birkaç gün ka
larak tetkiklerde bulunacaktır. 

Üniversitede Eleme Yedek subay okulunun 14 ün- rı söylemiştir: 
cü devresini muvaffakıyetle biti- "Yüksek huzurunuzda sıralanmiş 
ren gençlere dün okul binasında olan tunç çehreli, asil ruhlu, göğüs
merasimle diplomaları verilmiş - leri iman dolu Türk çocukları, Tilrk İmtihanlarmm 
t · ordusunun çelik safları arasmda yer 

B il• Qld .ır. d T k alınış bulunuyor. Her sene artarak e 1 u Sabahleyin saat onda a a - büyüyen QU ltütlenin azameti önünde 
s~de kısa, fakat canlı bir mera - göğüsleri.nnz fahrile, gururla kabarı-

Sualleri 
Maarif Vekaleti ilk ve orta sım daha yapılmış, kahraman or yor ve istikbale emin olarak bakıyo

tedrisat müesseselerinde dersl~- dumuza iltıhak eden yeni yedek ruz.,, 
rin 15 Nisanda kesilmesini ka. subaylar abideye merasimle çe - - Komutan, mezun yedek subay 
rarlastırrnıştır. imtihanlar da bir lenk koymuşlardır. Merasi111de lara hitap ederek ezcümle den:ı.iş
av icinde sona ermiş olacaktır. vali ile Orfi Idare ve Istanbul tir ki: 
Bu karar üzerine Üniversite komutanları ve sair askeri erk~n "Türk vatanmm, Türk Cümhuriye
Rektörü Vekaletle temas etmek hazır bulunmuş, binlerce halk da tinin bugünkil ve yarınki nöbetçileri 
icin dün gece Ankaraya gitmiş- meydanı çevrelamişti. Merasime, olan sizlere, orduya katılırken duy-

tl·r. Rektör Üniversite imtihan- bandonun çald.ığı ve yedek .. su.- gularmı.za ve kabarmıs heyecanınıza 
b ğ d ı d hitap etmek isterim. Ne kadar büyük 

lan ve programların ne seki~de 1 ~~yla!ın~ hep 1! a ız an soy e ı- ve şerefli vazifeler deruhte edeceği
ikmal edileceği hakkında Veka - gı Ist~lal z:rvı~şıyle başl~nmış, bu nizi hiç şüphe yok l<.i, idrak etmiş 
letle tf'mas edecektir. Diğer ta- nu muteakıp uç genç ~bıdeye çe- bulunuyorsunuz. Mazisi kahraman
r;:ıftan Üniversite idaresi elemr 1engi koymuştur. Daha s?nra~! ltkla dolu olan bu orduya bir Türk 
imtihanlarında sorulacak ders _ mezun talebeden Sabahaddı? G~ genci, bir Türk subayı olarak gider
leri kura ile çekmiş ve talebeye nay sık sık alkışlanan kı~~ bır hı- ken sizlere vazifenizi bir defa daha 
ilan etmiştir. Hukuk Fakültesi tabede bulunmuş ve ezcumle de- hatırlatmak benim için ehemmiyetll 

t . · t' ki bir ödev olacaktır. 
birinci sımf talebe!'li eleme im ı. mış ır : Orduda herbiriniz vazifenin kud-
hamnda Roma Hukukundan, i- "Tarihin her satırın~ bir kahra- siyetini müdrik ve kar~lik sevgile-

" · ·· ·· ·· man.lık, her sayfa.sına bır dest<ın ya-
kinri sınıf. Iclı:ıre.:. dE'n, ucuncn zan Türk ord~a bugün, iltihak et- rini taşıyan zapturapt ve disiplinle 
sınıf da Ceza Us~lundcn ~esul mlş bulunuyoruz. Yurdumuzun dört çalışan bir varlık olacaksınız. Yi
tutulacaklardır. Iktısat Fakulte- bucağından bizleri bugüne kavuştur- ne herbiriniz orduda üstlerinizin em
si birinci sıı:ııf talebeleri ise İk. mak için bağrında toplıyan okuldan, ri altında yurt topraklarını korumak 
tısat. Türk Iktısadi biinvesi ve bir elimizde bilgi meşalesi, bir elimiz- için, hudutlarda çetin bir kaya gibi 
Tl{bc::ırH Corrrafvcıo:ı. ikinr! sınıf de kuvvet kılıcı ile ayrılıyoruz, dikilen ve icabında vuru~an ve vuru
da Iktısat Siyaseti ve Mufassal Biz buradan ecdadımıza has olan şurken asla yılmayan bir kudret o-

laeaksınız. 
İktısat Teorosi derslerinden ele- kahramanlık ilhamını aldık. Biz bu- Yaşarn;ı ve ölmenin şerefli veya 
me imtihanını vereceklerdir. radan onların Çanakkalll'cie, Sakıı.rYa- şerefsiz şekilleri vardır. Toprakları-

.. .. .. da, İnönünde ve Dumlupmarda ya-
Rektor Ankaradan dondukten rattıkları zafer Abidelerinin taşmı ve mızı müdafaada Türkün asil ve te-

~onra eleme imtihanlarının ~n- harcını aldık Yarın, vatanımızın u1- miz varlığını koruma yolunda çalı -
leri ilan edilecek ve ders pro. kunu sarmak iafletine düşecek kara şırken ölmek Türk milletinin yaı.:a.

dılışmda var olan bir haslettir. İşte 
gramı vniveti talebeye. bildirile- bulutlar ve aziz yurdumuza uzanabi- sizler de Türk ordusunun her ferdi 
C€ktir. Üniversite talimatnamesi. lece-k vahşi kolları, elimiı.de bulunan giiji şerefli ölümlerle Türk tarihinde 

.. 1 . t'h I bu meşale ile yakacak, bu kılıçlıı ke- Y""'iden kahramanlık menkıbeleri 
ne f[ore e eme ım 1 an arının secek, bu taş ve bu harçla tarihe kah- ~·" 
riçrsleri imtihan 1ardan bir ay ramanlık abideleri k~;ıc~l7y,, ya,zacağmıza itirnadmuz vardır. Bunu 
önce talebeve ilan edilmesi la- B tk ·· ak' b' ·t siilerdeo bekliyoruz.,, 

u nu u mute ıp ır geçı Sırrı Şenerin nutkundan sonra 
71"" ... eJdiQ'inden. elemel~rin 2 res ı· yap.ilin ş ve talebe mekteoe ""'" "' m ı yeni mezunlardan Sabahaddin :.VIavıs cuma günü haslaması d'" ·· t"r onmuş u · Günday çok ateşli bir nutuk söy-
muhtemel görülm~ktedir. D l · · ip oma merasımı lemiştir. Bu nutku, ordumuza il-

PİYASADA: 

Almanyadan Mühim 

Miktarda Mal Geldi 
Son ,E?ünlerde Almanvadan 

mühim miktarda mal ithal edil
miştir. O•len malların arasında 
ln~ornotif tek"rlrılderi lokomo
tif parçaları, fabrika aksamı, ye -
dek aletler. demir borular. siııa
ra kağıdı. ~imvevi maddeler. de
mir insaat malzemesi. ampalaj 
kağıtlan bulunmaktadır. 

PEYNİR SATIŞLARI - Fi
yatları Mürakabe Bürosu peynir 
satışlarmı kontrol etmektedir. 
Toptancıların eski peynirlerden 
ziyade, taze peynir sattıkları an
la.sılmıstır. Bu.ıt\inlerde İzmir, 
Balıkesir, Bandırmadan 700 te
neke taze peynir gelmiştir. 

DÜNKÜ İHRACAT - Dün 
muhtelif memleketlere 360 bin 
liralık iharcat olmuştur. En zi
yade Almanya, Danimarka ve 
Mısıra tütün, Romanya ve Bul. 
garistana balık. Yugoslavyaya 
ince kepek gönderilmiştir. 

Oğleden sonra diploma tevzii tihak eden yeni yedek subayların 
merasimine saat 15 de başlanmı~ and içme merasimi takip etmiş 
tır. Bu merasime de vali ile Orfi ve müteakiben diplomaları veril-
Idare ve lstanbul komutanları ıniştir. . 
vesair askeri ve mülki erkan iş- Merasimden sonra ordu evın
tirak etmişlerdir. Merasime okul de haz1rlanan büfeden davetliler 
komutam yarbay Sırrı Şenel"in izaz ve ikram edilmişlerdir. 
bir nutkuyla başlanmıştır. Komu Yeni yedek subay1arımıza mu-
tan bu nutkunda bilhassa şunla- vaffakıyetler dileriz. 

POLİSTE: 

Su Yerine 

İçerek 

Tuzruhu 

Öldü 
Karagümrükte oturan Saniy• 

adında bir genç kız ilaç zanniyle 
yanlışlıkla tuznıhu içmiştir. Has-
tahaneye kaldırılan Saniye dün 
ölmüştür. 

BİSİKLET KAZASI - Kurtu
luşta oturan Niko adında biri 18 
yaşında Bezidoros adında bir ~en
ci de bisikletinin arkasına alarak 
Hacıosman ba.vınnda süratle sür
meye başlamıştır. Niko bir ara
lık muvazenesini kaybetmiş ve 
bisikleti yolun kenarındaki bir a
ğaca çarptırmıştır. Müsademe 
hayli şiddetli olmuş ve Be.zidoro
sun bacaAı kınlmıştır. 

BELEDİYEDE 

Hastanelere Yeni 

Tahsisat VerUiyor 
Görülen lüzum üzerine beledi

ye hastahanelerine yeniden 40 
bin liralık bir tahsisat kabul e-
dilmiştir. Bu para ile cerrahi kli
niklerinin noksanlan tamamlana
cak ve geniş mikyasta gıda mal
desi satın alınabilecektir. 

MADEN SULARINDA HİLE
Bazı kimselerin maden sularının 
kapaklarını hile ile açıp sularını 
değiştirdikleri görülmüştür. Bu 
haftadan itibaren şişeler yeni u
sullerle mühürlenecek ve satışa 
Qıkarılacaktır. 

Şekerli Maddelere 

Hiç Bir Zam 

Y aptınlm1yacak 
Dünden itibaren şeker fiyat. 

larına kilo basma on kurus zam 
yapılmıştır. $eker fiyatlarının 
artması sütlac ve pasta gibi şe
kerden mamul gıda maddeleri 
üzerinde az miktarda tesirini 
göstermiştir. Maamafih Belediye 
vaki olacak zam taleplerini ka -
bul etmiyecektir. Cünkü gecen 
defa şeker fiyatlarına yapılan 
zamda bu gibi imalathane sahip. 
lerinin lehine olarak zam kabul 
edilmisti. Ellerinde yüzer kilo -
dan fazla seker bulunanlar dün 
vilayete birer beyanname ver -
mişlerdir. Bevanname için veri. 
len mühlet dün ,E?ece saat 17 de 
bitmiştir. Bugün bu beyanname
lerin tasnif ve tetkikine başla. 
nacaktır. Dün gec vakte kadar 
vilayete altı yüzden fazla şeker 
hev.,,.,n;:ımesi ""''l"i.lmistir 

Şeker sakl1yan bakkal 
Evvelki akşam saat 20.30 da 

'seker almak üzere $ehzadeba. 
sın<la bakkal Gani Beksac'ın di.ik 
kanına müracaat eden Hikmet 
r'aktava bakkal sekeri kalmadı
ğını söylemistir. Bunun üzerine 
Hikmet zabıtava müracaat etmis 
ve bakkal dükkanında bir ar::1ma 
vaplmıs ve 126 kilo seker bulun. 
duğu görülmüstür. Sekerler mü
sadere edilmis ve bakkal Gani 
sdliyeve verilmiştir. . ,~~~~-

ADLİYEDE: 

Avarya lıindan 

Doğan Bir Dava 
Mülga Denizbank umum mi,i -

dürü Yusui Ziya Oniş, umum 
müdür muavini Hamdi Emin Çap 
hukuk müşaviri Ismail Isa Ca
niş, muha.sebe memurlarından Ne 
jat ve ~tıf ile eski limanlar u -
mum müdürü Müfit Necdet De
niz ve avukat Suat Şatır hakkın
da vazifeyi suiistimal ve ihmal 
iddiasiyle bir müddettenberi de -
vam eden tahkikat sona ermi§ -
tir. 

Müfit Necdet ve Suat Şatır 
hakkında men'i muhakeme ve 
di,ğer Denizbank erkanı hakkındA 
lüzumu muhakeme karariyle dos 
ya 8 inci ;;ıslıye ceza mahkeme -
sine verilmiştir. Dava mevzuu 
Aksu vapuruna ait bir avarya me 
selesidir. ··-········---·-· .. ···-................. . 

KiMSESiZ YAVRULAR MiL-
LETiN ŞEFKAT SiNESİNDE 
BARINIRLARI 

Ulusun yardım ve şefkatine 
muhtaç çocukları 23 NİSAN Ço
cuk Bayramı ve Haftasında se
vindiı;mek için Çocuk Esirgeme 
Kurumunu yardmılarmızla kuv
vetlendiriniz. ········---·--------

Yatsı namazından sonra Sul
tan odasına çekilir, yere yayılı 
seccadesinde bir hayli zaman tes
bih çeker, ondan sonra yatağına 
uzanır, bacaklarında romatizma 
olduğu için uyuyuncıya kadar 
eski kalfalardan birine dizlerini 
uğdururdu. 

Sultan Efendinin: 
- Yattım sağıma, döndüm so

luma. l\'Ielekler şahit olsun dini
me, imanıma ... 

Parazit Yapıyor 

A ka Gündüz'ün ·nktiyle Balkan -
lardan gönderdiği bir yazının 

"Tan,, gazetesinde göz.i.ime çarpan ser
levhası şuydu: 

Hem bir muharririn, SeJ.ami izzetin 
bir yazısından müstefit olması, "intihal" 
sayılamaz. Böyle bir harekete takılabi
lecek isim de, olsa olsa şudur: 

" -tntihar!1, 

Cümlesini söylemesi uğma a
meliyesinin hitam bulduğunu 
gösterir; o zaman kalfa da ayni 
odada serili yatağına girmek hak
kına malik olurdu. 

Sultan Efendi rüvasında kev
ser havuzu ken;:ırıncla meleklerle 
uçuşurken Paşa ile Cemal biraz 
hava almak bahanesiyle Hoca 
hanımı beraber alarak gezmeğe 
~ıkarlardı. Huriye başına siyah 
bir fişu örter, dekolte süvare el
bi.-esin i de her tarafı sımsıkı ka
pah siyah bir manto altında giz-
1 rdi. 

Niste görülmek işlerine gel
mediği için Canes gibi, Menton 
gıbi biraz uzakça şehirlere gider
ler, gece hayatına karışırlardı. 

Kazara bir tanıdıklarına rasge
lecek olurlarsa Huriye . ihtiyaten 
hemen ertesi günü Sultana: 

- Efendim.Dün akşam zevcem 
kolenizle biraz hava almak için 
cıkmıştık. Sokakta gördüğümüz 
kadınların hali bir ibret Sultanım 
Tesettür bir tnra!a dursun ade-

"- Nem Nem Soba~., 
(Macarca: "Asla!,, m~nasınadır!) 
Aka Giindüz'ün bundan bir müddet 

evvel "Tan., da okuduğum bir fıkrası- Cezaların şiddetlisi: 
nın başlığı da şuydu: -
"- Jhtipa pedya 'ihtipa!,, E vvclki giin, birçok dikkatsiz vatan-
(Rumca: "Vurun çocuklar, vurun!,, daşlara belediye cezası verilmiş. 

manasınadır!) Gazetede bu havadisi okuyan bir dos -
Yine Aka Gündüz'ün, yine "Tan,, da tum, merakla sordu: 

evvelki gün çıkan yazısının üstünde de "- Sen gazeteci olduğun için, bilir-
sin: Şu belediye cezalarının en ::;iddetli-şu serlevha vardı: . . ·., .. 

" J" 1 1 S b" J' . ,.,11 d" sı nedır kuz.um. _ ıv ye a ı.r ıya, ıvıo 1• a ı ~ .. 1.. · k 
8 

erdi . 
K 1 , u u~sıy~re cev p v m. 

ray.,, .1 
' ' alisim gaıinosunda bir akşam 

(Bunlar da Sırpça: "Yaşasın Sırbiya· .ııi;tJ1m1T~e e .t-ı 
yaşasın genç kral!,,7manasına gelirmtşd·nsİft' S;-11..rl ~ü l!rıcıld"İt 

Fakat şimdi siz, ellerine verilen bir • * 
yazmm üzerinde mesela şu: Eyip mesele8i: 

''- Jivlyela Sırbiya, Jivio Mladi 
Kraly!,, 

Kelimelerini (!) görecek, ve bittabi 
hiçbir mana veremiyecek olan miiret -
tibin halini düşüniin. Hiç şüphe yok ki, 
bunları görünce ljU hiikınü verecektir: 

"- Eyvah, bizim Aka Gündüz de 
radyoya döndü: Parazit yapıyor!,, 

Refik Halid, dilnkü yazısında diyor 
ki: 

"- Eyip Sultana, rahmetli babam 
"Eyyüb,, , rahmetli \'alidenı "Eyip,, , rah 
metli hacım "Iyip,, derdi. Ben de Eyiip 
diyorum: Acaba bunhırın bir tanesinin 
doğruluğunu miittc!ikan kabul etmemiz 

lazun değil mi? Ve, o takdirde hangisini 
seçmemiz iyi Q)ur?,, 

Bana sorulursa, bizler de, Refik Hali
din rahmetli validesi gibi "Eyip,, deme
liyiz: Çünkü madam ki, en iyisini arıyo
ruz, "Eyi,, ye en yakın olan "Eyip,, tir! 

• • 
/ ntihal değil, I ntihar 

B ir refikiQli:ıin iddiasına göre, yine 
bizinı Refik llalit:l, "Tan,, da çı

kan fıkralanndan birinin mevzuunu, Se· 
Iami izzetin bir yazısından alınış. Ve 
bu ... Bir "intihal,, miş! •. 

Refik Halid ve intihal... Hem de Sela
mi Izıetten intihal: Ben, sizi bundan 
fazla güldürebilecek hir nükte bulmak
tan acizim. Hem ayol, Selami Izzetin 
"telif,. eseri de var mı ki? Selami İzze
tin yazdığı bir yazıyı tekrarlıyan bir 
muharrir, olsa olsa, onunla ayni nıeo 
baa nıilracaat etmiş sayılabilir. 

Halbuki, Refik Halidin - çok şiikiir -
böyle bir cinnet göstermesine imkan 
yoktur: O artık, hayatın tadını çok• iyi 
anlamıştır. Bunun içindir ki, artık, de
iil kendi canına... Eskisi gibi ba~kala
nıun canına bile kıyamıyor! 

* * Nedim'in belinde saldırma: 

E vvelki gece, Beyoğlunda bir gazi
noda oynanan revüyü seyreden 

vatandaşlar arasında ben de vardım. 
Bu revUde, sat-neye çıkan sanatkarlar
dan birisi de, Nedim rolünü oynuyor, 
ve onl,IU kıyaft'tine a:irerek tiirler oku. 
yordu. 

Bir ~ralı.l\, dikkat edince kemali hay. 
retle gördüm ki, şiirleri yeni nesil ~ara. 
fandan, tıpkı dualar gibi: 

''- Amin!,, leı;le dinlenilen zavallı 
Nedimin belinde kos koca bir saldırma 
var. 

1941 dünyasını görüyorsunuz ya? Ne
dim bile tepeden tırnağa silahlanmadan 

' 1 ' , aramıza karışmıl·a cesaret ec emıyor. 
Naci Sadullah 

"- Naci Sadullah'ın. 24.3.941 
tarihli "TAN.. gazetesinde inti
şar rden fıkrasında, şu cümlele. 
ri okudum: 

"Şimdi önümde, "Rusya tari. 
hi,, isimli bir eser duruyor. Galip 
Kemali Söylemezoğlu taxafın
dan fransızcadan dilimize çevri
len bu 4 72 sayfalık eserde, en a1 
bin tane "sarf ve nahiv,, hatas 
var. Bu eserden - tek virgülü. 
nün yerini dahi del!istirmeden -
aynen iktıbas ettiğim şu cümle
ye bakın: 
"Rusyanın bfü;büt\in tstisnai 

ahval ve serait altında büyük bir 
devlet teşkil ederek, Avrupa sL 
vasetinde mühim roller oynamı. 
ya başlaması, yine bir Alman 
prensesi olup. ve Rus tarihinde 
büyük Iakabiyle maruf Deli Pet
ronun, anası Alman olan, kızı, 
İmparatorice Elisabet Petrovna., 
nın 1 kanunusani 1744 te vaki 
daveti üzerine akrahasından 
prenses .Teanne Elisabeth tara. 
fındqn Moskovaya getirilen An
ddta1d serbst prensesinden oL 
ma kızı Sophie - Frederique 
Katerine devrindedir!,, 

"Boileau'nun "Le style c'est 
l'homme, düsturunu tabii bilir,.-. 
<:iniz. Benim de kırk yıllık bir 
üs!Cıbum vardır ki artık değişe. 
mez. "Sarf ve nahiv,, hocalığı da 
vapmadığım için. o bapta da faz. 
la mümaresem yoktur. Onun 
icin, ya7.mızdan hakikaten müte. 
eıısir değil. bu 472 sayfalık eseri 
bastan asağıya okuyarak, binden 
fazla "Sarf ve nahiv,. hatasını bL 
le kaydedecek dereced~ meelekt 
ve ilmi l)ir fazilet ,ı!()sfermiş ol. 
manızdan cidden çok memnun 
oldum. 

Dört solukluk cümleye gelin
ce: O cümle. sizin tercümesini 
sakat bulduğunuz kitabın başın.. 
da tarafımdan yazılmıs olan ya. 
zıdadır. Ve dört solukta okunur 
ise: "Deli Petronun kızı İmpa_ 
ratoriçe Elisabeth'in anasının 
bir Alman kadını olduğu ve o. 
nun da. 1 kanul}usani 1744 te 
vaki daveti üzerine, prenses 
.J eanne Elisabeth tarafından Mos. 
kovaya getirilen. Andhalt _ ser. 
bst prensesinden Sophie - FrC
derique Katerine adlı bir kızı 
~ünyaya geldiği - yani birinci 
lmparatoricenin anası. ikincisi. 
nin ise babası Alman oldu~u -
ve Rusya siyasetinin Avrupada 
mühim rol oynamıya başlaması 
da işte bu· Katerin devrine tesq.
diif eylediği pek güzel anlaşılır!,. 

Üstat Galip Kemali af buyur. 
sun amma. hen o ciimlenin - yi. 
ne a'•nen iktıhas ettiğim - izah
lı c;"'klinden de bir şey anlıya • 
nıadım. · 

Üstadın - tamamını bu sntu
na sı;idıramyacağun - uron 
mektubunun. diğer kısımları. 
mevzu ile hemen bit' münasebet. 
tnr ohnn-an tafsilatla dolu. l\fe. 
o:ela, Bay Galip Kemali. mektu
hunun o kısımlarında, eserinden 
hahis yazınu nerede, nasıl ne 
miinascbet1e okuduğunu anlat -
mak ic;in. eski ve mini mini harf. 
lerle tam yarım sayfa yazı yaz
ını~: Üştadın ht\SUSİ bir i~i var
mış. Bu işi halletmek üzere A. 
danaya gitmiş. Adanada pek eski 
bir dostu mevcutmuş. Gitmişken 
bu dostunun ziyaretinde de bu
lunmuş. O dostu kendisine: 
"- Aman birader, demiş. 

"'.fAN., da Naci Sadullah'm ya
zısını o1rndun nıu?Jf 

Üstat: 
"Hayrola!., buyurmuş. Dostu 

izahat vermiş ... Sonra ..• ,,, 
Bereket ki başka vatandaşlar. 

vazılarımızı okumak teveccl;ıhü
~ü gö~termek için. bu kadar me
rasime lüzum görmüyorlar, ve 
hu kadar sebep aramıyo.rlar 

Mevzuuna çok uzun bir griz. 
dhtan sonra girebilen üstadın 
kalemini tefcrrüat kalotilinden 
tafsilata gömülmekten 'kurtara· 
tanda:şlann tabiatlari:yle soyad· 
ları arasında tezatlardan balıi~ 
mayışı, hana Refik Walid'in. va· 
e;üzel fıkrasını hatırltattı. Çünkü 
- Refik Halid'in kulakları cnı_ 
taşın - muhterem Bay "GAiip 
Kemali .. nln soyadı da .... • "Söl • 
lemezoğlu!,, 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Geçen pazar cuniı İngiliz 
harp gemılerınln, Şımali Afnka 
sahıllcrı açıklarında bir Fronsız 
gemi kafılcsını tevkıf etmek ıste
rnelerı i.ızerıne vukua gelen htı
dıse, Vıchy ve Londra mahafılın
de başka ba,\ika tefsir edilmek
tedir, 
Son gelen haberlere g5re, bugUn 
Londnıda işgal altında bulunmı

:r.an Fransanm da, abloka altına a
lınması hakkında bır beyanname 
ne.şredilmiştlr. 
2 - Yugoslavyaya · karşı Alman 
tazyık ve tchdıdının §ıddetle de
vam ettiği anlaşılıyor, Belgrattan 
gelen haberlere gore, Almanyanın 
Yugoslavya birliğini bo1.mak "e 
bu memleketi Çekoslovakya vaz.i
yetıne sokmak için sartettiğl gay
rcUer n .muvaUakıyeUe neUcelen
tned gıne hükmetmek icap eder. 

Vichy • Londra: 

G eçen Pazar günü İngiliz 
harp gemilerinin, şimali 

Afrika sahilleri açıklarında bir 
Fransız gemi kafilesini tevkif 
etmek istemeleri üzerine vukua 
gelen hadise, Vichy ve Londra 
mahafilinde başka başka tefsir 
edilmektedir. 

I~ondra_, a göre. bir Fransız 
muhribinin himayesinde sefer 
eden nakliye gemileri, Almanya 
ya harp malzemesi, gıda madde
leri ve kauçuk taşımakta idiler. 

Vichy ise bu gemilerin, işgal 
edilmemiş Fransaya pirinç. ku
ru sebze ve hububat taşıdıkları
nı iddia etmektedir. 

Verilen bir habere göre Fran· 
sız büyiik elçisi Mösyö Hey, vu
k ua gelen hadise hakkında Vi
chy hiikiunetinin bir protesto
sunu, İngiliz hiikümetine veril
mek üzere, Amerika hariciyesi
ne tevdi etmiştir. 

İngiliz siyasi mahafili, Fran
sndan bir protesto değil, belki 
bir tarziye heklediklerini söyle
mektedirler. 

A' am Kamuasında Fran!la· 
rın ablokası hakkında sorulan 
bir suale, iktisadi harp nazırı 
l\Jjstcr Dalton şu cc\•abı \·ermiş. 
tir: 

' Kannnuev,·el \'C kanunmmni 
avlarında yarım milyon ton ha
mule taşıyan 450 vapur Marsil· 
;\'a limanına girmi ve 136.000 
ton taşıvan 300 vapur da bu li
mandan ayrılmıştır. Bu ithaliit 
maddelerinlen yarısından «:ok 
fazlası Almanyaya geçmekte
dir.,, 

Alman Talepleri: 

Umumiyetle İngiliz mahafi
linin kanaatine g-öre, 

Fransa normal zamanda, yiye-

<'ek maddeleri bakımından, ken
di kendine yeten bir memleket
tir. Bugiin Almanya Fransanın 
buğday yetiştiren topra!. 'arının 
4/3 ünii işgal etmiştir. :F'ransız 
milletinin kendi ~·etiştirdiği huğ 
dayın büyük bir kısmını istih
lak etmesine miisaade olunmaz
sa, aç kalacajtı tabiidir. 
Bu~ün Fransanın müstemle

keleriyle beraber, kendi kedine 
yetmemesi, sırf galiplerinin ça
pulculuğundan ileri gelmekte
dir. 

l\farsiJ~·a, Toulon, i ı,ral edil
memiş Fransada bulunmakla 
beraber, mihver devletlerinin 
miişterek bir komis~·onu bu li
manlarda büyük bir salahiyeti 
haizdir. 
Almanyanın Vich~·den istedi

ği işhirliği, hakikatte. askeri bir 
yardım mahiyetindedir. Bu i~in 
tahakkukunu üzerine alan Al
man mühimmat nazırı, Fransa
daki fabrikaları, ham maddele
ri kontrol etmekte, siparişleri 
trvzi eylemektedir. Fransız tek
nisyenlerin yardımı temin edil
medikçe Fransız işçilerinin ça
lışmalarına müsaade etmemek
tedir. Almanlar, i~val ettikleri 
memleketlerde, halkın asıari 
ihtiyarlarmı dü:şünmeksi.2in, 
mevcut yiye<'ek maddelerini mü 
sadere etmektedirler. 

Ablokanm Faydası: 

Hür Franııanın organı olıın 
gazete de, bu hadi-,ev; 

mevzuu bahseden bir '\'azısıtoda 
şunları söylemiştir: "Bu hadise, 
lngiliz ahlokasının şiddetlenme
sine sebep olacaktır. Amerika
lılar, insani hareketlerinin, Al
manya lehine istismarına miisa
ade etmh·ecekJerdir. Eğer Fran
sıı. milleti ekmeksiz kalırsa. bun 
dan dola\'11 Bitlerin muti i~ ar
kadaşı olan Amiral Darlan'ın 
ynkasına ~·apışmalıdır . ., 

Bu hadi<;e münasebeti:de İn
giliz siyaııi şahsiyetlerinin ve 
mathuatın miiştereken miidafaa 
ettikleri noktai nazar şudur: 

inıiltere, Fransız limanlanna 
nakliye gemilerinin gelmesine 
müsaade edecek kadar cöl\)crt 
davranmıştır. Ancak bu müsaa
desinden Almanların istifade 
etmelerine göz yumamaz. İngil· 
terenin, abloka tedbirlerini, in
tihara karar vermeksizin, za-
1·ıflatmaııı beklenemez. Vichy 
hükumeti, Almanya ile işbirliği 
siyasetine te,·fikan. Nazi harp 
makinesini beslemekte de\'am 
ettiği müddetçe, Fransaya "er
best(e malzeme ve gıda madde
leri gelmesini istivec:ek bir va· 
ziyette olamıvacaktır. 

Ahloka, O!H4 - 1918) harbin
de de, miittefiklerin zaferine 
yardım eden başlıca unsur ol
mustur. 

Bizzat Amiral Darlan da 1939 
senesi sonunda neşrettiği husu
si bir emri yevmide, abl.okadan 
takdirle bahsetmişti. 

Halbuki avni zat hir av k11dar 
evvel. Franı;ı7. nakliye gemileri
nin Fransız harp gemlleritıin hi

UJt:~aını ~a. • UH 
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DENiZ TUTMASINA KARŞI ... 

Sayın okuyucularımızdan. a· 
dını bildimıek istemiyen bir zat 
·bahar günleri hoşuna gitnıi~ O· 

lacak- adalardan birinde hava teb 
diline gitmek istiyormuş, fakat 
lodos fırtınası estiği günlerde de
niz tutmasından korktuğu için te
rerddut ediyormuş. Deni7. tutma
sına karşı çare \'ar mıdır, db c so· 
l'uyor ... 

Deniz tutmasına karşı pek c;ok 
t'lreler '\'ardır: Ayakta durmak, 
lturmak, arka iizerine ~·atm11k. 
abii üç türlüsü birden değil, her 
iırliisü yerine göre iyi gelir. Ki
isi '\·apura aç karnına binent. 

üeniz tutmasmdan kurtulur, ki
isi karnını tıka hasa do~·urduk· 
n sonra ... Bunlardan haska dam 

a d-.mla alınan yahut etle deri 
rasına şırınga edilen türlii tür· 
ii ilaçlar da ta,sile ederler. 

Bunlann her biri adamına gö
c fa~ dah olur. Am·ak bir rahat
ızlıga kar ı bu kadar çok türlü 
are olunca 'e hepi de i)i gelin
e o rahatsızlığın da pek dddi ol· 
ıadı!ı me~·dana çıkar. Yalnı• 
öpriiden adalara kadar kısa yol
lJukta de~il, A \'rupadan Ame
ikaya kadar hiiyiik deniz yolcu
nğunda hile deniz tutması ciddı 
ir şey değildir. 

Duna hiisbi'tiin 'kuruntu eseri de 
f'nilcme%. Bör insanın vaziyeti 
ık sık deği tik<'e. ku'ağımı:r.ın i
inde bi"Ee va.,h etimizden ha her 
eren l'ihaz ta\Jii olarak az çok 
ozulıır, ha dönmesi, mide hu· 
mna ı l:'elir. l'akat deniz tutma· 

ıııında hakiki olan kısım pek kü
<'Üktür. O kii(iiciik rahatsızhiı 
insan kendi kur11ntusiyle biiyü
tür. En sağlam delili. gemicilerin 
deniz«> alıştıktan sonrl' . deniz tut
masından hiç bir vakit rahatsız 
olmamalarıdır. 

Ömriinde hiç deniz görmrmiş. 
deniz tutmasının adından korkan 
İs\'içreli hekimin hikayesini bu 
sa~·ın okuyucumuza hatırlatayım: 

Bu hekimi Anupadan Ameri
ka)·a gidip gelen vapurlar'lan bi
rine (emi hekimi yaparlar. ts,•i(
reli doktor vapurun hareket ede
<'eği gün varmra giderek kamara
sına yerleşirken, makine sesi du
:\'ar. Vapurım harek t ettiğine 
hiikmederek ha<ıı dönmeye, mide
si bıılar>ma•·a baslar. bulantının 
iist brl'fı dR gedkme7.. Biraz ha
\'a almak ii:r.ere kamaranın pen
f'Preı;ini a«'ar. Mri!er vapur he
nii:r. rıhtımA bağlı, hekimin isitti
i'!i ses tP \'İne makinesinin <ıesl i
mös ... Hekim hu deni7. tutması i
~inin kuruntudan geldiğini anla
dığı için sonradan gemisi büyük 
denize açılıp en büyük dalgalarla 
karşılaştığı vakit artık deniz tut
masından hiç rahatsız olmaz .. 

Bunun doğruluğuna siz de be
nim eihi kanaat getirirseniz, de
nizden hit rahatsız olmazsınız. 
En şiddetli fırtınada başınız biraz 
döner. hiraz buJanh gelir, fakat 
bu kadarcık şe)'İ kuruntu ile bü· 
\'titmezsiniz. Deniz tutacak dive 
ııdalara han tebdiline gitmekte 
t('reddiit etmeye ciddi bir sebep 
olamaz. 

'l A N 

Denizcilik Bahisleri 
,~ 

Son Muharebede Italyan 
Donanmasının Kayıbı 
l talyan donanması, Taranto 

baskınından sonra, Yu
nan denizinde ikinci ve çok ağır 
bir d~rbeye daha maruz kalmış
tır. Gerek harekata iştirak eden 
cüzütamların adet ve kuvveti ve 
gerek muharebenin şiddeti ba
kımından bu harbin en büvük 
deniz muharebesi olarak tasvif 
edilen bu son çarpışma hakkın
da İngiliz Amirallik dairesi şun
ları bildirmiştir: 

"Şarki Ak:lenizde 1nıiliz fi'\ 
losu, halyan donanmasının mü
him bir kısmı ile temasa gelmiş 
'\'e bunların uzaklaşmasına va· 
kit ve meydan bırakılmadan ya
pılan çarpışma sonunda, bir f. 
talyan zırhlısı ağır surette yara
lanmış, üç İtalyan kruvazörü i· 
le iki muhrip batmıştır., 

İtalyan filosunun mühim mu
harebe unsurlarından bir kaçı
nın batması veya hasara uğra
masiyle neticelenen bu deniz 
harbinin en şayanı dikkat tara
.f ı, bu çarpışmada hava kuvvet
lerinin de çok miıhım rol oyna
mış olmasıdır. 

Kuvvetle muhtemeldir ki bu 
mUharebenın .lııj(uı~er lehine 
zaferle neticelenmesinde İngiliz 
torpıto ve tayyareıerınin mu
hım hissesi vardır. Çünkü bu 
muuareoeye ışı.ırak eden Ital
y an gemueri dunyanın en sürat.. 
li ve en yeni gemıleridir. Buse
bepıe Ha.ı.yan .ıuuvazonerı .lngı

liz iilosu ıle temasa geldikıeri 
zaman bu teması kesebi.ı.ecek 
suıaı. ve üstunıuge ma.ı.ık ıduer. 
boy.ıe oıdugu naıue lı.alyan filo-
sunun, İngılu filosunun önün
den .kaçamıyara1' uç .kruvazör 
ve ıkı aestroyer kaybetmesi, da-
ha evvel lngiliz hava kuvvet
lerının kesıı nw:umıarına marıu 
kainuuarıncıan ııerı ge.ım.ış"ır. 

.bunun netıcesi olarak a~ır su-

............................................... 
• • 
i Yazan : H • K O R U R i • • : .......................................... : 

Son deniz muharebesin(le batan Fiume kruvazöril 

ilci adet te katapolt taşımakta 
idi. Bu gemi 30 mil süratinde-
dir. Boyu 236 metre, genişli_ği 
32.4 metre, mürettebatı 1350 
kişidir. 

re defi bataryası da zayıftır. İn
gilizlerde, İtalyanların bu sınıf 
gemısıne faik olarak yalnız 
"Hood" hattı harp gemisi var
dır . 

reLı.t! ııa::.an ugıaıuı~.ıar ve su- İnl{ilizlerde bu tonajda "Kin~ 
ratıerını kaybeuerek lngılizıerın Georıe V." sınıfı zırhlılar var
ku1.:e&ı.;.ıua uu~u11.4~e1·a1r. dır ki. bu gemiler top bakımm-

Fakat İtalyan gemisinin silah 
bakımından üstünlü~üne rağ
men hiç bir iş goremeyişinin se-

Muharebenin cereyan tanı dan İtalyanlarınkinden zayıftır. 
hak.ıuııaa nt:11uz sanu ma.ıuuıat "Littorio" nun 38.1 santimetre
ge.i.ffiemış o.ıuugunaan, bu bu- lik topuna mukabil "Kinı;? 
susı.a kar. ı bır nuKum vermex George V." 35.6 santimetrelik 
aogı u o.ıaınaz. ~ aınız şurası mu- top taşır. Ayni zamanda tayya-

bebini ~emiden ziyade gemiyi i
dare eden İtalyan kumandan ve 
mürettebatında aramak zaruri 
dir. 

Çünkü, karşılaşan iki muha-
haKka.ktır kı, lnguız AKaenız fi-

1 

__ _ 
!osunun b~rd.ıgı bu ış ç Jk mil 
hım ve muazzam bır muva.Uakı- Bugünkü· 

Yugoslavra 
yettır. liiihassa kendı füoları 1 ---·-·-
hıç bir zarara ve hıç bir hasara 1 
maruz ka.ı.madan başarıldığı i- : 
çın... 1 

1 ,, 
I · 
1 

Batınlan İtalyan gemilerinin İ 
evsaf ve narp 1uıayeı.1erı hak
kında aşağıuaki mauimat ve 
bunların yokıugunun ltaiyan 
donanmasında husule getirece
gı boşluk gozoniınde tutulursa 
lngiıiz zaferinin büyı.lkıu"'ü ko
layca anlaşılır. 

Umumi Nüfusu 171000,000 dur. Ekseriyeti 1 

.. 
Bu deniz harbinde ağır.hasa

ra u2radıgı bildiruen Ital
yan zırhlısı 35,000 tonluk 30 mil 
surate malik "Littorıo" hattı 
harp gemisidir. Bu gemi 937 se
nesi Temmuzunun 22 sinde de· 
nize indirilmış ve 939 da vazüe 
almıştır. · 

''Littorio" hattı harp gemisi 
Cenova daki Ansaldo tezgahla
rında inşa edilmiş ve bu sınıf 
gemiler, İngilizlerin Nelson sı
nıfı gemiıerıne karşı yapılmış
tır. 

İtalyan bahriyesinde harbin 
başında bu sınıftan dört zırhlı 
vardı. İkisi vazifeye alınını, ve 
diğer ikisi inşa edilmekte idi. 
Bunların bugün bitmiş olması 
mümkiln değildir. Taranto baskı 
nında da "Cont di Cavour" sı
nıfından iki gemi ağır hasara 
uğratıldığına göre, harbin ba
şında İtalyan bahriyesinde bu
lunan 6 hattı harp gemisinden 
şimdiye kadar ücü ağır surette 
sakatlanmış demektir. Bu vazi
yette bugün İtalyanların elinde 
3 hattı harp gemisi kalmış olu
yor. 

Son muharebede a~ır ıuhette 
yaralanan ve tamir edilemiye
cek bir hale sokulan "Littorio" 
hattı harp gemisi: 

9 Adet 38.1 santimetrelik ve 
12 adet 15.2 s:ıntimetrelik topla 
12 adet 9 santimetrelik tayyare 
defi topu ve 40 adet te tayyare 
defi için makineli top taşıyor
du. Bundan maada 3 tavvare ve 

Teşkil Eden Sırplar, Memleketin Cenup 

Ve Şarkını işgal Ederler. Hırvatların 

Nüfusu 310001000 Kadardır. 

Yugosla\·ya, 1918 de, Bos 
na • Hersek, Hırvatistan 

Slovenya ve Karadağın eski 
Sırbistan etrafında toplanması 
ile teşekkül etmişir. Yugoslav 
yanın umumi nilfu!!lu t 7 .ooo.OO(l 
dur. 1929 tarihine kadAr Yu~os 
lavyanın adı "Sırp - HırvAt vf 
Slo~en kralhi'ı" idi. Bn brlhteı 
sonra YugoalHya ismini almış 
tır. 

Sırplar : 
Yugoslavyanın nüve!'ini teş

kil ed~n Sır!'lar, memleketin 
t'enup ve şarkını işgal e.ferler. 
Yugos1avvanın ekseriyetini de 
onlar ~kil ederler. 

Sırbistan dahilindeki belli 
başlı büyük şehirler Belgrad 
(ki nüfusu 260.000 dir) Niş, Üs
küp ve Manastırdır. 

Sırpların ekseriyeti ortodoks 
mezhebine mensuptur.En büyük 
meşguliyetleri çiftçiliktir. 

Kültür ve ruh bakımından 
Karadağlılar da Sırplara (ok 
benzerler. Bosna • Benek hal
kuun mühim bir kısmı ise mils
lilmandır. Dalma(ya sahillerin
deki denlrzci halk ta Sırplara 
hatlıdır. 

Hırvatlar: 

Sava nehrinin C'enubunu l<ıJ?al 
ederler. Mezheblerl katoliktir. 
Alfabeleri litincedir. Menılekc-

Yl.INAlll 

ı- IIHP - HtRHlT IZZI .uow-<I) 
}: UKosıavyaua Sırp, Hı.n·at ve 
Slovenlerin meskun bulunduiu 

yerleri gösterir haritadır 

tin mühim sanayii onlann elin
dedir. Hırvatistanın en büyük 
şehri Zağreb, memleketin ayni 
zamanda fikir hayatının merke
zidir. 

Nüfusları 3.000,000 kadardır. 
Slovenler: 

l\fenıleketin şlmalJ.. ıarbisini 
i,Jtal ederler. ~e1Ji 6!_.ıt ~bir
leri Liublian'i•Sir. '}rr~a' 1llav
dırlar. 

Yugoslavya dokus villyete 
taksim edilmiştir. Kral Alek
sandr'ın ölümiyle neticelenen 
dahili kavKalardan sonra l 939 
A!mıtosunda iki vilayete bir 
ne,·i muhtari~·et verilmiştir. Bu 
vilayetler Hınatlarla meskun
dur. Bu vilayetlerin müstakil 
bütçeleri ,.e meclisleri \'ardır. 

rebe gemisi. muharebeyi kabul 
etmeden evvel muharebel"i ka
bul icin lazım ~elen şartları üç 
cepheden münakaşa ve mütalea 
etmek ve ondan sonra muhare
beyi kabul etmek mecburiyetin. 
dedir. Bu üç şartı şu şekilde bü
lisa edebiliriz. 

ı - Gemilerin muharebe 
kudreti. 

2 - Tabii ~artlar. 
3 - Rü'yet şeraiti. 
Muharebe kudreti zayıf olan 

taraf muharebeyi kabul için ta
bii şartların ve rüyet şeraitinin 
lehinde olmasına çalışır ve bu 
suretle düşmanın üstün kuvve
tini bertaraf eder. Bu. gemi 
sevk ve idaresinin mükemmel 
olmasivle kabildir ki. kumanda
nın dirayetine. mesleki bileisine 
ve en başta cesaretine bağlıdır 

Muharebe kudretinden mak
sat. Remilerin silah, sürat ve 
zırh bakımından olan kuvveti
dir. Tabii sartlar ise: Deniz ve 
rüzgann tesiridir. Rü'yet şerai
tine Relince, düsmanın hareka
tını ivi kontrol edebilmek. mer
mi •:;kutlarını jlÖrebilmek de
mektir. Bu bakımdan ivi vazi· 
yette bulunan taraf. düsmamn 
muharebe kudretini bertaraf et
rnis savılır ki. bu da an~ak iyi 
bir sevk ve idare ile kabildir. 

İtalyanlarda bu şartların nok 
Mnh~ı. kuvvetli olan İtalvan 
bahriyesinin harbin başındanbe
ri atıl bir vaziyette kalmasını 
mucip olmuştur, denebilir. 

* * 
Batırılan üç 1talyı\n ağır 

kruvazörü "Pola", "Za
ra", "Fiume,, olup en yeni ve 
dünyanın en süratli kruvarorle
ridir. 27 Nisan 1930 da denize 
indirilmiş ve 1931 de vazifeye 
dahil olmuşlardır. Bunların her 
biri 10.000 ton olup 35.l mil sü
ratindedir. Halbuki İngilizlerin 
bu tondaki kruvazörleri 31 mil 
süratindedir. Muharebe kudreti 
bakımından müsavi vazivette 
olmalarına rağmen, sürat bakı
mından İtalvan kruvazörleri 
çok dahil üstündür. Bu da mü
him bir avantajdır. 

Bu kruvazörler 8 adet 20.3 
santimetrelik ağır batarya, 12 
adet 10 santimetrelik ve 8 adet 
3.7 santimetrelik topla ve tay
yare defi bataryası ile donatıl
mıştır. Bundan maada 10 adet 
makineli top ve 2 tayyere ta
şırlar. Boyları 183 ve gen~şlik
leri 20.6 metre olup 830 kişi mü
rettebatı vardır. Bu gemiler Ak· 
denizin en modern ve en süratli 
kruvazörleridir. İtalyanlar bu 
gemileri Almanlann cep kruva
zörleri yerine kaim olmak üze· 
re ınşa etmişlerdir. 

Batırılan muhripler ise 1729 
tonluk 39 mil süratinde "Vin-
cenzo Gioberti", di_ğeri 1449 ton 
luk "Maestrale" dir. Bunlar 4 
adet 12 santimetrelik ve 4 adet 
3.7 santimetrelik topla 8 maki
neli top, 6 toprito taşırlar. 

Bu gemiler 1934 senesinde de
nize indirilmiş ve ayni sene va
zifeye alınmışlardır. 

* * U'Ulasa olarak harbin başın
n danberi İtalyan donan

masının 7.ayiatını şu şekilde tas
nif edebiliriz: 

3 Hattı harp sıemisi tamir ka. 
bul etmez şekilde hasara uğra
mıştır. 

4 Kruvazör batırılmıstır. 
2 Kruvazör hasara uğratılmış· 

tır. 

15 Muhrip batırılmıştır. 
10 Muhrip batırılmıştır. 
20 Denizaltı batırılmıştır. 
2 Denizaltı İngilizlere teslim 

olmuştur. 

3 Denizaltı Tancaya iltica et
miştir. 

İn_giliz hava kuvvetlr.rinin İ
talyan üslerini devamlı olarak 
bombardıman etti2i nazarı dik
kllte alınırsa. f talyanlann ıerek 
hasara ulrayan J{emileri tamir 
etmekte, J{erek bat.anlann yeri-
ne yenilerini inşa hususunda 
büyük müşkülata maruz kaldık
lannı kabul etmek lazım ~elir 
Binaenaleyh, bu kabarık zavia
tın siiratle ve kolayca telfıfi e
dilebilmesi hakikaten müşkül, 
hatta imkansızdır. 

OıTAKYillDEN 
~ .. , İ8YAPRAIC 

Deıilen Çıban 

Bir iki gün eV'\•el ''TAN" da 
Türk filmciliği hakkında 

kuv,·etli bir yazı çıktı. Naci Sa
dullah, acısı içimize sindirilmek 
suretiyle gcçişiirilen bu sanat \C 

bilhassa ticaret meselesinin çıba· 
nını deşti. 

Ee\ vela, şimdiye kadar yapılan 
tecrübelerle sahit olmuş bir ha· 
kikattir ki, filmciliğimiz tama· 
men munffakıyetsizliğe mah
küm edilmiştir. Bunu esas olarak 
kabul ettikten sonra muvaffakı· 
yctsizliğin sebepleri aranıyor. 

Halk filmlerin ihtisas sahihi 
kimseler tarafından hazırlanma· 
dağını, filmi hazırla~·anlar da iyi 
filmler hazırlamak için büyük pa· 
ralan olmadığını söylüyorlarmış 
Yoksa elde bulunan rejisörümüz 
artistlerimiz harikalar yapacak 
de.recede l üksek sanatkar imiş· 
ler ... 

Netice vine hükiimete dayanı· 
yor. Milli ·filmciliği te vik için bu 
~anat himaye edilmeli! ... 

Bu nazariye tamamen yanlış
tır. 

Hiiklımet filmciliği himaye C· 

de<'ek. Bu himayeden sonra yapı· 
lacak şaheserleri meydana getire· 
<'f'k elemanlar kimlerdir? 

Yine sinemanın (S) sinden ha
beri olmıyan bir rejisör, deruh· 
te ettiği rolün şahsiyetine nüfU7 
etmekten aciz bir artist, film di· 
ye arzedilen hata kolleksiyonları
nı vücude getiren mütehassıslar 
değil mi? Bu himaye onlara he· 
men "Kudsi bir ateş" mi nefhe
del'ek? 

Belki mizansenler biraz daha 
zenginle ec:ek. O kadar • 

Memlekette milli bir film ya- · 
ratahilmek için her şeyden evvel 
yapılacak şey sanatı hedef, tica
reti vasıta olarak kullanmaktır. 
Bu iki noktanın rolleri değiştiri
lir, ticarete sanat vasıta olursa 
stüd\'olara haftanın mukannen 
günl~rinde gökten altın yağsa pa
ra etmez. 

Geçen sene gösterilen "$ehvet 
Kurbanı'' nı bir film olarak sey
retmedik. Bizzat bir rol deruhte 
eden Ertuğrul Muhsini takdir i
cin senettik. Yoksa filmin ne de
mek .;lduğunu bilen herhangi bir 
rejisör, bu derece hatalı bir ese
ri sonuna kadar,seyretmek taham 
miilünde bulunamazdı. 
Dün neşredilmiye başlıyan bir ti 

yatro mecmuasından yakında bir 
milli film daha seyredtteğimiz 
anlaşılıyor. Eğer filmin hft•iyeti-
1"\e mecmuada giirdüğümilz resim 
le?"le hiikmetmek icap ediyorsa, 
müthi bir hani kırgınlığına uğ
ramaktan korkuyorum. 

Muvaffakıyetsizlik halinde, bel 
ki yine sinemacılığın ihtiyacı o
lan hiiyiik para meselesi ortaya 
sürülecek. 

Bu münasebetle hundan bes on 
sene e\'vel se~·rettiğim bir filmi 
hatırlatacağım: l\f.aitre du l.ogis 
vani "E,·in ağası" adlı bu filmde 
biiyiik masraflara ihtiyac göster
tecek hic bir e~· yoktu. Fakat ar
tist vardı, eser '·ardı ... Ve bu mü
tevazi film. en muazzam mizan
o:enli Amerika filmlerini geride 
hı"Rka.-ak kadar miikemmeldi. 

Biıde hu yapılamaz mıvdı? 
Mutlaka her ,.e,• büyiik paraya 
mı miitevakkıftır? 

Eser 2'iizel olmadıktan, artist
,,., 7nrla kifa,·etsi:r.1iğe mahkiım 
edildikten sonra biiyiik paranın 
rolii nihn,·ct hnta1Arı Altın suyuna 
bıttırmakhn ihıtret katır. 

1 Filmcilik en kuv,•etli bir reka· 
bet meselesidir. SinemalaTda Av
"upa ''e Amrrika aheserleri, her 
~ün bir başka sanat. azamet Vt' 

"1iikemmelh et niimunelerl arze 
derlerken, biz hu noksan me\'zu 
hı nokslln reji örlii, noksan tek 
nikli filmlerle ortaya çıkıyoru:r. 
'Ru nakiseleri nır abAlıya kahi 
linden parası:r.lıj!a maletmek ka. 
l-ulf! sa~·an mazert-t teskil etmez 

Noksanımızı bilelim! 
Kişi noksanını bilrvınk ıribi ir 
fan olamaz! Takvimci 

Dün iki 

ihtifal 
Hazin 

Yapıldı 
Askeri ,·eteriner tatbikat oku· 

lunun fen kurbanı veterinerler 
için tertip ettiği merasim dun 
saat 15 de Knrn"a'lhr.ıPt mc>;r 
lığında şehit veterinerlerin me. 
zarları başında yapılmıştır. Bu 
şehitler Mollcos <ruam) hastalı
ğının seromunu bulmak için u,g. 
raşırl:ırken mıkrop alarak ölen 
muallim bakteriyolog Ahmf't 
vüzbası Hudai ve Kemal Cemil. 
dir. Mezarları başında tuttukları 
voldan ayrılmamak icin and içen 
vüzbaşı Kemal C~mil de Paristc 
Pastör Enstitüsünde gönüllü ola. 
rak çahsırken avni hastalı_ğı al. 
mış ve 1934 te ölmuştür. Olusu 
ancak 1939 da memlekete geti
rilmiştir. 

Yine dün saat 13 de Merkeze
Cendi mezarlığında eczacı mek
tebi profesörlerinden merhum 
Server Hilminin mezarında ha
zin bir ıhtital yapılmıştır 
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ünya:un S~yasi 

Manzarası 
CBaş1 Sa. 3 tc) 

maycsinde sefer yapacaklarını 
ve buna mani olacak İngiliz ge
milerine ate~ edileceğini biidir
mişti. 

Askeri Vazeyet 

Atlantik 

Birleşik 

Harbe 

Muharebesi 

Amerikayı 

Sürükliyebilir 

MEŞHl'R ADAMLAR 
Gale~isine Kimlerin 
ı·es~mleri Asılmalı? 

HALKEVLERINDE : 
Kadıköy Halkevinden: Pazar günü 

saat 9 da Fenerbahçe stadında 5000 
metre kır ko~usu ile öğleden ııonra 

Halkevi spor salonunda saat 15 de 
yapılacak süngü nıubarezesi mükfliatı 
müsabakalarıııa iştirak etmek isti
yen lerin hazır bulunmaları 

Münir Nureddin Konseri 
1 fil 

8 Nisan salı günü akşamı sanat •J ı-:~~A~ 
kar Mü~ir Nureddin ~arafından ', \ V 
Melek sınemasında bır konseı ı.ıııııııı-..ıııı1'ı•~=--lllillıml-IBı•-• 
verilecektır. Bu konserde Itrinin. 
Tabi'nin Haşim ve Rifat Beyle -
rin eserleri geçilecektir. 

BUGUNKU PROGRAM , __________ I_ 8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Muzik (Pi.) 
8.45 Ev kadmı 

19.10 Konumıa 
19.SO Haberler 

Filhakika, o zamandanberi \'a 
ziyet değişmiştir. Şimdi Amiral 
Darlan Almanya ile işbirliği 
;\apınaktadır. Artık Mösyö La
' al' den hiç bahsedilmemektedir. 
Amiralin, Almanya için daha zi
yade memnuniyeti mucip bir 
surette Laval siyasetini takip et
tiği anla~ılıyor. 

Fakat bütiin bu hadiselerde 
Mareşal Petain'in sesi henüz isi
tilmemistir. İhtiyar Mareşali'n. 
Amiral Darlan'ın, Fransa ile İn
giltere vç Amerikanın arasını 
bozacak vaziyetler ihdasına mü
saade edeceği tahmin edilemez. 

Mukabele: Bilmisil : 

Bu mesele hakkında en son 
gelen haberlere göre bu

gün Londrada, işgal altında bu
lunmıyan Fransanın da, abloka 
altına alınması hakkında bir 
beyanat ne~redilmiştir. Bunda, 
Fransanın bitaraI ve müstakil 
olmadığı, olsa dahi, İngiltere
nin Fransız gemilerini muaye
neye, hatta müsadereye salahi
yettar olduğu bildirilmekte ve 
mütareke esnasında Fransız li
manlarında bulunan İngilizlere 
,.e rniittefik.1erine ait 250.000 
ton lıacl?,li istiabisindeki ı:emile
rin bugün Almanların elinde 
bulunduğu hatırlatılmaktadır. 

Yugoslavyada: 
' ıC.ı. 

Yugoslavyaya karşı Alman 
tazyikinin ve tehdidinin 

siddetle devam ettiği anlaşılı
yor. Alman ve İtalyan tebaala
rından sonra sefirlerinin de Bel
gradı terketmeleri, bunun siya
si ve niimayişli bir ifadesidir. 

Belgraddan gelen haberlere 
göre,Almanyanın Yugoslav bir
liğini bozmak ,.e bu memleketi 
de Çekosl!>vakya vaziyetine sok
mak irin sarfettiği gayretlerin 
muvaffakıyetle neticelenmedi
ğine hükmetmek icap ed,er. 

Filhakika Belgrad kaynakları 
son vaziyeti şu şekilde tesbit et. 
mektedirler: 

Mösyö Maçek, siyasi değil, fa
ıkat şahsi sebeplerden dolayı ka
bineye girmiyecektir: fakat Hır
Yat köylü partisi kabinede Mös
yö Kouhtchitch taraimdan tem
sil edilecektir ve es~en kabine
ye dahil bulunan üc; Hnvat n a-
7.ır da mevkilerini muhafaza e
deceklerdir. Bundan başka, 193~ 
anlasması hakkında bazı ihti'la
:zi kayıtlar dermeyan eden ~di
kal, miistakil Sırp partil~ri de, 
aleni bir beyannal!).e ile \n an
lasmayı tasdik eyleme:Y.'C muva
fakat etmişlerdir. 

Eğer bu haher doıl{ru ise, Yu
P"Oslav birliğinin son buhran
dan, Almanyanm an:sunun 7.td
dına olarak, kuvvetlenmiş ola
nk çıktığı anhlşılıyor. 

Her seye rağmen tam bir hi
tarnflık. t.am bir sivasi ve ildi
sadi istiklal ve mülki tamamlık 

(Raş1 1 incide) 
(Askeri Muharririıniz yazn·or) remi. Serve:fifünunculardan Ha. 
Churchill'in bundan bir ~üd- !it ~i~ayı1 "Fikreti, cenap Şaha

de>t önce haber vcrdii!i "Atlan.. bettını ·nkredebilirim. 
tik muharebesi.. artık hakikaten Prel".sip itibariyle ıtalcride he. 
başlamış sayilnhilir Bu muharı>- nüz v.asıvanlar ver almamalıdır-
beye başlıvanlar Almanlar ol- ı ,,., · ar. .ı. c:ıkdir edersiniz ki. bunun 
muştur. Amr.rikada demokrasi- mı;tlıtelif noktai M7arlardan rııah 
lerc yardım kanunu tasvin edile- rorl:ırı vardır. Yalnız savdıaım 
rek meriyete gectiiJ'i ıtündenheri. !simler arıısında havattıı bulu _ 
Alman baskumaTidanhğı Atlan- nan bir üstadın ic:mjni 7İlcretmi$ 
tik volu üzerinden Amcrikad~.n bulunuyorıım: fakat Halit Ziva 
İnP-iltereye yanılacak mli himr.i1at hJ1vatı edebivesini vasamıstır. 
nakliyatını sekteve u~rc:ıtmak Ondan sonrası i<•in henü7. pek 
maksadivle bir takım hazP:1ıkla- venidir. aranan biraz zaman geç
ra girişmis. bu islerde knllanı - mPc;i lazımdır. 
lan denizaltı ,l!emileriyle uzıın Kabil olsavdı !:!aleride biivük 
mesafeli tayyarele~n .ma.ada. :ıdamların hirer hevkelini bulun. 
"Scharnhorst.. ve Gneısenau . . . ,. :· nurmak daha favdalı olurdu. 
safıh~rp ~en:ıl~rını de acık denı- ~istemli bir cahsma ile bunlar
ze gonde:mı!':tır. Alınan b::ıc:ku-, dan birroldsnn11'! hevkelini vatı-
man~ani~ıı_ının b~l~~~n. ~~~,~~- mak kAbildir. Hevkeli yanılamı
c~ . cuı:e .a:ane 1 e ı e 1- van Jann yerlerine ne ismini, doğ 
bılır. lngılız donanmasının kuv- duX-u tarjhı· ve d"ııı. 1·· ı 

tl . h' · ı d b 1 .. ıı.:er uznm u 
ve ı ımay~ı a tın a u unan mallı.matı ihtiva eden birer kita-
bu koca denızde korsanlık mace- be konulmalıdır Avnı· d 

1 t 1 b ·k· · h. · zaman a 
ra arına a 1 an u ı ı ıtemı. ır !!aleriye heykel resım· k' 
ik. te d .. fi ff k ti 1 · · veva 1 -ı sa u ı muva a ıve er e tabeleri konulacak 1 h · t ikt'f d k .. ı · d v k o an sa sıve _ 
. ı a e c:re us erme O.ı?ru va - lerin ec:erleri hakkında da kafi 

tıyle cekılmpZlerse. erstec hatırı- derecede malumat;\<> 1 1 
lacaktır. Be~ki bizzflt Alman· bac:. bunlar da bu .ıtoıXerid: a~~~~d:: 
kwnanda,nhe:ı da bunları arık rulmalıdır At: b ı · 
d · 111 k b.. ı b" f · ca u ga erıye 
enıze vo ar en. oy e ır e- merbut bir d" ··ı·· h b 1 d k A 1 v .. 1 b 1 ~/ u uo ane u un. 

b ~ ar .1,i1 d f!.~r·:fc a mı\ v~ . un ?.~a malı, bu küVit>hane bütün bu ze-
l~<-+· e ~ k 'i ~.~~l es~r:ı~ yu - vRtın es~rl ini ihtiva etmelidir. 

ı~.ı:. ~ a an 1 
v mu- Ta ki, f!::- • ide mümtaz bir sah-

harebesı .. nın ortaya attıgı asıl sı·vetı·n • k ı· · ,_.t b · · · t · · 1 Y e ını veva ~ı a esını 
ehemmıve 1ı mesele, bunun va - ı:tören ite h kk d k 
nız İngiltereve karsı değil. fakat b-ı·r ~t>. edon_une ah kın a az. co 

· İ · ·_ p;cır ın n er es onun e-
pynı zamanda ngılterevP her ne ı se.,.~rini de vörmek ve fa•tkik e. 
olursa olsun, yard1m k:ırar ve ,•,t.b1·ırnek 1·mkA 1 l'k ı 

· d b ı B' ı 'k A ~'C an na ma ı o sun. 
a~ın .: u u_nan .1r eşı m.:-ru takdirde galer iden matlup 
rıka C:umhurıyetlerın;. ~e mu,,.. faydalann çerçevesini geni let. 
teveccih olmasıdır. Cıddı Atj1e- miş oluruz ş 
rikan ~azetelerinden "N'.tw - .,. 
York Times,, , Alman koTt.sanh- . * 
ğına. karşı Amerikan~m ~aslı Adı Geçen Meşhurlar 
tedbırler almak mecb11 vetınde H"' · c h 't y ı , nk 
kalacağını ve hatta 1 avıs ta- . .useyın . ~ 1 açın ın a e
rihinden itibaren İn' .rlt · h _ tım.ıze verdığı cevapta adı geçen 

.!11'1. ereve . a meşhurlar hakkında kısaca şu 
re.ket edecek p;em1prin Amerı - mal· t k d d · 
kan tayyare ve b..tırp gemilerinin uma 1 ay e ıyoruz: , 
himayesi a1tın<l,.a yola cıkarıla- Celdleddini Rumi : · 
caklannı habı;f vermiştir. Böyle 
bir karar. r,kkikaten alınır ve 
tatbik ediU~e. "Atlantik muha. 
rebesi.. n:,P. pek kısa bir zaman 
zarfmda.f.:- ve hatta yukarıda 
tasrih kdilen tarihte - Ameri
kanın ;1ıarbe fiilen müdahale ve 
iştirOtki ~ibi Almanlar için hiç 
ŞÜT,Jhesiz feci bir neticeye mün -
f :er olması. pek muhtemeldir. 

prensiplerinden hiç bir fedakar
lık yapmamaya a7.metmis ~örü
nen Yugoslav hükumetinin, en 
fena ihtimalleri hesaba katarak, 
müdafaa hazırlıklarını tam am
lamakla meşgul olduğu anlaşılı
yor. 

Möı-vö Matsu-0ka:n cesaretlen 
dinnek maksadiyle Romada Yu
goslavya aleyhinde niimayic;Jer 
tertip ettiren İtalyan zimamdar
larının Almanyayı. akıheİi ken
dileri kin ç.ok vahim olac;1k hh
taarnızdan menetmeye çalı!ojtık
ları hissed iliyor. 

M. ANTEN 

Hicrl 604 yılında, Rebiyülevvelin 
altıncı günü Havzem şehrinde (1226) 
doğmuştur. Pederi SultanülulemA Ba
ha Veled ile birlikt.e Konyaya gelm.iş 
ve orada tavattun etmiştir. Bütün 
dünyaca tanınan "Mesnevi,. sini Çe
lebi Hüsameddin'in teşvikiyle yaz
mıştır. Mevlana, yalnız bir şair de
&ildir. En büyük Türk filozofudur. 
Mesneviden başka "Divnn-ı-Kebiri,, 
dahi birçok dillere çevrilmiŞ bir şa
heserdir. 672 (1295) de 69 yaşında o
larak Konyada ölmüştür. . . 
Şeyh Galip: 

o~manh klfısik şairlerinin en bü
yüklerindendir. 18 yaşında cezbelen
miş ve Konyada, Mevlana'nın Wrbe
s!ne sığınıp dervişliğe başlamış bir 
aşk ehlidir. 1757 de İstanbulda doğ
muştur. Babası Reşit efendi de şair
di. Şeyh Galip, bilahare meşhur Ga
lata Mevlevihanesine şeyh olmuş ve 
asıl şöhreti işte bundan sonra başla
mıştır. Mesnevi tarzında yazdığı ve 
tam manasiyle bia tasavvuf eseri o
lan "Hüsn-ü-Aşk,, en meşhur ese
ridir. 

Yunüs Emre: 

Nerede doğduğu, ne kadar yaşadı
ğı ve nerede öldüğü hakkında müs
bct hiçbir bilgi elde edilemiyen bu 
büyük şair, Ti.irk halk şairlerinin en 
tanmmışlarındandır. - ' 
Fuzuli 

Bayat Türk aşiretine mensuptur. 
1494 de Bağdatta Hille'de dünyaya 
gelmiş ve 1555 de vefat ederek Ker
belaya defnedilmiştir. "Göçtü Fuzuli., 
tarihi vefatıdır. Mürettep divanı ile 
"Beng-ü-Bade,. , "Leyla ile Mecnun,, 
"Hadikatüssüeda,, başlıca eserlerin
dendir. 
Nedim: 

Şimdiye kadar yapılan filmlerin en güzeli 

EGLENCE - NEŞ'E - KAHKAHA 

KI V I R CIK PAŞA 
istibdat devrinin gülünç adetleri, cahil bir pasanın dalka. 
vuklariyle münasebetini, odalık satın alma safhalarm1, talak. 
hülle gibi gülünç ~detleri. Abdülhamidin celalet ve vehimle. 
rini, Şanlı Cumhuriyet neslimize bir ibret levhası gösterer. 

ŞAHESER 

SE RM E T M. U H TA R 'ın ESER i 
ve Memleketimizin en sevdiği sinema Yıldızlarile cevrilmiştir 

Fevkalade Saz Heyeti - Nefis Şarkılar Yakında 

SÜMER ve TAKSİM Sinşmalarmda 

1 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13 .05 Şarkılar 
13.20 Müzik (Pl.) 

+ 
18.00 Program 
18.03 Radyo or

kestrası 

18.40 Solo şarkılar 

VENi NEŞRİYAT . 

19.45 Konuşma 
19.50 Saz heyeti 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Müz!k 
21.00 Dinleyici is

tekler! 
21.30 Konuşma 
21.45 Radyo or-

kestrası 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik (Pl.) 
23.25 Kap~ 

GENÇLiK Hl KAYELERI - Girim 
kardeşlerin aile içinde okunacak hi
kaye "e ma~allarından seçilmiştir. 
Ntızım İçsel tarafından lisanımıza 

Divan edebi~tının en yük~ek şa- çevrilmiş ve Hilmi Kitabevi tarafın-
lrlerindendir. Sadrazam Damat İbra- _ _. ı dan neşredilmiştir. 
hlın Paşanın Mahmi'lerindendi. 1730 , - ' PERDE ARKASINDAKI ADAM -

Abdülhak H am" it: Müessir bir Aşk Menkıbesi... Meftun edici bir Müzik ... Tes- ::\facera romanlan serisinden ve in
gilizceden Haldun Yaşaroğlu tara-

ihtilalinde ve!at etmiştir. 1 

hir eden şarkı ve danslar ... Harikulade ve Zengin Sahneler... fmdan tercüme edilmiş ve Ahmet 
Zamanının müverrihlerinden olan Halit Kitabevi tarafından çıkarılmış-

H.ayrullah efendinin oğludur. 1851 de ve Sinema Fezası içinde Yıldızlar Kraliçesi 1 tır. 
İsta:bulda Bebekt.e doğmuştur. Garp \ 
edebiyatından aldığı feyizle Türk ede- M A R i K A R Ö K K FİRARİ - Hint fi1ozofu Tagor'un 
biyat:mda büyük inktldplar yap _ eseridir. Hilmi Kitabevi tarafından 
m~ ve çeşit çeşit pek çok eser yaz- neşredilmiştir . 

mış olan Abdülhak Hamit daha sağ- ş A R K sı· NEMASININ 1 SARAY ve ÖTESi - Ha11t Ziya 
lığında iken "Üstad-1-Azam,, , "Da- Uşşaklıgil'in Son Hatırlar ismi altm-
hi-i-Azam,, payelerine erişmiş, en da Hilmi Kitabevi tara!mdan neş-

büyük ~irlerimiulen biridir. "Mak- Bugün ·Matinelerden İtibaren Göstereceği redilmlş bir eseridir. 
ber,, • "Ölü,, • "Eı:,ıber,. çok meşhur 1 KÖYE OOGRU - Köycillükten 
eserleridir. 1

1 
• bahseden bu mecmuanın 17 inci sa-

Namık Kemal: K O R A T E R R 1 yısı köye ait ekonomi, idare, terbiye, 
sağlık ve bayındırlık yazılariyle çık-

Adı en çok anılmış ve eserleri en .. F'l · · K l d S l d 1 l d m~tır. 
çok okunmuş ediplerimizden biridir. Super ı mının oz arı ır. uare er e yer er numara 1 ır. DEVLET DENl~YOLLARI ve Ll-

Türk edebl.yatm~ ~ yenilikl~ri. get~- DİKKAT: BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN MANLARI MECMUASI - Bu mes-
renlerdendir. Şaırdır, gaz.etecıdır, tı- lek mecmuasmın 9 uncu sayısı bir-
yatro müellifi ve münekkitti.ı'. Bu ' " 1 c:ok özlil ya71larla çıkmıştır. 
bü~ inkılApçmı~ .eserleri~ ~il_l- , - ' 
verı Vatan ve Hurrıyet fikırlerıdır. s ı• B ....... D .. R d I d D ' Pi " ki H y d o· ' 

1840 da tstanbulda dotmuştur._Ba-ı eSI UTUn unya a yo arın a o aıan... a arı er er e ın enen 
baıa Müneccimbaşı Must,.afa Asan 
Be~dir. Meşhur .eserleri "in:tbah,. . yeni K A R u z o . G 1 N o L u G ö 
"Ruya,, , "Cez.nıı., , "Celftleddin Har- • 
zemşah,. , "Silistre,, , "Akif Bey., , 
"Evrakı Perişan,,, "Osmanlı Tarihi,. Bu Akşam L A L E 
"Barikai Zafer., dir. 1883 de 43 ya- Sinemasında 
§ında olarak vefat etmiştir. 

Tevfik Fikret: SEVGİLİMİN 
Skala de Milano'nun goz kamaştıran salonlarında çevrilen ve Milano 

zaferi olan bu şaheseri alkışlamağa koşunuz. 

SESİ 
Operasını:o en rıarlak 

İlaveten : En Son Gelen Türk~e (PARAMUNT JURNAL) 

Numaralı Yerlerinizi Evvelden Kapatmanızı Rica ederiz. Tel: 43595 

1870 de İı;tanbulda doğmuş, 14 
yaşlarında siir ya:z.mxya başlamıştır. 

Tı.irk edebiyatının en büyük müced
ditlerinden ve belli başlı zirvelerin
dendir. 5 Ağustos 1914 de Eyüpte öl
müş ve defnedilmiştir. Eserleri: "Rü
babı Şiketse,, , Halük'un Defteri., , 
"Rübabm Cevabı., "Şermin,. ve "Ta- \ - , 
rihl Kadinı., dir. I mm 

Halit Ziya ile Cenap Sahabettin . 
Servetifünun edebiyatının belli başlı' ~Türkçe Sözlü ve Şark Efsanesinin En Güzel Zengin ve Thtisamlı Saraylarda Çevrilen 
üstadlarından olan ıki büyük .sanat- ' ~ 
kardır. 

E~~-.~-!~-.ü-H-~-~~d.,_i1-.n-~-i~-:~-:~es!_ı l:ın.L:lJ:-S: :t1 , [-~ :(~M -_ 
dında birinin 10 lirasını, Hafize ~, 1 l - ~ 
adında bir kadının da bin lirası-
nı aşırmaktan muhakeme edili -
yordu. f'>'ı-""'-"· - • -ı-~· ~ Müzik ve yeni ~ Yeni şarkıları " Balıkçı Osman ~ Prenses ŞEHRAZAD 

Eyüplü Halidin Hafizenin pa- şarkılar ~ söyliyen ~ Taklitli miika. g"; ın yeni şarkılannı 
rasını aldığı sabit olmamış ve fa- SADETTİN ~ MÜNİR t,; lemeler i yapan sö;yliycn 
kat Siranu~un 10 lirasını aşır - ~ . ~ · MÜZEYYEN SENAR 
dığı anlaşılmıştır. Bu suçtan do-, KAYNAK X: NUREDDiN A FERDi TAYFUR 

layı suçlu 4 ay 19 gün hapse ınah Gördü!!:ü Fevkalade ,- p E K Sinemasında Daha Bir Kaç 
kum edilmiş ve bu kadar müd- '"' 
det mevkuf kalmış olduğundan j Rağbet Üzerine Gün Gösterilecektir. 
tahliyesine karar verilmiştir. # 

--- -· 
il ... ı-· . .., :•r . . . . 

- Bu seferlik ~nbaşı hana bağışladı Kamil, duy· 
dun mu, bana bagışladı. Sen, kızı Aliye verdin mi? 

-Verdim. 
- Öyleyse üst tarafını sen merak etine ... 
Hüseyin Bey önde, Kamille Ali arkasında dısari 

coı iN$AN'lA. Rll 
- Şöyle imana gel! Yarın karakolda kendim 

geldim diyeceksin. 
- Diyeceğim. 
Fatmayı yava:ıça sedire bıraktı. Küfreder~k ipi 

çözdü. 

__ A_sk_e_rf_ik_İş_I e_r_i _ / 
Yerli Eminönü Askerlik Şubesin

den: Aşağıda adları yazılı Yedek su
bayl;ınn kayıtları tetkik edilmek üze
re Nurus cUzdanları ve ellerindeki 
ves:kalarla 2777 numara ile Şubeye 
müracaatları: 

!;ıktılar. · ) 
Asma köye sapılacak yol ağzına kadar konusma-

dan yürüdüler. J Yazan: Cemalettin Mahir 
Kamil ayrılacağı zaman durakladı: Kadınlar gittikten sonra Hüseyin Beyle Ali, 
- Aman Hüseyin Bey ... Bu iş oldu. Bak kızı Fatmanın tek başına oturduğu odaya girdiler. Bu

vennıye razı geldik. Sen de adaletini göster.' Beş, rası Rıza Beyin misafirlerine mahsustu. Her tarafı 
on hak buğday göndersin Rıza Bey ... Anbarda ekin kilimle döşeliydi. Ocakta tezek yanıyor, kenara bı-
k.almadı... ..----- rakılınış küçük bir idarenin ışığı duvarda kımıldı-

Sık sık burnunu çekiyordu: yordu. 
- Hel biraz da para yollarsa ... Ellerini öperim Fatma küçuk bir tütik çuvalı gibi sedirin üstüne 

.Hüseyin Bey ... Ben köylunün sözüne uydum da biizülmuştü. 
senden şikayetçi oldum. Mavzerleri görünce "kan Hüseyin Bey hiddetle sordu: 
akmasın diye gelemedik,. dediler. ''Yoksa hep sa- - Kız, hala razı değil misin Aliye? 
hidiz .. , dediler, alçaklar ... Karı da zorladı. Aman Fatma cevap vermeden ayağa kalktı. Siyah göz-
beyim ekin işini bir yoluna koyalun... Parayı da leri ıslak ıslak parlıyordu. 
unutma ... Sen adaletlisin... - Söylesene kız. razı olmadın mı? 

Hüseyin Bey kaşlarını çatıp biraz düşündü: - Efendi ağa, öldür beni ... 

- Para için biraz sabret. Şıkfıyetçi olduğundan _ Laf dinlemem. Olur, demezsen kendin bilir-
halıam çok kızdı. Ekine bir şey yaparız. Yarın gön-
der karıyı merkeple ... Anbardan verırlcr ... Vermez sin. Ali! Bana bak. Işte FatJna. işte sen. KonuJ..ır-
lerse beni bulsun. sunuz ... Razı olmazsa vur omuzuna. harmanda ho-

Kfımil dua ederek vüri.ıdü. vardalar var. Götür. ho\·ardalara teslim et. V ,-ır:;ıı:ı-
Sakalı hala titriyordu. lar, dağda. bayırda oynatsınlar. Kötü olsun ... Ipsiz-
Alinin bir gülmesi tuttu ... Bir gülmesi tuttu. !ere rakı dağıtsın da görsün ... Ben sana diledi~in * * yerden, dilediğin kızı kaldırırım. 
Çiftliğe geldiklerı zaman yatsı ezanı çoktan 0 _ Hüseyin Bey dışarı çıkmak için dönünce Fatma 

kunmustu. koşup dizlerine sarıldı: 
Hüseyin Bey kapıyı açan Şadiyeye sordu: - Etme beyim. beni öldiir, kanım sana helal 
- Babam içerde mi kız? olsun. Aliye verme ... Hovardalara bırakma. 
- Yok ağa, oQ.ayn gitti. Ağlamıya başlamıştı. Yalnız bizim köylü kadın-
- Fatma ile ne konU§tunuz? Razı oldu mu? larında insanı öfkelendirmiyen müthiş bir süku -
- Olmadı. · netle bo~uk boğuk ağlıyordu. · 
- Beni Hüseyin Bey dilerse öldürsün ... Aliyi ıs- Hüseyın Bey çizmesini kurtarıp dışarı çıktı. 

temem. Diyor. Kapı örtülünce. Fatma cöktüğü yerden sıçrıyarak 
Ali, karanlıkta yüreği çarparak dinliyordu. Şa- duvara kadar kaçtı. Aydınlıktan kurtulmak için 

diyeden utandıgı 'için terini kurular gibi yaparak köşeye sığındı. r 
mendilıyle yüzi..ınü örtmüştü. v Ali ~ı~~da~~dan duc11yblidu.,. tctar~nin ve oca-

- Neden istemiyormuş, başkasına mı gönüllli? ,gın ışıg~ vucu~~ne '."Ufm\W!Yı QöYfj ~.t g~a k?c~-
- Baskasma da gUnüllu değil. Anası karı kulağı- man. agzı ve gozlerı daha kanlı, daha parlak goru-

nı doldurmuş. Aklını çelmiş: "Elin çobanı ile ne nüyordu. Neden sonra ağır ağır yürüyüp sedire o
yaparsın? Yarın ortakçı olur, beyin düşmanı.nı vu- turdu. Tabakasını çıkardı : 
rur on vıl oıı beş yıl mahpusta yatar ... demış. - Domuzluk etme, gel şuraya, dedi, bak sana 

_:_ Kandıraınadın şuncacık kızı ... Yazık... diyeceklerim var - öksürdü - Hüseyin Beyi kara -
_ Cok söyledim. kulak vermedi. koldan istedilerdi. Onbaşı jandarma yollamış. - ci-

~itlin 

Pekôla ... Haydi sen anamı al da ağamgillcre gara kağıdını dikkatle ıslatıp yapıştırdı - "Ali de 
beraber !!elsin., demiş. Huseyin Bey korkar mı? 

No: 23 
Kalktık gittik. Baban Kamil de orada idi. "Hfü;e -
yin Bey evimi bastı, kızımı kaldırdı.,, diye davacı 
olmuş. 

Ali yerinden kalktı. Ocağın önüne cömelerek ci-
garayı ya\tı: J 

- Lakin. aldığı parayı. aldığı ekini inkar ede -
medi. Hüseyin Beyden korkusuna "Ben evde yok
tum. Odunda idim. Karı söyledi.,. dedi. Kankol 
kumandanı kızmaz mı artık? - Ali kalın kalın gül
dü - Babana "yalancı herif! .. dedi. Daha da çok 
çekişti ya ... Bodruma attılar Kamili... Sonunda Hü
seyin Bey yalvardı da. bağışladı. Kamil razı bu işe .. 
Görürsün ... Yarın ekın almıya gelecek ... Ya ... İşte 
böyle ... 

Ali ocağın önünden kalktı: 
- Anladın mı? Bahan seni bana vP.rdi. 
Fatma hiç ses çıkarmıyor. içini çeke çek!" ağlı -

yordu Alınin söylediklerine inanmıştı. Babası yu
muşak adamdı. Fakirdi. 

Ali bir adım yaklaştı: 
- Razı gelınezsen kendin bilirsin. Seni ho·;ar -

dalara götürürüm. 
Fatma susuyordu. 
-- Vallahi götürürüm .. Bak a~zımdan yemin 

çıktı. Dağda oynatırlar. Yedi köyun bır kahbesi o
lursun. köyden köye satılırsın. Gençler odasında o
yuna çıkarsın. Rakı dağıtırsın .. 
Yanına yaklaşıp ağır elini balta gibi kaldırdı: 
- Haydi, yoksa omuzlar, harmana götürurüm, 

dinim hakkına ... 

Daha başka sözler bulamayınca şaşırdı ve alışık 
olmadığı derecede hiddetlendi. Korkunç adımlarla 
ocağın önünden geçip dışarı çıktı. Uzun bir deveci 
urganiyle döndü. Fatmanın göğsü üzerinde duran 
elini şiddetle çekip arkasına büktü. Vücudünü kin
le iterek yüzü koyun yere düşürdü. Bir dizini. ke
sik kesik haykıran kızın beline bastırıp bütün ağır
lığıyle üstüne çökerek ellerini, ayaklarını sıkı sıkı
ya bağladı. Kolayca omuzladı. Odanın ortasında 
durarak bir daha sordu: 

- Dnmuzluk etme. ağzımdan yemin çıktı. 
- Götürme ... Razı oldum. 

- Sus artık ağlama! 
Bir müddet konuşmadılar. 
- Sus kız'. .. Bak şuna ... Haydi yüklükte döşek 

vardır. Ser sunu. 
Alinin se;i titriyordu. 
Falına dolabı açtı. Üslüstc duran Şiltelerden bi

risini ocağın önüne getirdi. Çarşafı örtüp yastığı 
koydu. Yorganı ayak ucuna katladı. 

Nakliye Teğmeni (44934) Celal oğlu 
Fey-1.ettin 324 İstanbul. Topçu Teğme
ni (44683) Mustara ollu Selim 327 İs
tanbul. Ölçme Teğmenı (40677) Ah
met oğlu Abdufl'ahınan 325 İstanbul, 

Ali bir cigara daha yakmıştı. Dim dik ocağa bak· 
tığı halde yan gözle Fatmayı gorüyordu. Duvarın B 
dibinde elini göğsüne kavuşturmustu. Parmakların 

u L 
,) 

M ACA .. ,, u 

da kına vardı. Kabalığını kaybetmiş mahcup bir 
sesle, yavaşça: . . 

- Baksana Fatma, hamamlıkta ıbnkler dolu 
mu? 
Ocağın kapı tarafındaki dolap hamamlıktı. Fat -

ma iki tane büyük bakır ibriği ocağa taşıdı. 
Ali. henüz iki nefes çekmedigi cigarayı ateşe 

fırlattı. 
Gömleğini çıkarırken odaya erkek ve ter kok Llsu 

yayılmıştı. Yatağın kenarına oturup ayaklarını 
uzattı. 

Fatma anasından gördüğü gibi önüne gelip çö
meldi. Aİinin ayaklarını birer birer kucağına koya
rak çoraplarını çıkardı. Sonra dudaklarını sıkıp pa
çaları daracık zıpkayı zorla çektı. 

Kandil ve ocak inadına çok yanıyordu. 
Erkeğin yatağa girip yorganı örtmesini bekle -

dikten sonra köşeye çekilerek soyunmıya başladı. 
Dışarıda kalın ~e kederli sesiyle bir köpek ulu-

yordu. 21 / 4/1940 ·----- ........... ·~ "". ·-·-·-·····--·--.. ·--··----· 
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Soldan Sağa: 1 - Bildirmek -

Asyada bir ada 2 - Bir kasaba -
insan 3 - Bilgin - Bir erkı;tk is
mi 4 - Bir meyve - Bir sefahat 
yeri 5 - Damarda bulunur 6 -
Zarfın üstündedir - Bir devlet 
merkezi 7 - Akıl erdirme - Biı 

Üc;üncü Hikaye 
yarımada 8 - Bir divan şairi -
Serbest bırakmak 9 - Ters oku

"\ nursa: Dişte bulunur - Şahsi. 

l Yukarıdan Aşağı: 1 - Taci2 
GELiN • KADIN OYUMU etmek- Bir liman 2 -Amerika
''G·· ı ı· l · nı teşkı') eden hikaye- da ~ir de'l:'let - Kısa d~ğil 3 -o nsan an,, Malul Bır devlet mer.1<.ezı 4 -

lerin ikincisi bugün bitti. ''Gelin - Ka- . Ters okunursa Bele bağlanır -

dm Oyunu,, ismini taşıyan üçüncü hika- ıl ~~ ~uh _n;~1~~ı~~1r~°d:J 
yeyi yarınki nüshamızda neşre haşlıyo- f ti 7 - "C'sul, adat, edepler - Bir 
ruz ecnebi artist 8 - Hadise - Ge-

\ •• ..) lir 9 - Emreden - Meşhur bir 
'---------··--·-- ·- saı·k sair ve filozofu 
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İng~ltere 1 Dakik.ada 
~========================================= 5 

7,3 in ·ırz 

Lirası Sarf€~iyor 

acaristan, 

İsviçredeki 

italya, 

Ticari 

Alacağımızın T esbiti 

Yugoslavya 

Hazırhğını 

Tamamlıyor 

Türk • Sovyet 
Deklôrasyonu 

Bir Pamuk Hırvatlar Müzahir 

Londra, 2 (A.A.) - Dün ge
CP bite~ mali sene io;;i.nde İngil. 
tere 3.8ti7.245.670 Inmıız !ırası sar 

Ankara 2 (A.A.J - Ticaret Ve
kalct111den tebliğ edilmi,tir; 

1 - Macarıstan, ltaly~ ve Is • 
\ içredekı ticari alacaklarımızın 
teşıntı maksadiyle, bu memleket 
!erde alacağı bulunanların aşağı -
da yazılı tiUaller dahılınde ısterı1'n 
malumatı 10 n11>an tarihıne ka -
dar Ankarada 'l'ıirkıye Cıimhun
yeli merkez bankasına veya bu 
bankanın ~ubelenne bıldirmele -
ri; ve ı...snıfın kolayiaştırılması 
ıçın bu üç memleketten her bırı
ı;ıne ait malümatı ayrı birer va
rakaya yazmak surc:tıyle verme
lerı bildirilir: 

<Başı 1 ıncidel 
Berliıı, 2 (A. A.) - Resmi mah

filler, Almanyanın Belıırad elçisi 
Heeren'in balen Berlinde oldu
ğunu teyit etmektedir. Fakat se
firı~. Berlinde ne kadar kalacağ'ı
nı soylemek imkansızdır Buaün 

İngiltere Hariciye 

Müsteşarı 81.Jtf er 

Beyanatta Bulundu 

Kararnamesi 
Neşrediliyor 

Hükumet ihtiya~ 

<B~ı 1 lncide) 
kabineye girmiyecek, fakat ken
d'sinin riyaseti altında bulunan 
Hırvat Çiftçi Fırkasının mümes· 
sili sıfatiyle Hırvati.ı;tan Bani (va 
lisil Kubaşiç, kabineye girecektir 
Bundan maada elyevm kabineye 
dahil diğer Hırvat Nazırlar. 
mevkilerini muhafaza edecekler
dir. Hırvatistan Banlığına ise 

fetmiştır. Bu bir r·~.cordur. Bu 
~uretle İngilter" d.ıikikada 7 .360 
hı.ıiliz lirası sarfe.t.•nis demektir. 
İngilkrenin s·,r,elik varidatı 
1401!867.097 İrıefliz lirıısı oldu
i!•ıııdan m ·a v a z e n e d e 
2 458.378.573 t,l",giliz lirası açık 
vardır Bu acı!< istikrazlarla ka. 
patılmıstır. 'i':.ridat vapı)an tah
minlPrden ~ıP .. 676.097 İr.J?iliz li
ra ı fazla ·tl',asraf ise tahminler
dPn 115.87~,_330 İngiliz lirası az 
olmu tur .. 

·-,~ün Amerika 

'Devletlerinin 

Aldığı Karar 
(Başı l ıncide) 

l ,rinde böyle bir şeyden bahsedil
C.ı,ğini işitmediğini bildirmiştir. 
liuJJ, protesto notalarına cevap 
verildi,lıctes ı;onra, Alman ve İtal
yan büyük eleilikleri ile, teati o
lunan ıı;ıektupların neşri mesele
sının görüsıilmesinin muhtemel 
bulunduj\unu da ilave etmistir. 
Diğer Amerika devletleri 
de vapurları musadere 

ediyor 
Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) -

Amerika limanlarında bulunan 
mihvercilerle mihver istilasında 
bulunan devletlere ait vapurla
rın müsaderesi veni bir safhava 
girmiştir. Cenubi Amerika hükfi
metleriyle Meksika hükumeti de 
B !eşik Amerika hükumetinin bu 
kararına imtisalen ve kendileri
nin Amerika tehlikesi karşısında 
bu devletle işbirliği halinde ol
duklarını ima eden bir karar ver. 
mislerdir. Bu kararlara göre, bu 
devletler de kendi limanlarında 
bulunan bu kabil vapurlan müsa
dcrP etmi,l<'rdir. 

Zaptedüen tayyareler 
Lima, 2 fA.A.) - "D.N.B.,, 

Peru resmi makamları "Deırtche 
Lufthama .. firmasının Penı şu
hesinin atelyC'leriyle tayyarele. 
rinj mühür altına koymıı,.lardır. 
Firmanın Lijatambo tayyare 
meydanı da Peru kıtaatı tarafın
dan işgal edilmiştir. Bu meyan
da iki "Yunkers,. taYJ1ıaresi bu.. 
lur>makta idi. 
Yalnız toplar kwıuşacak 
Vaşington, 2 (A.A.) - Scripps 

Tfoward gazC'teleri grupunun mu
harriri Philip Sirruns, '8irleşik 
Amerika ile mihvc;ı· devl~tleri a
rasındaki münaselJetlerin iki ava 
kadar inkıta nolnasına varabile. 
crği kana•tinde,dir. Muharrir di
vor ki· 11Vasir1J!f;onrlaki umumi 
bnaat, Birle sik .•.riıerikanın ha
z.ran ayın~a harptr olacağı mt>r. 
kPZindedir. Herkes AmPrikadan 
prinderilen malzemeyi hamil ka
fileleri h;.mave altında sevket
mekten 'baska türlü hareket et. 
menin ınümkün olmadığı fikrin
dedir. Pi nd•n sonra yalnız top
lar konuşacaktır .•• 

Eritre'de 
(Başı Sa. 3 te) 

man kuvvetleri cenup ve doğru -
cenup istikametinde çekılmiş -
lı:rdir. Musavva'nın henüz Ital -
yanlar tarafından muhafaza edıl· 
diği zannedilmektedir. Habeşis • 
tanda harekat bütün bölgelerde 
muvaffakıyetle inkişafta berde -
vamdır. 

Libye cephesindeki harekat 
Londra, 2 (A.A.l - Ingiliz kuv 

vetlerinin Mersa Brega mıntaka
sında düşman piyade ve motörlı.i 
kıtalariyle temas ettiği hak.kın
da dün Kahirede ne~redilen teb
liğe, hususi bir ehemmiyet ve -
rilmemekte ve bunun bir ileri 
karakol müsademesi olduğu tah· 
min edilmektedir. 

Mersa Brega, Sirt çölünün 
hududunda b11lunan Agheila'nm 
50 kilometre kadar şimali şarki
sinde ıahilde bir yerdir. Mersa 
Berga, Bingaziden 300 kilometre 
mesafededir. Bingaziden hare
ket eden keşif kollarımız, Sirt çö 
!ünün sınırlarına kadar durma -
dan faaliyette bulunmaktadır -
!ar. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 2 (A.A.) - Umumi ka

rargahın 299 numaralı tebliği: 
Şimali Afrikada Italyan ve Al • 
man makineli tüfekleri düşma
nın mukavemetini kırdıktıan sonra 
Sirenaik'de kitin Mersa - Brega 
yı işgal etnılşlerdir. Ta~relerj
miz Bingazi limanında düşman 
gemilerini bombardıman ederek 
l:ıunlarçlıın birini batırnııışlardır. 

Bir destroyer batırıldı 
Londra. 2 <A.A.1 - Amirallik 

daıresinden tebliğ edihrıi~tir: Do
ğu Hındistan ba~mmandanı, 
"Pantt-ra,. sınıfındanıl526 tonluk 
bir ltalyan torpito muhribinin 

lstenen malumat şunlardır; 
J a - Ihracattan mıitevellit a-

lacaklar; 
2 - Iııraç tarihi, ihraç edilen 
malın cınsı, 

3- lliaı vesaikü11n hangı ban 
ka vasıtasıyle tallsıie gond<:nl . 
dığı, 

4 - Mal bedelı bu memlck~tte 
bir bankaya yatirıım,.. ıse banka 
IllU adı, 

5 - Mal bedeli bu memleke
tin klirıng muessesesine yatırıl
mı~sa TurKıye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ihbarnamesının alı
nıp alınmad.JgıJ 

6 - Alacagın ırimdiye kadar 
niçin tahsil edılmedıgı, 

7 - Ihr3' edılmış oıan mal a
lakadar memleket gumrukleri -
ne gelmiş olup da gumrükten çe
kilmemekte u;e bunun sebebi, 

8 - Ihraç edilmiş olan mal a
lakadar memlekete vasıl olma -
mış ıse nerede bulunduğuna dair 
verilmesi mı.imkün olan malü -
mat. 

b ~ Ihracattan gayri suretle 
tahasstil etmiş olan alacakların 
miktarı, mahiyeti ve tahsil edil -
memiş olması sebeplen hakkın
da malumat • . 
Matsuoka Romadan 

Berline Dönüyor 
Ankara, 2 (Radyo gazetesi) -

Japon Hariciye Nazırı Matsuoka 
Romadaki zıyaretlerini bitırmi~
tir. Kendisi tekrar Berline gide
cek ve yeniden Alman ricaliyle 
temaslarda bulunacaktır. Roma 
ziyareti, Italyanın birbirini takip 
eden teliıketli devrine rastlamış
tır. 

Matsuokanın Romada verdiii 
beyıınat çok ölçülüdür. Japonya• 
nın harbe greceği hakkındaki 
mihver matbuatının neşriyatını 
kabul etmiyecek mahiyettedir. 

Ci.atıo'nun ziyafetinde 
Roma 2 (A.A.) - Italya Ha

riciye Nazırı Kont Ciano dün ak
şam Jappn Hariciye Nazırı Mat
suoka şerefine bir ziyafet ver
mi tir. Kont Ciano söylediği nu
tukta, Italyan milletinin Japon
yaya beslediği hayranlık ve mu
habbet duygularını izhar etmiş
tir. Uçlü pakta temas eden Ital
ya Hariciye Nazırı bu paktın ye
ni dıinya nizamının temelini teş
kil ettiğini söylemiştir. 

Matsuoka verdiği cevapta, 1-
talyada gösterilen kabulden do
layı şükranlarını bildirmiş ve fil
hakika üçlü pakt sayesinde şar
ki Asyada ve Avrupada adalete 
müstenit yeni bir devre açılaca
ğını kaydeylemiştir. 

Aydın VilCiyet 

BütÇesi 
Aydın, (TAN) - Vilayet u

mumi meclis mesaisini bitirmiş 
ve 941 •enesi vilayet bütçesini 
940 senesinden 139,254 lira 
fazluiyle kabul etmiitir. 

940 senesinde hususi idareye 
118,556 lira tahsis olunmuşken 
941 bütçesinde 153,427 lira, yol 
ve köprülere ayrılan 32,762 lira
ya mukabil 941 bütçesinde 
39.871 lira maarıfe verilen 269, 
383 liraya karşı 941 bütçe
sinde 301,033 lira, veteriner ve 
ziraat bütçesine konulan 36,094 
lira yerine 19,401 lira, sıhhat ve 
içtimai muavenete 72,810 lira
ya mukabil 941 bıitçesinde 89,048 
lira, müşterek masraflara tahsis 
olunan 215,581 liraya mukabil 
197 ,972 lira, fevkalfıde bütçeye 
109,316 lira yerine 941 bütçesin
den 162,360 lira, nazım varidat
lara 82,456 liraya mukabil 93,095 
lira ayrılmıştır. 

940 mali •enesi vilayet bütçe 
yekünu 916,955 lira i)<en 941 
bütçe yekilnu 1,056,210 lirayı 
bulmuştur. 

Vilayet daimi encümen azalık
ları.na Avukat Neşet Akkor, E
yüp Ötbaş, Ahmet Emin Arkayn 
ve İaınail Akdeniz seçilmişler
dir. 

tayyareler tarafından batırıldığı
nı bildirmiştir. 4188 tonluk "Ber
tram Rickmers., Alman ticaret 
vapuru. Musavvadan kaçmak is -
terken Robson·un kumandasında
ki "Ifandlıar,, gemisi tarafından 
yakalanmıştır. 

Fazlasına Elkoyacak 
Londra, 2 fA.A.) - "Reuter., Ankara, 2 (Rodyo Gazetesi)- Kohuşiç tayin edilecektir. Diğer 

ffariciye Müsteşarı Butler, Avam Haber aldığımıza göre, yarın elle- taraftan, Sırplarla Hırvatlar ara
Kamarasında, Sovyetler Birliği rinde pamuk bulunduranları ala- sında ağustos 1939 tarihinde ya
ile Türkiye arasındaki münase- kadar eden bir karaname neşre- pılan anlaşmayı şimdiye kadar 
betler hakkında beyanatta bu- dilecektir. Koordinasyon heyeti- tanımıyan radikal, müstakil ve 
lunmasını talep ed •ı bir mcbu. nin bu yeni kararı. ellerinde pa- fliğer bazı Sırp fırkaları, bir be
sun sualine cevaben, • ı Türk - muk bulunan ve ikametgah veya yanname neşrederek anlaşma,Yı 
SovyPt deklirasyonı.ınu;ı bazı ak- ticarethaneleri Sevhan. Mersin. kabul ettiklerini bildireceklerdır, 
•amını okumuş ve sözlerine şöy. :\1anisa, Aydın. İzmir, Balıkesir Bu suretle yeni bir buhran ge
le devam etmiştir: ve İstanbulda bulunan hakiki ve- çirmiş olan Sırp - Hırvat müna-

' . . ~ 

sı_yası mahfillerde bildirildiğine 
gore, Yugoslavya hükümetine ce
vap talep eden hiç bir nota veril
memistir. 

Butler'in beya11atı 
Lonc!ra, 2 IA.A.) - "Reuter., 

Bugün Avam Kamarasında Ha
riciye müsteşarı Butler, yeni Yu
goslav hükumetinin iktidar mev 
kiine gelişini, Jngiliz hükumeti a
dına har~retle alkışlamı.ştır. But
le.r, Ingiliz lıükurnetinin yeni hü 
kuınetle tam dostane münasebet 
ler halinde bulunduğunu kaydet
miş vP sabık Yugoslav Başvekili 
Stoyadinoviç'ın vaziyeti hakkın
da mal ümat isteyen bir mebusa 
cevaben demiıtir ki; 

"Avam Kamarası hatırlar ki,. ya hükmi sahıslarla bütün mem- sebetleri yeniden takviye edil
tngiliz - Türk karsılıklı yardım l leket içindeki bilümum iplik ve miş ve Yugoslav birliği bir kere 
muahedesinin protokolu muci - mensucat fabrikalarına şamildir. daha teyit edilmi~tir. Maçek'in 
hince Türkivenin aldığı taahhüt. Bunlar ellerinde bulunan pamuk- kabineye girmeme•i, siyasi ol
ler, Sovyetler Birliği ile bir si- !arı yedi gün icinde bir bevanna- maktan ziyade şahsi bazı ı;ebep
lahlı ihtilafa ııirmesini intaç e- me ile mahallin en büyük mülki- !erden ileri gelmektedir. 
decek bir harekette bulunmıya ye memuruna bildireceklerdir. 
Türkiyeyi icbar edemez. Son Yalnız bin kilodan aş:ığı parn•ık i- Zağrcb, 2 (A.A.l - "D. N. B.,. 
Sovyet dekliırasyonu ile. bövle ıe beş yüz kilodan afal!:ı çırçırlan- Tuna sarayındaki müzakereler 
bir ihtimal. daha ziyade ortadan mamıs pamuklar beyanııwnev• akşam saat 19.30 da nihayet bul-

"15 martta, sabık Yugoslav hü
kümeti, B. Stoyadinovic'i Yu
goslavyadan nefyetm~k niyetin -
de olduğunu ve Ingiliz hükumeti
nin kendisini herhangi Ingiliz a
razisinde ikamet etmek üzere ka 
bul edeceğini ümit eylediğini bil 
direrek Ingiliz hükumetine mü
racaat etnılştir. Ingiliz hüküme
ti, Yugoslav hükumetinin arzu -

kalkmısa benzemektedir... tabi değildir. muştur. 
Butler. diiler bir !iuale ceva- Hükümet, ihtiyactan fazla olan Belgrad'ın tekzibi 

ben de, Sovyetler Birli~inin dek- mikdara el koyacaktır. Bir ay Belgrad 2 fA.A.) - "Avala., 
'arasvonunun cok savanı mem- zarfında satın alınmayan pamuk- ajansı resmen aşağıdaki tebligatı 
nuniyet olduğu bahsinde i~C"i me- !ar serbest kalacaktır. yapmağa salil.hiyettardır. 
hu•u. Shin Well ile mutabık bu- İplik ve mensucat fabrikaları, Son günlerde ecnebi matbu-
lunduğunu bildirmiştir. faaliyetlerini tatil etmiyerek el- atının bir kısmı ve bazı radvo is· 

-- · -- !erinde mevcut pamukları işleme. tasyonları, milli ekalliyetlere ta-
Cebelitarık'ta ye devam edeceklerdir. arruzlarda bulunulduğuna ve 

!arını yerine getirmıye hazır ol - (Başı ı ıncide) 
duğu cevabını vermiştir. B. Sto- ve iki denizaltının refakatinde o
yadinoviç, hAlen Ingilizlerin elin- !arak limandan .. yrılmışlardır. Oğ 
dedir ve Ingiliı< arazisinde mev- leden sonra da üzerindeki tayya-
kuf bulundurulacaktır... reler uçmıya hazır bir vaziyette * olarak "Ark Royal,, tayyare ge-

&lgrat, 2 IA.A.) - "D.N.B.,, mi.siyle iki kruvazörün ve altı tor 
Yugoslav kabineı;i, bugün saat pito muhribi ile iki yardımcı kru-
19 da toplanmıştır. Toplantı so- vazörıin limana girdikleri görül -
nunda bir teb~iğin neşredilmesi müştür. 

beklenm~tedlr. F.~at bu tebliğ, Son deniz harbinde /11güiz 
yeni dahılı ve harıcı sıyaset hak- . 
kındaki hükumet beyannamesini zayıatı: 1 tayyare 
ihtiva etmiyecektir. Londra, 2 (A.A.) - Yunan de-

Radyo gazetesine göre nizindeki lngıliz zaferinde çok e-
Ankara, 2 (Radyo gazetesi) _ ?,emmi_Yetli bir rol oynamış_ ol~n 

Almanya ile Yugoslavya arasın- Formıdable,, t_ayyare gemısının 
dakl resmi münasebetler ~u saf- kumanda~ıı Amıra_l D. W. Boyd, 
hadadır: Alman elçisi Berllnden kayboldu~u bildırılen ta.yyar_e_ler~ 
Belgrada avdet etmek üzeredir. ~ bırının salınıen donct.ugunu 
Almanya, halfı yeni hükumetin söylem~tır: Bu su.retle muttefık
beyannamesini okumasını bekli- ler bu denız harbınde yalnız bır 
yor. tayyare kaybetmiş _bul unuyor -

Yugoslavya hükümeti de Al- !ar. Son raporlara gore batırılmış 
manyıının ııtacağı adıma hazır 0 • ol_all ~ç ;te belki _4 Italyan kr~~a-
1 • ı. · ti ed" zoru ıle uç muhrıpten başka dıger 
ar.,,. ın zar ıyor. ik' kr ·· 1 b' uh ·b· d h 
Yugoslavyanın üçlü pakt kar- ı uvazor e ır m rı. ~n a. a 

şısındaki vaziyeti de şudur: t~yayre bombalarının tesırıyle cıd 
Yugosavya milli birliği, siyasi, dl surette haı;ara ugradıkları an

lktisadi ve askeri istiklali halel- !aşılmaktadır. • ••. 
dar olmamalıdır. Yunan resmı teblıgı 

Yugoslavya toprakları hareket Atina, 2 (A.A.) - Yunan Bah-
üssü olarak kullanılmamalı ve riye nezaretinin tebliği: Akdeniz 
Yugoslavyanın bitaraflığına tem Ingiliz doruınmıı.sı bll§kumandanı, 
manasiyle hürmet edilmelidir. Ital:yan filosuna karşı yapılım son 

Yeni hükumetin kano.ati bu harekata iştirak etmek üzere Yu
o!unea bu siyaset üçlü pakt siya- nan donanması tarafından vaktin 
seti ili! telif edilebilir mi? Bu, de ve süratle yapılan harekettl!n 
zor hatta imkansn:dır. Çünkü, dolayı Yunan donanm11,sına teşek 
en mübim nokta, üçlü pakt bi- kür etmiştir. Yunan torpito muh 
taraflık mefhumunu reddeder ve ribi "Hidra., deniz muharebesı -
tam iş birliğini emreder, ki bu, nin cereyan ettiği mıntakada de
bitaraflığa tamamen aykırı bir nizden çıkarılan 112 . ltalyanı 
hareket ve milli siyasi vahdetin harp esiri olarak Yunanıstana ge
bozulmasına boşbca bir sebeptir. tirmiştir. 

Yugoslavya, askeri hazırlıkla. Bir denizaltı batırıldı 
rıru tamwnlaınakla meşguldür. Londra, 2 (A.A.) - Amiralli -

ğin tebliği: Akdcnizdeki denizaltı 
larımızdan birisi, bir ltalyan de
nizaltısını ve 3645 tonilatoluk 
"Laura Corrado., ıtalyan petrol 
gemisini batırmış olduğunu bil-

Gümrük Kanunu 

Değiştiriliyor 

dirmi~~tir~·:.._~.-~~~-Ankara, 2 (TAN) - Gümrük 
ve Inhisarlar Vekaleti, gümrük 

Yardımı kanununda geniş ölçüde tadilôt Amerikan 
yapan bir kanun projesi hazırla -
mıştır. Bu liyihada milli iiı:tısa - (8a§l 1 ıncıdeJ 
diyatımızın himayesi bakımından ın°ühiın hidi.ı;elerin kısa veya u
bıiyük ehemmiyeti bulunan "mu zun inkişafları takip etmiştir. 
vakkat kabul,, , "traru;it,, ve "an- İngiliz siyasetinin gayesi, Bal. 
trepo,, rejimleri ile ihraç edilip kanlardaki harbin mevzileştiril
geri gelen milli eşysya ve türis - ıneı;ini istihdaf ettiği aşikardır. 
tik kolaylıklara müteallik esas- Bu vazifenin ifasında bitaraflık 
!ar gümrük muafiyetleri şeklin- ve istikliılini kuvvetle m\idafaa 
de tedvin edilınektedir. Ayni za- ederek sulbü korumak niyetini 
manda tatbikatçıları şaşırtan ve izhar etmiş olan yeni Yugoslav 
milli ihtiyRçları oıkan veya mü- hükiımetl.nin aldıl(ı vaziyet <le 
teessir edebilen zihniyete yer ve- İngiltereye müzaheret edecektir. 
rilmemektedir. Atinada)d ikameti esnasında E-

Kaçakçılığın meft ve takibi ile den'in Yuııoslavya htik(ımeti 
ithalat tarifesinde tatbikatla il- mümesilleriyle temas edip etmi. 
gili eıuıslara mütedair olan bü - yecegi maliım dej\ildir. 
kümler ayrıca tarife kanunu şek * 
!inde vücut bulmaktadır. Güm • Belı;ırat, 2 (A.A.) - "Avala., 
rük komisyoncularına ait büküm İyi baber alan Yugoslav mahfU
ve eaeslar da geniı Udil gör - leri, İngilız Haricıye Nazırı E· 
mekte ve bugünkü ihtiyaçlara 1 den ile Genei Kurmay Başkanı 
uygun olarak bu kanunun çer -ı General Sir John Dill'in Yugos. 
çevesi içine girmektedir . lavyaya geldiklerinden veya Yu-

goslavyada bulunduklarından ma 

ltalyan Hücumları lfımattar değille~d:.::ir~. --

Birmanyadaıı Çin'e Yeni 
Püskürtüldü Bir Deıniryolu Yapılıyor 

Atina, 2 (A.A.) - Radyo ile 
neşredılen matbuat müste§arlığı • 
nın b(iltenine göf", Arnııvutluk 
cephesinde dün yapılan harekat 
esnasında iki Italyan bölüğü im· 
ha edilmiştir. 

Atina, 2 (A.A.) - "Tebliğ,,: 
Keşii ve topçu faaliyeti olmuş -
tur. Sabahın ilk saatlerınde bir 
düşm<ın müfrezesi dün zaptettiği 
ıniz bir düşman mukavemet mer 
kezine yakla~arak otomatik si -
]ahlarla ateş etmiştir. Muka
bil hücuma kalkan müfrezeleri -

Londra, 2 (A.A.) - Çinin ta
lebi üzerine Birmanya ile müna
kaltıtın tanzimi maksadiyle Laşi
o'dan Çin hududuna kadar de -
mlfyolu yapılması hakkuıda In -
giltere ile Çin arasında bir an -
l~ma yapılmıştır ve Yunnan de -
miryolu için de Amerikadan 10 
milyon altın dolarlık bir istikraz 
akdine karar verilmiştir. 

miz düşmanı püskürtmüş ve 80 
esir almıştır. Esirler arasında bir 
de subay vardır. 

Mühavaasına lüzum görülecek \şahsi emniyetlerinin tehlikede ol" 
oamuklan Ziraat Bankası hükü- duğuna dair tamamiyle uydurma 
met hesabına satın alacaktır. haberler neşretmektedirler. 

Bu kararnameden bir maksat Bütün bu haberlerin çıktığı 
da, memleketteki pamuk stok.ı.ını• menbaların memleket dahilinde 
tesbit etmektir. Deller p;,.asiyle bulunmadığı, mezkür matbuatın 
ve PE'sin olarak yapılacak mi' ve radyo istasyonlarının Yugos
yaat, kimse için zararlı olmıya- yadaki muhabirlerinin haberleri
eaktır. ni neşretmedikleri anlaşılmakta

Bremen'e Son 

Hava Hücumu 
<Başı l incide) 

tayyarenin rhıdı alevlerden çı
kan ziya sayeıinde bütün yolla
rın görüldüğünıi söylemiştir. Bu 
bombalardan bir diğeri atıldığı 
zaman otuzdan fazla akın yapmış 
olan tayyareci bombaların bu ka
dar büyük ışık çıkardıgını şimdi. 
ye kadar görmedij\ini söylemiş
tir. Bremen üzerine bir akın yap
mak üzere hareket eden tayyare
ler Emden'in bombardınıanından 
bir saat sonra yangınlardan par
lak ziyalar çıktığını görmüşler
dir. Yeni bombaların tesiri Al
manlarca da kabul edilmektedir. 

Berlilıde hasar mühim 
Londra, 2 (A.A.J - "Ofi,, ; 

Sözüne inanilır membalardan alı
naıı haberlere göre, İngiliz hava 
kuvvetlerinin Berlin üzerine yap
tığı son hücumlar, öldürücü bir 
tesir yapmıştır. Bombalar, yan
gınlar ve vukua ı.ıelen hasarlar, 
halk arasında derin bir yeis uyan 
clırmıştır. Berlin mahq]lelerinden 
birirıde mühimmat fabrikalan İn 
giliz bombardıman tayyarelerinin 
mükemmel a!eii ile parçalandığı. 
zaman, büyük mikdarda telefat 
olmuştur. S. S. kıtaları, bir çok 
kimsenin hasarları görmesine ve 
ölen akrabaları hakkında haber 
almak üzere beklemesine mani o
lamamıştır. Bu kıtalar, halkın, 
enkazın kaldırılmasını ve bu en
kaz arasından ölülerin çıkarılma
snı görmelerinin de önüne geçe
memiştir. 

dır. Halbuki bu muhabirler, her 
gün Yugoslavyada tam bir ni
zam ve sükıinet hüküm sürdüğü
ne dair raporlar gönderdiklerini 
ve bu bedhahane haberleri do
ğurabilecek en küçük bir hadi
senin bile cereyan etmediğini iti
raf etmektedirler. 

Bu uydurma haberlerin ne su
retle neşredildiğine dair tipik 
bir misal olarak resmi bir mü
messilin bugün ecnebi gazeteci· 
!erinin bir içtlmaında yaptığı 
beyanat gö5terilebilir. Bu mümes 
sile giıre, Ingiltere Hariciye Na
zırı Eden ile lngiliz generali 
Dill, sözde Belgradda bulunmak
tadır. 

Sinir harbi devam ediyor 
Ankara, 2 {Radyo gazetesi) -

inkılaptan sonra Yugoslavyaya 
karşı Almanya tarafından açılan 
sinir harbi sondan biraz daha 
artarak bütün şiddeti ile devam 
ediyor. Garibi §U ki, Alman 
radyosu Yugoslavyadan bahs.0:. 
derken "Cenubi Macaristan,, di
yor ve burada yarım milyona 
yakın Macarın yaşadığmı da ile
ri sürülüyor. 

Bulgar ve Macar radyoları 
Yugoslavyaya karşı açılan sinir 
harbinde tamamiyle Alınan rad· 
yolarına ayak uydurmu !ardır. 

Yine bu radyolara göre, uzun 
zaınandanberi Italyada bulunan 
Hırvat ileri gelenlerinden Pav
loviç ile Maçek arasında tam bir 
anlaşma husule gelmiştir. Bilin
diği gibi, bu adam Yu:;oslav••a
ya karşı ötedenberi Itlalyadıı bir 
koz olarak "muhafaza edilm !kte
dir ve tanınmış mihverci HL-.r:ı.t
lardandır. 

Bu iddialar kar§1"ında hak;'<~! 
Düşürülen tayyareler ne merkezd~dir? Bunu §Öy'- ;~ 

Londra. 2 (A. A.) _İngiliz ha- hültısa etmek mümkündür: Yu
va.kuvvetlerinin avciları ve kara- go.lavyada sükünet dahilinde ;a• 
dal<i hava dafi bataryaları 1941 lı§lna vardır. Halk mütte'ıiWr. 
yılının ilk üç ayı zarfında İngilte- Yugoslavya milli birliğini ~-ı ıa· 
re üzerinde 155 Nazi tayyaresi faza ediyor. Alman ekalliydine 
düşürmüşlerdir. Ayda vasati 50 zulüm, hakaret, işkence yo!ctur. 
tayyare. Yugoslavya radyoları da milfote 

"Tehlike geçmemiştir,, cesaret ve itimat tavsiye etl'T'ek
te ve yalan haberlere, ı ropa-

Londra, 2 (A. A.) - İngiltere- gandalara asla kapılmamahr"' 
nin müdafaasına memur General bildirmektedir. 
Sir Alan Brook, burada bulun- Roma 2 (A.A.) - "Ofi., rtal
makta olan Kanada kurmay su- yan matbuatı eski Yu~ •s' •v Baş· 
baylarına büyük Britanyanın Al- vekili Tsevetkoviç ile eski Hıri
manlar tarafından istiltısı tehli- ciye Nazırı Markoviç'in y · ·,-,da 
ke•inin henüz bertaraf edilmiş sa Yunanistana gideceklerini yazı-
yılıımıyacaj!ını söylemiştir. yor. Italyan matbuatına göre, iki 

Haftalık gemi zayiatı Yugoslav Generalinin de dahil o-
lacağı bir sürgün mevzuu b~!ıi.ı;

Londra, 2 (A. A.) - Amirallık tir. 
dairesi, Martın üçüneü haftası Londrada yapılan ayin 
zarfında, düşman faaliyeti netice. 
. d 59 141 to ·ı·to h Londra 2 (A.A.) - '- oslav 

sın e ceman • nı a ac- Kralı Piyer'in tahta cülusu mı.i-
minde 17 ticaret vapuru kaybe-
dilmiş olduğunu bildirmektedir nas•':etlylr Londra u"•n·fo!<S k'-
Amirallik dairesi, 16 Martta ni- !sesinde bir ayin vapılmıştu-. Tiir 
hayete eren haftanın kayıpları kiye büyük elçisi.- Sovyet biiyıik 
üzerinde bir tashih yapmakta ve elçisi, Polonya, Norveç, Hollan
bu kayıplara, üç !ngiliı< ve bita- da ve Belçikanın Londradaki mü 
raf olmak üzere ceman 22.000 to- messilleri, Yunanis\.1n el <i. Ge
nilato ilave etmektedir. Bu suret- neral de Gaulle'ün münıeüilleri 
il!. mezkur haftanın kayıpları ve diğer bazı diplom.1\:or ve .nıi· 
mikdarı 71. 7'13 tonlltd .değil, fa- messiller ayinde hazır bulu'.l nuş-
kat 94.401! ~lif&'olW.~k\ır, r !ardır. ----o----

Alman tebliğine göre Polonya Başvekili 
Berlin, 2 (A. A.) - "Tebliğ,,: Amerikaya Gitti 

Bir denizaltımız ~imali Atlantik- Londra, 2 (A.A.) - Polonya 
te ceman (35) bin ton hacminde Başvekili ve Başkumandanı Ge-
5 şilep batırmıştır. Diğer bir şilep neral Si]<orski'nin Kanadaya mu. 
te torpillenmiştir. Kaybolmuş sa- vasalat ettiği haber verilmekte
yılabilir. Tayyarelerimiz Saint dir. General Sikorski Kan:ıda
George kanalında ceman 42 bin dan Amerilcaya geçecek ve Roo. 
ton hacminde 6 sahrınc vapuru sevlt ile mühim görü~melcr ya-
batırmışlardır. pacaktır 

ALMANYANIN 

Yugoslavyaya Karşı 

Aldığı Vaziyet 
(Başı 1 ıncıde) A ~nyanın bu rivayetlerı 

ışaa etmekteki maksadı fi 
tilsardır. Berlin, üçler paktını: 
ıltıhak taraftarı olanların iktidaı 
mevkiinden indırilmck 5uretiylc 
mihver sıyasetıne vuruLın darbe 
nı? ~ezasını vermiye karar ver .. 
mıştır. Fakat hükumetin hareket 
hattında bir tecavüz hareketin 
mazur gösterecek un,urlan bul -
mak mümkün değıldir. Böyle 
bır tecaı:uz ıçin makul sebeplere 
istinat lazımdır. işte Berlin kay 
n~kfarının Yugoslavya hakkında
kı sıstematık propaganda neşrı . 
yatının manası budur. 

Belgratda Almanyanın hakiki 
n:ak~dını anlamış olduğu içindir 
kı, bır taraftan bu rivavetleri tek· 
zip ile beraber, siiratİe umumi 
seferberliğini tamamlamıya çalış· 
maktadır. 

Alman~·a, Belgrattan böyle bir 
mukavemet beklemediği için Yu· 
goslavya hududuna mühim mık 
tarda kuvvet tahşit etrniş değil 
dı. Almanyanın Macaristanda as· 
k_eri yoktur. Romanyaclakl kuvw 
tı 500 bin kadar tnhmin edilmek 
!edir ki, bunun 15 fırkası Bulga· 
rulanda mevzi almıstır. Karar -
gahı Viyanada bulunan dördüncü 
Alman hava filosu karargiihını 
Sofyaya nakletmiştir. 4 üncü Al
man hava filosu da Romanyada 
p~trol mıntakasına yerle~mi~tir .. 
Bır Alman hava filosu 1000 bom
ba tayyaresi, 625 i avcı tayyaresi 
ve 75 i ke§if tayyaresi olmak ü
zere 1700 den mürekkeptir. Fa . 
kat ne bu ka_ra ve ne de bu jıa
va kuvvetlen Yugoslavya üze -
rine bir tecavıiz hareketi yapmı
ya müsaittir. Çünkü Yugoslav -
yanın silil.h altında 1,200.000 ki -
şilik kara kuvveti vardır. Ingil -
tere ve Amerikanın yardımına 
güvenebileceğine kanidir, Yuııa -
nistanda Ingilterenin mühim mik 
tarda hava kuvvetleri vardır, ve 
Ingiliz gazetelerinin neşriyatına 
göre, Ingilız kuvvetleri Yunan 
topraklarından J,>ek uzakta desil
dir. 

.. 1f. 

B u şartlar ıçinde Almanya
nın derhal Yugoslavyaya 

tecavüz etmesi pek varit görün • 
memektedir. Bunun içindir ki 
Almanya, askeri hazırlıklarını ta~ 
mamlayıncıya kadar Yugoslavya
yı ıçınden paraçlamıya teşebbıis 
etmi~tir. Bu maksatla da Hırvat
ları Sırpların aleyhine tahrik et
mektedir. Berlin radyosu Sırbis -
tanda Alınanlar aleyhine bir zu
lüm siyaseti takip edildiği halde 
Hırvatistanda Almanya lehine 
nümayişler yapıldığını söylemek
tedir. Berlin, şikt.yetlerini mün -
hasıran Sırbistana ve Sırplara 
tevcih etmektedir. Bu entrika ile 
Hırvatları Sırplardan ayırarak 
Yugoslavyayı parçalamak mak -
sadını takip etmektedir. 

Fakat Şİ#Ttdiyc kadar Hırvatla
rın bu tahrike kapıldıklarını gös
teren bir emare yoktur. General 
Simovitch bütün milletin itima -
dına mazhar bir milli birlik hü -
kumeti kurmuştur. Bütün Yugos
lav milleti yeni kabinenin milli 
siyaseti etrafında birleşmiş bu • 
lunmaktadır. 

Onun için Almanya bekleme -
diği ve ummadığı bir mı.işkil! 
karşısında bulunmakta ve şimdi
lik vakit kazanmıya çalışmakta -
dır. 

lnönü Zaferi Bütün 

Yürtta Tezahüratla 

Kutlandı 
Ankara, 2 <A.A.) - Bugün al

dığımız telgraflar, ikinci Inönü 
zaferinin yıldönümünün bıituı 
yurt içinde en heyecanlı teza . 
hüratla kutlandığını bildirmek . 
tedir. Bu mıina ebetle Cıımhuri 
yet meyd;ınlarında, Halkevlerin 
de her sınıf halkın iştirak ettig 
toplantılar yapılmış ve istikla 
mar ·iyle ba. lanan bu törenlerdt 
söz alan ha tipler ikinci Inönü h~ı 
binin safhalarını ve neticelerin 
anlatarak bize bu zaferi kazan • 
dıran Milli Şet Inönüne karşı 
bütün milletçe duyulan minne• 
ve şı.ikran duygularını en ictf'n ;r, 
delerle bir defa daha izhar ve te
yit eylemişlerdir 

ingiliz Sefirini" 

Oğlu Öldü 
Ankara, 2 (A.A.) - Ingilter~ -

nin Türkiyt! Büyük Elçi•i Si 
Hughe Knatchbull - Huı.ıessen'i 
yegane oğlu Norton K.natchbull 
Hugessen'in 27 yaşında oldu!! 
balda Ingilterede vefat etmiş ol 
duğu teessürle haber .alınmıstır 
Uzun zamanlar Oxford kütüpha 
nesinde memur bulunmuş olaı 
Norton'un vefatı dolayısıyle A 
nadolu Ajansı dost ve m•itte~i1 
Ingilterenin büyük elçisine ve 
Lady Knatchbull-Hugessen'e sa • 
mimi taziyelerini arzedcr 
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'Ba.f. Dif. Nezle, Grip, Boma.tizma. 
Nevralıı. Kınklık n Bfitlln Ağrılarınızı Derhal Keaer 

icabında &"ünde 3 kaıe alınabili r. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNIZ 
' HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 

l - Maden! para halltalarmın lzabe5inde istimal edilmek Ozere 250 
numara 150 adet kapaksız pota ıatın alınacaktrr, 

2 - Alınacak potalarda aranılan en bariz vasıf, a:ıamt 1500 derecei 
hararette ve 3,5 saat zarfında halitalarm fzabesine ve her potanın asgari 
25 veya iki potanın 50 döküm yapmaya mukavim bulurunası olup diğer 

tall şerait venlecek şartnamelerde yaztlıdU", 
3 - Taliplerin 12.4:.941 tarihine kadar teklif mektuplarmı müdüri

yete tevdi eylemeleri lAumdII', (2112) 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (9090) lira olan bir metre enınde 4000 meıre ve 

bir buçuk metre eninde 4000 metre kJ cem'an 8000 metreden ibaret Si
nek teli taahhüdünü ita edemlyen müteahhit nam ıe he.ahına (8.4.1941) 
Salı günü saat (ı0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe &'lnnek isUyenlerin (1350 liralık kaU teminat ve kanunun 
tayin etti.it vesaik.le birlikte pazarlık &ünü saatine kadar komisyona mü
racaalları lAzımdır. 

Bu i§e ait ~artnameler k omisyondan parasız olarak daı'!ıtılmaktadrr. 
c2ı54) 

Haydarpaşa fslaSY'Onunda mevcut makine deposunun te"V!IJ ve büro
lar inşaatı işi kapah 7.&rf usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden ekslltme
ye konmuştur, Bu iPn döşeme betonları için icar eden eski raylar ida
re tarafından verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 150.000 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait sartname vesair evrakı Devlet Demiryol

lan Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 8 lira mukabilinde alabilirler. 
3 ~ Eksiltme 14.4.941 tarihinde pazarle!li günü saat 16 da Ankara

da Devlet Demiryollan yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca ya
pılac•ktır. 

t - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin tekli! mektuplarlyle bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni. ıün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lAzmıdrr. 

A - 2490 nytlı kanun ahkimına u:rııun 9250 liralık muvakkat te
m.inat. 

B - Bu kanunun tayin ettfli vesikalar, 
C - Bu işe mahsus olmak üz.ere MünakaUt Vek~\etinden alınmış 

ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az seklz ,.Un evvel bir i~ti -

da ile Münakallt Vek.lletine müracaat olunması. (ı692 - 23oı) 

TA~ 

--------------------------------------------------~~---------------------------
ÇOCUGUNUZA VERECEGİNİZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediy e yi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 

Çocuk Ansiklopedisi hediy e etmenizi tavsiye e diyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi A Çünkü: 
çocu~n mektepte 

Çünkü: 

mektep dı:ıında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç oUuğu en kıy- 1 
metli eserdir. 

Her hediye kırılıp kay
bolabilir, veyahut u . 
nutu labilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. 

1 Çünkü: 

1 .. 

Çocuk An~iklopedisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Ço~•1k A.1s'klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder_ 

3 - ( . 941 

Dünyanın En M ü k e mme l Diş M acunu dur. 1-· ., ·~, , • r• 

J ,#., M A R V İ N İsvi çre P resizyon saatleri Altın • Metal 4' 
L U X 0 R Radyoları z E T Havagazi ocakları - A E G 1 
O S MtA 8Nlcrş AkKlA Rze~re Şki. 

T AKSiYLE SATIŞ G alata Bankalar-Beyazıt-Kadıköy 
~ ................................. , , 

-~ p o K E RI 
Traş B ı~aklaril e Traş 

Olmak Bir Zevktir 

il Traştan sonra cilde yanıklık vermez. 
Yüzü yumuşatır. 

Her yerde ısrarla PO K E R tra~ 

bıçaklarını isteyiniz, , 
Çocuk Ansiklopedisi iki ·r ., K U Ş T Ü Y Ü N D E N ,. ' 

ciltt ir. Mükemmel şekilde 
1 

1 
feclit edÜWŞ olarak iki CÜ- YAST I K , YORGAN, YATAK k ull a nmak hem keaenlzo ve hem de 

di birden (7) liradır 1 "'h hatı n ıze BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRADIR 1 TAN Neşriyat : Evi 
· lstanbul 

Talebe ve mu~imlere y::~:~'~:;~an'arı da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılıır. 
Adres •• lstanbulda TAN Matbaası ömer Balioğlu Kuş Ti,i;ril fabrikası. Telefon _, 23027 !'<I 

--------------------------------------------t·en--zü-· a-'t_u_(_6_)_l_ir_a_y_a_v_er~ü-i_r. l" .......... llilllll .... llİll............ ~ 

, ~«PARA 

Görünüşte 
Saym Bayanlanmıı

dan gördüğümüz tevec
cüh ve rağbete karşı 

şükran borcmnuzu öde
mek için bu defa Ame
rikadan getirttiğim.iz. en 
büyük makinalar saye
sinde F E M l L'i sı
kıştırıcı silindirlerle ga
yet kullanışlı. ufak mik
ropsuz bir şekilde yeni 
ambal.§jlarla piyasaya 

Ufak, Açdınca Büyük 1 

, _______ ., Yeni Açılan 4 ' 

~ \ HAY.&.T YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR çıkardığımlZı saygılarımızla arzeyleriz. F E M 1 L Bayanlan birçok 

rahim hastahklarından koruyan ve üzüntülü işlerden kurtaran OD bi
rinci Adet bezleridir. ----

1 
Uv~~~!ane ~~~~.ŞveniT!:~~;~~~~~~I 

HER CİNS KUMAŞLAR '-.. 
YENİ DESENLER ~ 

ioARniNi siitN is aAMı<AsıNoA 
j_KRA~iVELf,. }"4ESA~~ ~if'R 

EN UYGUN FİATJ,AR 

, .. ___ Uğramanız menfaa tin iz icabıdır. I T iş Bankası ----====-,....~~-----------.1 

"Katıalı Zarf Usulü ile Parke Yol İnşaatı İlan:-- ( ~üçük Tasarruf llTıp 
Konya Valiliğinden: HeS4pları 1941 

Fakültesi Dekanhijından : 
3. Nlaan. 941 den itibaren perşembe &'fuilerl verilecek "prosesüs al~

olaris Cerrahisi,. ne dair tatbikatlı tekAmül kurslarına iştirakl arzu e-
1 - Karapmu - Ereğli - Ulukışla :rotunun, lstaııyon - Ereğli ara

sına. tesa~ü! eden 1000 metrelik kısmmm parke ile tefrişi işinin bedeli 
29424 lira olup bundan 15000 liralık iş kapalı zarf usulü ile ve 20 gün 
müddetle eks.ilbneye konulmuştur. 

2 - Bu il için muvakkat teminat (1125) liradır. 
3 - Ekalltme 28/{/94ı pazartesi günü saat 15 de Vilbet Daimi En

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Bu işe aıt keşliname, p.rlname vesalr evrak her gün Nafıa 

MüdUrlüğünde ıörülebilir ve istiyenlere ( 3 ) lira mukabilinde gönderilir. 
5 - istekliler teklif f!V?'&klan m eyanmda inşaatın fennl cihetlerini 

deruhte eylediğine dair bir .fen memurunun taahhütnamesini bulundura
<aklardı:r. 

6 - Taliplerin kayıtlı buıunduklan Ticaret Oda"' vesile.Ası ve ılm
diye kadar yapmış oldukları işleri ve bunların bedellerini gösterir evrak.
lan ile birlikte (tatil ıünlerl hariç) ihale gününden en az üç gün evvel 
VilAyet makamma müracaatla alacakları ehliyet vesikasını, 2490 sayılı 
kanunun '8ri! etliği §•kilde hazırlıyacakları teklif mektuplan içine koy
malan Uznndır. 

7 - istekliler bu tekilde hazırl ıyacaklan zarflarını (28/ 4/!MI) Pa
urtest ıünU saat 14 e kadar VilAyet Daiml EncUmenine makbuz muka
bilinde vermeleri veya vakünde posla ile göndermelidirler. 

BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARllIJ 1863 
Statmerl •e Ttlrkiye Ctln\bariyeti De mOnaldt maka•elenamesJ 2291 

.l\umarab 10/6/1933 tarıhli tır:anunl• tasdıll edı lmı,ur. 
(24/6/1933 Wthll 2435 Numaralı Reaml Guete) 

Sermayesi: 

lhityat akçeııi : 
10.000.000 lngiliz 

1.250.000 lngiliz 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONl.JRA ve MAN<;ESTEH de 

Lirası 
Lirası 

MISffi, KlBRlS. YUt.A.NlSTAN. 1RAN lRAK, FILISTl J\ 
ve MAVERAY1 ERDUN 'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANtS1 AN, SURJVlt. LUBNM 

Fllyallc.n tc bütün DünJ'•da Ac.enta ·~ Mub.abırlcrı •ard.u 

Der nevı lbnJıa M uamelelerı yapar 
Resabı carı ve mevduM he•aplan küşadL 
Tica.ı krediler ve vesaikli krediler küşedL 
Türkiye ve Ecnebı memleketler üıerıne keşide seı>-dat ı. 

kon tos u . 
8or81 emirleri. 
Esham ve ıaJı vllilt . altın ve emtaa Ozerlne avans. 

Senedat tahsilatı "" ·~••e 

En yfiksek ernnıyeı şartlarını nalı ltiralılı: 
Kasaiaı Servw vardır. 

r>iyasanın en müsail şartlarile (kumbaralı veya 

kunıbarasız) ta..arrul hesaplan açılır . 

iKRAMiYE PLANI 

Keıideler 4 Şubat. 2 Ma:r>ı, ı Aiuı

: tos, 3 lkinciteırin tarihlerinde ya
: pılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 " = 3000.- " 
2 "' 750 .. =1500.- "' 
4 .. 500 .. =2000.- " 
8 " 250 " = 2000. "' 

35 .. 100 .. =3500.- .. 
80 • 50 " =4000.- .. : 

• 300 .. 20 " :::6000.- " ~ : . ·························--····················: 
İstanbul Üçüncü İcra Memur

luğundan: 939/ 4036. Bir alacağın 
tem~i için haczedilip paraya 
çevrilmesine karar verilen 110 
çift kadın ayakkaplan Beyoğlu 
İstiklAI caddesinde 411 numaralı 
mağazada 7-4-941 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 16 
da açık arttırma ile satılacal!;ın

dan kıymetinin % 75 şini bul. 

denlerin Diş Taba.beti Mektebine şahsen müracaatları. (2558) 

Mübadil Tasfiye Kuponlarının Kısmen 

Mahsubuna Karşı Verilen "Mübeddel 

Makbuz,. Hamillerinin Dikkat Nazarına 
Mllbadeıe ve tevflz i~lerlnln kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki ı 771 

numaralı kanuna tevfikan müstehikleri namına doldurulınuş mübadil 
tasfiye vesikalarına merbut kuponların kısmen mahsubuna mukabll mal 
dairelerince verilmis olan "mübeddel makbuz,. ların tedavüld~n kaldı
rılarak . bunların yerlerine Maliye Ve kAletince hAmiline muharrer olmak 
üzere tan:ıim kılınacak olan yeni makbuzların verilmesi takarrür etmiş 
olduğundan ellerinde mal dairelerince tanzim kıhnrnış "mübeddel mak
buz,. olan şahısların bunları bulundukları mahal mal dairesine makbuz 
mukabilinde tevdi eylemeleri lüzumu ilAn olunur. (1799 - 2553) 

,----Türkiye 

KIZILAY · CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden ~ 

madı.fıı takdirde 9-4-941 tar ih ve j Cemiyet imizin idaresinde bulunan Afyonkarahisar Madensu-
çarşamba günü ayni saat ve ma. 

1 
yu şişelerini koymak üzere asgari 7500, azami 15000 

halde ik i".ci açık arttırma ile sa-ı SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
tılacal!;ı ılan olunur. 1 1 
~-•••••••••~ Bu sandıkların. tahta v~ çivisi C~miyet tarafından verile~e

ğınden yalnız ımalıyesı açık munakasaya konmuştur . Talıp-
TAN Gazetesi j !erin şartname ve şema için 1stanbul'da Mima: Vedat .. c.ad-

1 
desinde "Kızılay Hanında,, Kızılay Deposu Dırektorluğune 

ilan Fivatları "müracaat etmeler i ilan olunu r. _ (1948) , I 
Krı 

Başlık maktu olarc·. 750 
ı inci sayfa santimi .;oo 
2,, " .. 300 
4 " " .. 100 
5 " " " 75 ilan sayfasında .. 50 1 ._ _____ .. Ke f lf 

bedell 

6079,~2 

ı310,10 

lık 
tem ina t 

4:;:;,93 Kasımpaşada Pişmaniye mahallesinde Halk hama
mı önünde Baruthane deresinin üstünün kapatıl-

ması işi. 
98,26 Üskildarda Tıbbiye caddesi ile Bağdat caddesi a

rasında adi kaldırım inşaatL 
2591,89 194,39 Üı;:kUdarda İcadiye f\.1tinecci.mbaşı, Canbazali, Tür

kiinhatun, Kefçedede, Türbekaprsı Atikvalde, Bağ
larbaşı, Doğanctlar ve İhsaniye sokaklarında kaldı
ran tamjrf ve duvar inşası. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabrt ve MuamelAt Mü
dürlüğü kaleminde &örülebilir, İhale 18/4/94ı Cuma günü saat ı4 de 
Daim.J Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek 
tuplar~ ihale tarihinden 8 gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne müraca
atla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesika lan ve 
2490 numaralı kanun hükümlerine tevfikan Jbrazı IAz.ım gelen diler ev
rak ile ihale ,günü rr.uayyen saatte Daimt Encümene müracaatları . (2640) 

;;ahıp ve Neşrıyaı muduru: Emin Uzman Gazetec ılık ve Neşrıyat 
"'. L. Ş. TAN Matbaası 

Her Eczanede FEMIL ve BAGI Bulunur. 
____________ ! ............. -

• a n ...........__ ... .., .. ,.,••"''"••"'"'"'""'•••lla-•a01••=-•ıoa-=••==-••1A1alAl_a .. u .. ee .. n 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z.İRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 

Zlr••t BenkaS1 nd• kun"ba ra h v e lhb• rırz tıı•rru f heıap l arında en n !1 
llr•" bu l unanlar• ıenede 4 def• çekllccek kur'a ile •ııaıdak l p llı n a gcs .. 

r e l k rı m lye dıGıb l acıktı r •• 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 " 2.000 • 
4 • 250 .. 1.000 • 

40 • 100 .. 4.000 "' 
100 " 50 "' 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 .. 3.200 • 

o l KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dO;ıml
yen1ere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Ey!Ol, il Birinciklnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedini b ir misli arttırabilir. Ben bu 

kitabıtnda size bu sanatı öğretiyorum.~ 

Fiatl 50 Kuruş. 


