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Alman • Yugoslav 

Münasebetlerinde 

Son Vaziyet 

Görünüşe göre, Almanya, Bel
gr .ıttaki son değiş:kliği bir türlü 
hcı.zmedememiştir. İki taraf ta bu 
1şın sulh yoliyle halledilebileceği

ne kani değildırler. Yugoslavya 
taarruz niyelinde olmadı;ı için, 
Aln1anların hak~ız bir taarruzunu 
t'nleın:ye çalışıyor, bir taraftan da 
hudutlarını takviye etmek, ihti
;yatlarını toplan1ak gibi müdafaa 
t dbirleri alıyor. Alnıenya da bi.r 
taarruza geçebilmek için hazırlı

trnı tamamlama~da meşgul bulu
nuyor. 

111. Zekeriya SERTEL 

v 1 

' N E v 1 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

A lrnanya ile Yugoslavya a
rasınUakı nıurıast2betler 

gün geçtikçe gergınleşıyor. Al -
manya .13eı~raLlakı sclarct ve KOn 

soıcshanesı erkanını gerı çağır 
mıştır. Yugosla,·yada»ı Almanlar 
toplu bir halde hıcret etmekte . 
dır. Alman matbuatı hala Yugos· 
lavyada mezalimden bahsetmek
te ve Almanyanın artık sabrı tü· 
kenmek üzere olduğunu yaz • 
maktadır. Fakat bütun bu neşri 
yata rağmen bal.ii Almanyanın 
gerek siyasi ve gerek «skerı sa • 
hada bir adım ilerı attığı görül
muyor. Şımdilık Yugoslav hadi • 
selerını dikkat ve alaka ile takip 
ettiği, ve Bclgrad hukümetinın 
neşredcceğı beyannameyı bek · 
lediği söylcı>iyor. 

Kral İkind Pierre'in tahta cühl•u münasebetiyle, Belvadd a Sırp katedralinde yapılan yemin merasiminden bir görünüş 

Yugoslav hıikümeti evvelki 
akşam iki saat süren bir içtıma
dan sonra hükümctin harici si
yasetini izah eden bır beyanna • 
mc hazırlamı~tır. Fökat bu be· 
yanname heniız neşredilmemiş 
tır. Yalnız Yugoslav hükümeti 
namına SÖZ söylemi ye Salahiyet
tar olduğu söylenen bir zat, 
Belgradın vaziyetini şu suretle 
hiıliısa etmiştir; 

"Eski hükumetin üçlü pakt 
hakkındaki iı11zasına riayet et • 
n1i~·e hazırız. Alnıan sefiriyle gö
rii~mclcrinıizde Ahnanyaya kar· 
şı dostane, hatta dostane olu1ak. 
tan daha fazla bir bitaraflık mu· 
hafaza etnıck istediğinıizi söy • 
!edik. Almanyaya yiyecek ver • 
mı~c, Bulgar ve Sovyet eşyası
ntn Ahnanya~· a nakli için şimen
difer hatlanmızı tahsis etmiye 
Jıazırız. Fakat bundan fazlasını 
yapanıa)-·ız. Berlin sefiriıniz bunu 
açıkça bildirmiye memur edil -
nıi~tir., , 

Yugoslavyanın bu tatmin edici 
vaziyetine rağmen, Almanyanın 
hala vaziyeti karanlık görmesi bu 
kadarla iktifa etmek istemediği
ni gösterir. 

Nitekim, Yugoslavyanın mü -
scllah bir mukavemetinden endi
şeye düşen Mussolini de, Bel • 
gratla Berlinin arasını bulmıya 
çalıştığı halde bu teşebbüsünde 
muvaffak olamamıştır. Italya, Yu 
goslavya ile harp başladığı tak -
dirde, Amavutlıiktaki kuvvetle
rinin tehlikeye düşeceğinden 
korkmaktadır. Onun için Musso 
!ini Almanyanın Yugoslavyaya 
karşı şiddet siyasetine taraftar 
görünmemektedir. 

Fakat Almanya hına vaziye· 
tini tavzih etmemiş olmasına ve 
Balkanlarda sulh ve emniyetin 
bozulmamasına taraftar olduğu • 
nu mütemadiyen tekrar edip 
durmasına rağmen. Belgrattaki 
son değişikliği. bir türlü hazme· 

(Sonu: Sa 5; Sil 7 J 

Bugün 
---·-

BÜYÜK ADAMLAR 

Galerisine 

Resimleri 

Kimlerin 

Asılmal ı 7 
1 ,\~'ın açlığı bu anket, okuyu

culnrınuz nra •ında biiyük alika 
u'nndırnlı:-.tır. Prof. Fahreddin 
ı{~rinıin a·nketin1İ7.C verdiği ce ~ 
"\ahı 1Hıı:r11n dördiincü sayfanıızda 
okuyunuz, ,,. 
Galin - Kadın Oyunu 

Yugoslavya! 
Hududunda 
Tahşidat 

Macaristana Gecsen 

Alman Kuvvetleri 

Hudutta Yığı l ıyormuş! 

ltalya, Harbe Mani 

Olmağa Çalıııyor 

Müzakereler Çıkmaza 

Girdi, Son Kalan 

Almanla r da Ayrılıyor 
Ankara. 3 <Radyo Gazetesi) -

Alman radyosu, Yu~oslavyada 
vaziyetin artık tahammül edile
miyecek hale geldiğini söyledik· 
ten sonra, Almanlar hakkındaki 
mevhum zulümlerden bahsetmek 
tedir. Bu sabahki Alman radyo· 
su, Yuı;ıoslavvada ekalliyetlerin 
yaşad.Jğı köylerde yapılan yağ
ma, yanı;ım. zulüm ve işkenceleri 
uzun uzadıya anlatmıştır. Halbu
ki. Alman radvosunun bahsettiğ. 
köylerdeki Alman ekalliyeti reisi 
Belı;ırad radyosunda söz sövliye
rek bu iddiaları yal•nlamıştır. Al 
man radyosu. Hırvatlarla Sırpla
rın Alman ekalliyetine vapılan 
sui muamelede beraber olmadık· 
!arını, umumi harpte Alm•nlarla 
birlikte kanlarını akıtan Hırvat
ların asil ve makul hareketlerinin 
takdire değer mahivette oldui(u· 
nu tebarüz pt.tirmekte ve "onlar 

1 Son u Sa a; Sil 6 ı 

Uzak Şarkta 

Mühim Bir 

Konferans 

lngiliz Amerikan ve 

Kumandanları Manila 

Şehrinde Buluştular 
Vaşington. 3 IA.A.) ,.- " B. 

B.C... : Dün Manila'da. Uzak 
Şark İngiliz kuvvetleri Basku • 
mandanı Maresal Broke Popham 
ile Pasifik Amerika donanması 
Kumandanı Amiral Hart arasın
da bir konferans aktedilmiştir. 
Askeri ıl"t 'ıafil bu görüsmeve 
büvük bir ehemmivet atfetmek. 
tedir. İngiliz Baskumandanı 
Honıı Konıı'a ııidecektir. 

Amerikayı terke hazırlık uGôl insanları,, nı teşkil eden 
ıikiıvelerden ikincisi dün bitmiş. 
tir. ;,GF.LIN • KADIN OYUNU., Nevyork. 3 (A. A.) - İtalvan 
ismi altında bugün neşre başladı- konsolosluk memurlarivle İtal
ğunız ü~lincü hikayeyi de diji.,r· van ııazetPcileri ve Roma hiiku· 
l.ri gihi ,e, kle takip edeceğinize metinin '.eknisvenle_ri. ilk teblij(
siiı>lı~ ~tıni~oruz. L9tfcn dördün- de Amerıkayı terk ıcın. hazırlan-
~ü sailamızı çeviriniz . , maya davet edılmışlerdır. __ ___ -- -.--f' ( Sonu; Sa 5; Sil 3) 
....-WVzr$W4UF.U.X.UV- -

Hava h ilcumlanna karşı tayyare diıfi toplannın faaliyeti hakkın
da bir fikir ed inmek isterseniz, şu resme dikkatle bakınız. Bu 
resim, son zamanlarda Brest şehrine geceleyin yapılan bir lngiliz 
hava taarruzu esnasında çekilmiştir. Uç saniye süren ateş esna-

sında, Gökyüzü resimde gördiiğiinüz şekli almıştır. 

Macar Başvekili 

Kont Teleki 

intihar Etti 

Bıraktığı Mektupta 

Vazifesine Devam lesin 

Kendinde Kafi Kuvvet 

Görmediğini Bildiriyor 

Kont Telek! 

Buda peşte, 3 (A.A.) - "Reu
ter ,, Macar Başvekili Kont Te
leki, gece ıntihar etmiş ve bu 
sabah cesedi odasında bulunmuş 
tur. Bırakmış olduğu mektupta, 
Başvekil, güç ve bedbaht vazi
fesine devam için kendisinde ka 
fi kuvvet görmediğini bildirmış
tir. Başvekilin intiharını gizli tut 
mak için bazı teşebbüsler yapıl 
mış ise de, bu teşebbüsler mu • 
vaffak olmamıştır. Haber, çok de 
rin bir tesir hasıl etmiştir. 

( Sonu: Sa 5; Sil 7 ) 

Hırvat Lideri 

Maçek Başvekil 

Muavini Oldu 

S ı rpla rl a Hırvatlar 

Arasında Tam Bir 

itilafa Varıldı 

Moskova Elçisi de 

Hariciyeye Geçecek 
Belgrat, 3 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Hırvat Lide
ri Maçek Yugoslavya Başvekil 
Muavinliğini kabul etmiştir. Bu 
haber, Macek ile Hırvat Umumi 
Valisi Şuşiç, Hırvat Partisi Reis 
Vekili Koşutiç ve Parti Umumi 
Katibi Krunoviç'in yaptıkları 

konferanstan sonra bildirilmiş· 
tir. 
Krallık meclisi kuruldu 
Ankara, 3 (Radyo ı;ıazetesi) -

Yuııoslavyanın milli birliği, bir 
haftalık imtihanı çok iyi ııecir -
mitsir. Almanların beklediği gi. 
bi. Hırvatlar Yuııoslavyadan ay· 
rılmamıstır. Bilakis yeni kuru· 
lan Krallık Meclisine biri Sırp. 
diğeri Hırvat ve ücünoiisü Slo . 
ven olmak üzpre. üc aza seciJ -
mistir. Bu. Yugoslavvavı teskil 
eden üc mühim unsurun Krallık 
etrafında müttehit bir kütle teş
kil ettiğine en kuvvetli bir de. 
lildir. 

Dij(er taraftan Macek te bu 
•ksam Belıırada ııidecektir. 

Yuı;ıoslavyanın Moskova Sefiri 
G;:ıbriyolovif"'in Harici,~0 Neza~ 

retinE' VPtiril<'oe~i sövlenivor 
KPndhd Yue!osl;ıvv~n1n ısrı vP 
ciftci partisi reisi olup Moskova· 
da sempati uyandırmış bir adam
dır . 

Sel an ik'te 
Yeni İngiliz 

Kıtaatı 

Çıkarıl an Kuvvetler 

Yunan - Yugoslav 

Hududuna Yeri eşmiş! 

Miktar Hakkındaki 

Tahminler Muhtelif 

Yunan Kralı, Eden ve 

G. John Dill'i Dün 

Tekrar Kabul Etti 
Boston, 3 (A. A.) - "D. N. B.,,: 

Boston radyosunun bildirdiğine 
ı;ıöre. İngilterenin Mısır ordusuna 
mensup motörlü kuvvetler ve 
müteaddit piyade tümenleri Se
laniğe çıkarılmıştır. Bu kuvvet
ler Yunan • Yugoslav hududu is· 
tikametinde ilerlemektedir. İnı;ıi
liz kuvvetlerinin meVoCudu 73.000 
kişi tahmin edilmektedir. "Uni· 
ted Press" bu haberi tamamlıva· 
rak Yunan • Yuı;ıoslav hududun
da son haftalarda tah•it olunan 
İngiliz ordusunun 130 000 ila 
200.000 oldui(unu bildirmektedir. 

Eden'in temasları 
Atina, 3 (A. A.l - "D. N B.,.· 

Yunan kralı. İngiliz hariciye na
zırı Eden ile İnı;ıiliz 11enel kurmay 
başkanı General Dill'i yeniden 
kabul etmiştir. 

( Sonu: S a 5; Sil 5) 

Londra, Vichy 
Fransasını 

Mustakil Saymıyor 

Son 6 Ayda 100 Bin 

Tonilatoluk Fransız 

Gemisi Zaptedildi 
Londra, 3 (A. A.) - "Reuter.,: 

Harp iktisadiyatı nezareti. Fran· 
sız ablokasının doğruluP:unu ııös
termek üzere bir deklarasyon nes 
retmistir. Deklarasyonun hülasa
sı şudur: 

"İşgal altında bulunmıyan 
Fransa müstakil dejtild ir. Bu 
Fransa. nazariye bakımından bi
taraf olmadı~ ı;ıibl. siyasetinin 
manası bakımından d a bitaraf de
ıtildir. Fransız makamlarının Is· 
tismar edildil!:i. şayanı tee5'iif. fa. 
kat inkar olunmaz bir vAkıadır 
Bu şeraitte İnı;ıiliz hükumeti. e
konomik harp saha~ındaki bütün 
haklarını kullanmakta tamamiyle 
haklıdır. 

( Sonu: Sa 5; Sil () 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

"Rer tacir bu kitapta ııösterdijfim usulleri tatbik etmek 
•uretlle bir iki sene gibi kısa hir zaman içinde mUsterlle
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 
im '8nati iii?Tetivornm ..• Fivatı Sn knT11S. 

imtihan Günleri 
Mekteplere 

Dün Tebliğ Edildi 
Lise imtihan larına 21 Nisanda, Ortaokul 

İmtiha n l arına da 22 Nisanda Başlanaca~ 
Ankara, 3 (A.A.J - Haber al

dığımıza göre. Maarif Vekılliği 
1!140/ 1941 ders yılı resmi ve hu
susi muesseselerdekı tedrıs faa
liyetinın 15 Mayıs 1941 tarihine 
kadar bıtırilmesı ıçın aşağıdaki 
hususları kararlaştırarak alaka 
darlara teblıg etmıştır: 

l - Butun ilkokulların ders 
ve ımtihan faalıyetlerı 15 Mayıs 
1941 ıarıhıne kadar bıtırilmış o· 
lacaktır. 

2 - Ortaokul ve liselerde ve 
öğretmen okullarında 16 nisan 
akşaıru derslere son verilecektir. 

3 - 21 nısanda lise bitirme im 
tihan !arına ve 22 nisanda orta<>
kul eleme ımtihanlarına başlana· 
caktır. 

Türkçe eleme imtihanları 22, 
tabıat bılgısı 25 ve matematik 
26 nısan tarihlerınde yapılacak 

30 nisanda da ortaokulların sözlıi Jllaarir Vekili Hasan Ali Y6rcl 
imtihanlarına başlanacaktır. 

4 - Lise bitirme imtihanları r-
6 mayısta bitecek ve devlet ol • I A 'd• Ab b 
gunluk ımtihanlarına 9 mayısta! ıs • e a 
başlanacak ve 14 mayısta hem 
ortaokulların sözlü imtihanları, y 1 d M • 
hem lise devlet olgunluk ımti • o un a ıessu 
hanları bitmiş bulunacaktır. 

5 - Oğretmen okullarının son Z t d • ı d • 
sınıf sözlü imtihanları da 25 ni • a p e 1 1 
san ve 10 mayıs tarihleri arasın-
da yapılacaktır. 

6 - Meslek okullarında son sı
nıf imtihanlarına 17 nisanda baş 
!anacak ve 15 mayısta son veri -
lecektir. Diğer sınıflarda bir ta· 
raftan tedrisata devam olunacak 
ve ayni zamanda kanaat notları 
tesbit edilerek 15 Mayısta dersler 
bitirilecektir. 

ltalyan Kumandanına 

Derhal Habeşistanı 

Teslimi Bildirildi 
7 - Bütün yüksek okullarda Londra, 3 (A.A.) _ !nııiliz 

da her türlü imtihanların l5 ma- kuvvetleri Şarki Afrikadaki İta!. 
yıs 1941 tarihine kadar bitiril 
mesi için Jazımgelen tedbirler 
alınmıştır. 

* Öl(rendiğimize göre. ilk tedri· 
sat müesseselerinde derslerin ne 
zaman kesileceği vilayetlerdeki 
ilk tedrisat meclisleri tarafından 
tesbit edilecektir. Bu hususta bir 
karar vermek üzere Istanbul vi· 

yan başkumandanı Dük d'Aost'a 
mesajlar göndererek orada ya • 
şıyan İtalyan ailelerini yerJile • 
rin intikamından kurtarmak icin 
Habeşistan ve Eritre'yi derhal 
teslim etmesi tavsiyesinde bu· 
lunmuşlardır. İmparator Haile 
Selasiye, kendi vatandaşlarına 

neşrettiği bir beyanname ile kin 
layeti ilk tedrisat meclisi yakın ve intik h' ı · · · bı"r t r fa 
da toplanacaktır. am ıs erını a a 

(Sonu: S a 5; Sil 5 ) ı bırakmayı tavsiye etmişt~. 

------------ (Sonu. Sa 5; S ıı 2) 

Biritanya il n iforma!ln ı !abis olan Neııüs. İngilizler tarafından ye
tiştirilen Habel$ vatan perverlerini teftiş ediyor 

Yapagı Fialları 
Tesbif Edilecelc 
Petrol Şirketlerinin Mümessilleri, Temaslarını 

Bitirerek Ankaradan Şehrimize Döndüler 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin· ı messilleri arasındaki müzakere· 

den) - Yapai(ı fiyatlarında ihti· ler bitmiş ve sirket m~IT\essiller' 
kil.ra mani olmak ve ayni zaman· Jstanbula avdet etmıştır. Yenı 
da müstahsili korumak için Tica- kurulan petrol ofis memlekette 
ret Vekaletinde tetkikler yapıl- petroı ve müştakları işlerinin 
maktadır. Önümüzdeki ııünlerde tanzimi ile mesırul olacail cihetle 
yapak fiyatları tesbit edilecek ve bu hususta şirketlerle Is birlii!• 
bu fivattan yukarı satışlara mani vapılması bu müzakerelerde ka · 
~lu""rAktır rarlaştırılmıstır. Bundan sonra 

Petrol Ofisin faaliyeti 
Ankara. 3 (TAN Muhabirin· 

den l - Petrol şirketleri mümes
silleri ile Ticaret Vekaleti mü· 

memleket ihtivacları, iase müs
teşarlığının Vekaletten alaca((ı 
direktiflere l!Öre ofisçe tanzim ve 
idare olunacaktır. 
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l'azan: ULUNAY Tefrika No. 31 Bu Sabahtan İtibaren 
VI - Anam babam tayyare! Bi

ze de mi torpil? Ben adamın fi-
Cici Bey yakasını çalımından çakarım a- Bu sabahtan itibaren aktarma 

Sarayda herkes ona çocuklu- valım sosti! diyordu. bilet usulünün tatbikına başla. 

Tatbik Ediliyor 

Bir iki rekat namazı gözüne nacaktır. Yolcular aktarma bilet ğundanberi "Cici bey" der ı · l' 
di. Ufakken kıvırcık lüle lüle asa Murat Paşanın mescıt ı a- aldıkları takdirde u mıntaka -

lı partrmanında gül gibl geçinecek- larda tramvay dei1'istirccekkr.-saç , mavi gözlü, pembe beyaz, bd ı 
tombul tombul hakikaten cici ti. Fakat orada a est a mak, dir: $isli, Hamam, Taksim. Ka -
. . . senelerdenberi ancak midesi va- raköy, Beşiktaş. Ortaköy, Emin 
ıdı. Arkasında~ bır kard:şı d~~ sıtasiyle temasta bulunduğu su önü. Sirkeci, Bey:lZlt, Fatih, 
du~ya~a geldı. O da agabeyıs~ 1 denilen mayii vücudünün daha Ak 
gıbı .. guzel, kıvırcık saçlı mavı 1 bazı kısımlarına da dokundurm-,.. saray. 

l t b ı t b ld o d al\ Aktarma biletler bir J:(iln için 
go~ u, ~m u . 0~ u ~· na ~ icap ediyordu. Cici bey buna hiç muteber olacaktır. Birinci mev-
cıcı dedıler. Bır uçuncu ka~~eşı gelemezdi. kiler icin 11, ikinci mevkiler i-
daha oldu ve bu suretle cıcıler H t d k. b . t· 1 k • 1 · ı t' B .. ··k · · t · · aya ın a ı u ın ızamsız ı r>in 7 kurus verılmek suretiv e uç eş ı: uyu cıcı, or anca cıcı, d k . . b··t·· b d . k t ı 
kucük cici... on a ı u un. e . e~ı mu avem~ her yolcu bir aktarma hileti a a-

Koca sarayda ciciden başka h.~ssaların~ erıtmıs~ı. Ber?be~. d:1- hilccek ve yukarıda adları vazı. 
bı·r şey · ı·ı·ım· d şup kalktıgı serserıler, bır dovus lı mıntııkalarıfan birinde tram-

ış 1 ıyor u. d ·· a· 1 · · k d kl d ~._... b'l '-I d' lk' ' K R . d"l k K .. ük ici esnasın a on ıs erını ır ı arı vav e!!bLltc • "C~K er ır. ıncı 
} ız azı 1 oş. uç c için ağzı bi.isbütiin göcmüs, cö- mevki bileti ile birinci mevkie 

ag ıyoOr. t .• il b" ''k . . kük yanakları ve yırtıcı kuş ga- binenler. 2 Krş. fark vermi,,{' mec 
"yun-cagrı ancal cıc1ı e uyu cıcı ~ası seklini alan burnivle, Cici bur olacaklardır. Bir Nisanda 
" nı a mış ar. b ·· · b' k t t th"k h 1 " t1' _ Btiyük ciciye söyle küçük eye~ yuz _yaşını gecı:ıı~. ır ar 

1
a dı_ ın~ d~~ atıakn ducrf'

2 4ı ptaso-
,1 · . • 1 t t n ici ·e oapagan sıması vermış~ı. ar an şım ıve a ar 2 ane 
j cı~'1 1 agb~ masrn, ': a ca. c 1 ~ Kuş tüyü şiltelerde büyi.iven <ıablmr.:tır. Bunların col?u birin-
eC~Y.1e . r .?~unl c~ . vk~rsın eb~·1·· bu adam. simdi rahat bir yatak- ci mevkiler icin alınmıstır. Tram 

ıcıderı1k_ ısı;l er;~ ıms~ 1 
- ta uvumaktan rahatsız olu~"· \•ay idaresi 15 Nisandan itibaren 

nı~or Fuk ten.tı ~Jı e ~1:1 n;ıu~- Niste bulundu~u zaman issi7 v~ tarifesi tatbikına ve eP.ce se
a1r 1

: ~ .ınla gı. g1ı.ke soln 1 mcı 1cı- likten. parasızlıktan işi serseri!;- ferlerini bir iki saat uzatmıya 
•ı erın ısı erı a ap arına ga e- - ·ı 1 d" ·· k ı ır ·ı· b ld y 1 b " 'k .. lak ge vuran ermenı ere usun a .ara,r vermsı ır. 
e ça ı. a nız u~u c~cı .. ~- kıyor, onlaı'ın vaşayış tarzların- ------ı:..--...... -.-......... _ 

bı ta~~men t~elluk cttı. Buyu- dan zevk alıyordu. 
:.lu ~ı~tı adı Cı~ı ,ı;>e-r, kaldı.. Denizin fü:ıtüe uzamın ~azino-

1c;ıc1 ?ey . buyudukçe aılenin nun köprüsünün altında polisin 
a.ametı !arık~~ damgası olan ihmal eylediği kuytu bir ver bul

buru_n kısmı dıger azasından da- muıılardı. Bütün ı;ı;ün . kendilerine 
a zıyade bel~~meğe ba~~aı;:ıı$tl. merkez yaptıkları kahve, ~ece 
Daha p~k ~uç~kken bu?~.k ~~- yarısı kapandıkfon sonra oraya 

basının elıni optUrmeğe goturduk ctidivorlal' sahinlerini kavbetmi~ 
'eri zaman hazin.ed~~ usta: . köpeklerl~ beraber cakıl tasları
. -:-:=-.Aman Efenımız. Alla~ın hı- nın üzerine kıvrılıp uvuyorlardı . 

rıcıgıne emanet .. Maşşallah. Kırk Cici bey ancak orada dinleni-
bir buçuk nazarım değmesin... yordu. 
de~mesin .. Melek glbi ... demiş. Parası vok muydu? Tanıdıkla-

Bu sözlere karşı cocu~un saç- rından. akrabasından hangisine 
larını okşıyan büyük baba: müracaat etse. bir kaç yii7. franl 

- Hakikaten güzel,. Biraz bü- kooarıyordu. Fakat bu nımıvı en 
vümeğe başladrğı zaman burun mübrem ihtlyaclarına !Htrfedcce-
h:ovuvermezse çok iyi.. ğine, sacma 5eylere vererek h 1 

Demişti. saatt~ Pritmek onun için işten bi. 

* * Ondan sonra artık herkes 
için Cici beyin burun ko

yuvermesi bir mesele olmuştu. 
Büyük babasının dediği çıktı. 

Cici bey Sakız cinsi bir koçun 
boynuz çıkartması gibi büyüdük 
ce burun koyuvermeğe başla
mıştı. 

Cici beyin yuzunu görenler 
onda beş histen en ziyade koku 
almak hassasının kuvvetli oldu
gunu derhal anlıyorlardı. Haki
katen sarayın bir ucunda paçav
ra yansa Cici bey odasından ba
gırıyordu: 

- Yanık kokuyor! Bir yer tu
tu ·masın ... 

Pençeresini açıp başını mutfak 
taraitna çevirince: 

- Yine bugün aşçı oturtma 
vapmış~ Diyordu. 

Büyük babası toruniyle şaka
laşmak için: 

- Cici! Diyordu. Yemiş sepet
lerini sofraya gelmeden kokla
n a. Geçen gün yed: ğim çileği bir 
kere koklamışsın. Koku namma 
ne varsa silip süpürmüşsün. Sana 
çılek kokusu değil yıllanmış h&
cı yağ hUltısası olsa dayanamı
\'Or •.• 

Büyük babasının öliimUnden 
sonra idareleri bozulmuştu. Da
ha memleketi terketmcdcn bırer 
b rer satıp yiyorlardı. 

le de~ildi. 
(Arkası var) 

POLİSTE: 

Dün Beş Kaza O~du, 
Bir Ki§i Öldü 

Eyüpte oturan 9 yasında Hasan 
adında bir çocuk İskele caddesin
de, karşıdan kar~ıva l!e<;erken şo
för İsmailin kullandt/!1 3026 sa
yılı kamvon]a karsılaşmışt1r. So
för İsmail cocuğu clğnememek i
çin manevra yanmava calısmıs i
s.e de arabavı durdııram:ım•s ve 
coctık r>i/1nerımistir. A~ır var<ıl• o
larak Etfal hastahanesine kaldı-
rılsın Hasan dün ölmüstiir. 

Bundan başka Unkana111nda 
bir cocui!a ve Kiici.i.k nazarda 6 
vaşmda Ayse isminde bir kıza da 
kamvon carpmıs ve hf'r iki coc1ı
!!un ·da birer h~cal?ı kır•lm1st1r 
Çocuklar hastahaneye kaldırıl
mı~lardır. * F<!thi Ercan anı,..,.b h; .. dok
tor Taksimden gecmekte iken a-
ni olarak önüne Apustolun kul· 
landıi!ı 785 savılı otomnhil cıkm1ı:: 
ve doktora ca~nmıstır. Doktor vn· 
ralanmı~ ve Anustol yaralıyı alır 
hastahaneye ~öttirmüstiir. 

Museviler Namına 

Yapılan Teşekkür 
Şehrimizden transit olarak ge_ 

çen ve ekserisi Filistine giden 
Musevilerin seyahatleri ve vazi
yetleriyle alakadar olmak ıçın 
Filistin muhacir Museviler mü
dürü Barlas sehrimize gelmiş ve 
dün sabah vilayette valiyi ziya. 
ret etmiştir. Barlas muhacir Mu
sevilerin Türkiycde bulunan me 
murlar ve alakadar makamlar -
dan gördükleri iyi muameleden 
dolayı derin minnet hislerini va
liye bildirmistir. Bu minnetin 
maddi bir üadesi olarak ta Kı
zılaya verilmek üzere bin lira 
bırakmıştır. Barlas kendisiyle 
gorusen bir muharririmize de
mistir ki: 
"- Transit olarak Türkiye

den geçen Musevilerin hudutla
rınız ve kara sularınız içine gir. 
dikten sonra görrlükleri insani 
alaka ve muamele kalblcrimizde 
hiçbir zaman silincmiyccek min
net ve şükran hisleri b1rakmış -
tır. Muhacir Museviler adına bu 
hislerimizi ibla,ğ kin sttanbul 
valisini ziyaret ettim. Bu vesile 
ile vatandaşlarımın Tiirk hudut 
1arına girdiklerinde tam bir em_ 
niyetle nefes aldık1arını. burada 
!:!'ördükleri insani muamele ve a
l~kayı hicbir zaman unutamıya
caklarını tekrarlarım ... 

Barlas dün gece Ankaraya git-
miştir_-'·----·n--_..__.__ 

Dahiliye Memurlarının 
Sin Hadleri 

Ankara, 3 (TAN) - Dahili ve 
memurlarından bir kısmının tah. 
didi sinlerine dair kanunun ikin
,.,i maddesinin birinci fıkrasının 
rlei!istirilmesi hakkındaki kanun 
layibasnı Hükumet Meclise ver
miştir. Teklif edilen bu tadile 
nazaran nahiye müdürlerinin 
bütün maaş dereceleri icin yas 
haddi 55, mülkiye müfeti~leri 
ile kaymakamların, emniyet mü. 

·Bo~aziçindeki ahşap saraylı:. 
koruyu satmak tçln rnü§teri çık
JTl sını bekliyemedltcr. Yepyeni 
binayı yıkıcılara sattılar. Am<!le 
vağh boya nakışlı yepyeni du
varlara kazmayı acıyarak vuru
yorlardı. O para da az zamanda 
eridi bitti. 

Mürettip Hataları 

D Un, "Günün Meselesi,, başhğı al
tında çıkan fıkramın 11on ciimlele

rinden birisi. - bir tashih hatası yüzün -
den - ,u şekle ıirmişti: 

TAN 

ir Muhfe i 
3SeneSüıgü 
Gönderilecek 

Mahkum Olan 

Koridorlarından 

iki Hırdavatcsı 

Kalabahğa Karışıp 

Adliye 

Kaçt. 
Fincanctlarda mevadı kimyevi l yatla di_ğer bir adama satmış vr 

ye tüccarı Rasit Sevil, İtalyadan her ikisinin de sucları ihtikar mr. 
aoo kilo ielatin ııetirtmis ve bu- hiyetinde aörtildüj{ilnden asliye ! 1 
nun 100 kilosunu eczacı Sırrı ikinci ceza mahkemesine veril 
Enver Batur'a. 50 kilocıunu Samo mislerdi. Mahkeme dünkü duru~ 
el Pardova ve 1 sn kiloqurııı da ma neticesinde sucluların tevkif 
laboratuva; sflhihi İhrahim Nczl lcrinc karar vermiştir. l 
hi••P ,,ii.,.ilP :rno ktıT'hı !l:ıtm1cıhr. Her iki suclu koridorda alaka 

Halbuki bu jel6tinin beher ki darlara teslim dilmek üzere bek 
losıınun wo-270 kurnsa satılmıl letilirlerken bir aralık kulnhı1 ığı 
ı:ı H\z.ım u~lmekte imiş, karışmışlar ve kac;mı~l~rdır 

Bir müdil~ttenheri asllve iki-n Suçluları~ yakalanmaları ı.c;m zn 

1 
•·i ceza m~hkemeı::ir1ne yanılmak- bıtava mıızekkere v;ıztlmıstır. 
~~ olan durusma dün ~ona "~.... Tevkif edildi 
• 1r. mahkrmP Rasit ~Pvfl'in fahio Tophanede Necati bey cadde 
1<arla ve ihtikar ~nhiv~tln~e ~a sinde Şebat Sa.marya adında tü
t,1s vantığını ~ahıt gor!'T'ııcıtur tün makara vesaire satan bir dük 
"1" ah.~eı;ıe ~urlunu!" 2 ~Pnı> YozJr: kiın~ı 5 ktı.ruşa satılması lazım 
rJa suruün .. nllme~ıne. 500 lir:ı. n. J{elen bir makarayı 15 kuruşa 

1 
ra c~za~t od:.me1ın:ıe. v.e suc'!. ıs~~· sattığından asliye ikince ceza 
mesı tekerrur ettıih ıcin surı;rnr mahkemesine verilmiştir. 
,.ezasmın 3 seneye ve nara cezası Dünkü duruşmada suclu Sebat 
mn 750 lirava cıkar1lmasına ka· makaraları adını bilmediği bir 
nır vermi~tir. Avni alım sahmda seyyal' satıcıdan yüksek fiyatla 
fatura vermemekten suchı olarak aldıi:(ını iddia etmiş ise de mah 
muhakeme edilmekte olan Samo· keme suçlunun tevkifine karar 

1 el Pardo da 25 lira ağır para ce- vermi~tir. 
zasına mahkum edilmiş ve dük-
kanının üc l!Ü kapatılmasına ka- Yeniden adliyeye 
rar vf',..;lmistir. verilenler 

İki mevkuf kaçtı Fiyatları mtirakabe komisvo- 1 
Zindankapıda Yako Bahar a- nu dünkü toplantısında şeker 

dında bir hırdavatcı Abdullah a- saklıyan iki bakkalla, sabun ve 
dında birine 28 kurU$luk cfvivi kakao ihtikarı yapan iki dilkkar 1 
34 kurusa ve o da daha fn1lıı fi- sa.hibini adlive:ve tevdi etmi~tir. ' 

MUTEFERRİK: PIYASADA: I 

Kira Bedelleri için Piyasaya Yeniden 

Yeni Esaslar Konuldu Kahve Tevzi Edildi 
Maliye Vekaleti kira bedelleri 

icin yeni hükümler kabul etmiş 
ve bunu bir tamim ile Maliye ve 
hususi muhllSebe eubelerlne bil
dirmiştir. Bu tamime göre. ~ay
ri menkullerin asıt heyetini tev
si veya tebdil edecek me.hivette 
vaki olan tadiller dolayısivle ki· 
raların artmasını mucip hallerde 
tadilat kom~vonl r1 ın veniden 

i ·r ettikleri gayri safi iratlar 
~ ... " ı..orle1t-olım:ık kabul edilecek 

tir. Binanın asli heyetini tevsi ve
ya tebdil edecek mahiyette geniş· 
letilmcsini veya kullanıl!nn tar
zını dej!istirmesini mucip olm1ya
cak sekilde dahili taksimı:ıtta vev? 
h~rki kısımlarda vaki olarak tah 
viller. tamir ve tezyinler ~ayri 
~aft iradın deltlsmesi için bir se
ben savılmıvacaktır. 

İktisat Veklll - Evvelki edin 
Ankaradan sehrimize gelen İkti
sat Vekili Hüsnü Cakır dün Sü
merbank1n İstanbul subesine ın
derek tetkiklerde bulumrınstur 
Vekil bu arada Mmtaka İktisat 
mü~iil"il Hı:ıluku bbul P.derek 
kendisiyle bir müddet görüşmüş-
tür. 

Dün kahve birliJli tarafından 
piyasaya 300 çuval kahve daha 
tevzi edilmiştir. Fiyatları Müra
kabe Bürosu, şimdiye kadar kim
lere ne miktar kahve verildiğini 1 

kahve· birli~inden sormuştur. ı 
Petrol Ofisi - Petrol limited 

~irkctinin tasfiyesi bitmiş, Tica-

1 ret Vek&.leti İaşe Müsteşarlığına 
ba!llı olarak petrol Ofisin ta. 
bavvill etmistir. Ofis ikinci mü
dürü N~jal dün Ankaradan $eh
rimizc .llelerek vazifesine başla
mıştır. Petrol Ofisi bu aym on 
besinden itibaren faaliyete li(e • 
çecektir. 1 

Ticaret Ofisi - Ticaret Ofisi 
teşkilatına ait hazırlıklara de
vam edilmektedir. Ankarada bu
lunan Ofis Umum Müdürü Ah
met Cemil Cong bir iki güne ka 
dar şehrimize gelecektir. Ofis 
ayın on beşinden itibaren faali 
yete başlıyacaktır. 

Çivi Yapılıyor - Karabük 
fabrikası, sehrimizdeki çivi fab
rikalarına 300 ton tel vermiştir. 
Bu suretle çivi fabrikalarının çi
vi yapmasına imkan hasıl oL 
'TIUŞtur. 

dürlerinin ilk dereceleri icin 56. Bir Tayin 
bir derece yukarıları i<~in 58. Ankara, 3 <TAN) - İnegöl 
bunların daha yukarı dereceleri J kaymakamı Ahmet Baha Samsun 
ile mülkiye başmüfettişleri için Vali Muavinliğine tayin edilmiş-
60 olarak tesbit edilmektedir. tir. 

325 ve 326 

'loğumlular Talime 

Çağrıhyorlar 
Kadıköy Aakerlik ŞubHinden: 

Şubemize mensup 325 ve 326 do
gumlu Müslim ve gayri Müslim 
ihtiyat erat talim için celp ve 
evkoluhacaklardrr. 

Bu doğumlular için toplanm. 
ı.ılinil 8 Nısan 941 salı saat 9 dur 
Eratın, scizil geçen gtin ve saatte 
subede hazır bulunmaları. 

Tasrada bulunanların derhııı 
bulunduklan yerin askerlik gu· 
besine milracaatları, Bu llfih dıı
vetiye yerine kaim olacağı, mez
ıtl'ır gtlnde müracaat etmıyenleı 
'ıakkmdn askeri kanunun 90 m-

ı maddesi tatbik edileceği lldr> 
ılunur. 

* ÜaltUd;ır Aıkerllk Şubealnden 
1 - 325 - 326 doğumlul:ır 

(sağlam, sakat İsliltn, g<Jyri is
lnm) bUtUn sınıflar talim için 
evkedilecekletdir. 

2 - Toplanma günU 8 Nlsarı 
41 ııalı günüdür. 
3 - Bugünden sonra gelecek

ler baltaya sayılarak kanuni mu
ameleye tabi tutulacaklardır, 

4 - Bu llfın davet mahiyetin
dedir. Davet cetvel!eriyle davet
ten haberdar olunmasını bekle
miyerek toplanma gilnilnde Şu
bede bulunmaları nan olunur. 

* Beykoz Askerlik ŞubHlnden~ 
1 - 325 ve 326 doğumlu ihtiyat 
erat talim maksadiyle 8-4-941 
Salı günü mahalli milretteplerine 
sevkedileceklerinden mezkUr gün 
de saat 9 da Beykoz Askerlik Şu
besine müracaatları. 

2 - Hariç memleketlerde bu
lunan 325 ve 326 doğutl1lu ihtiyat 
eratın da bulundukları mahallin 
Askerlik Şubelerine müracaat 
etmeleri . 

3 - 8-4-941 Salı günü Şube
ye gelrniyenler bakaya addedile
ceklerinden askerlik kanununun 
90 cı maddesine göre haklarında 
muamele yapılacaktır. 
Bakırköy Askerlik Şubesin

den: Şubemizde kayıtlı İslıim ve 
gayri İslfün 325 - 326 doğumlu 
ihtiyat erat talim ve terbiye 
maksadiyle kanunun 58 inci mad
desine tevfikan celp ve sevkedi
leceklerdir. 

Toplanma günü olan 8-4-941 
Salı günU saat (9) da bu doğum
luların nüfus cüzdanlariyle bir
likte Şubede hazır bulunmaları. 

* Sarıyer Aakerllk Şube1lnden: 

1 - Şubemizde mukayyet 325. 
326 doğumlular 8 Nisan 941 Salı 
günü tallın maksadiyle sevkedl
leceklerinden mez:kiir gün sal:ah 
saat 9 da Yeniköyde Sarıyer As
kerlik Şubesinde hazır buluna- • 
caklardır. 

2 - Gelıniyenler hakkmda As
kerlik kanununun mahsus mad
desi tatbik edilecektir. · 

* Beyo~hı Yerli Askerlik Şube-

sinden: 1 - Gerek askerlik yap
sın ve gerek herhangi bir Bebep· 
le askerlik yapmasın, talim mak
sadiyle 325 ve 326 doğumlular 
askere sevkedileceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günü 8 
Nisan 941 Salı günüdür. 

3 - 8 Nisan 941 de sevkedilecek 
bu erata elbise verileceğinden el
biselerini almak üzere arzu eden
lerin 5 Nisan ve 7 Nisan günleri 
Şubeye gelmeleri laznndır. Bun
dan başka kendi vaziyeti.eri için 
bir şey sormak istiyenler de, bu
qünlerde Şubeye gelmelidirler. 

4 - Toplanma günü gelmiyen
lerin askerlik kanununun 90 cı 
maddesi mucibince ceza görecek
lf'ri. 

:ıetesini de okuyan bir dostumla konu • 
şu~·ordum. Kendisine Peyaminin bu ya
zısından da bahsettim: 
"- Vallahi, ben, Fel<>k Bürhanı, Pc

yamiye müreccah buluyorum!,, dedi. Ve 
-Nasreddin Hocaya ait olmıyan- şu Cık
rayı anlattı: 

''- Bir jmtihanda, bir muallim tale
beyo sormuş: Cici beyin btanbu1dan çıkarıl

ması için bir sebop yoktu. Hem 
yol parasından istifade etmek 
hem de alacaklılardan kurtul 
mak için gönüllü olarak muha
c rliği ihtiyar etmişti. 

Onca mühim olan bu s.ebP.pler
den başka bir de muhit deği~tır
mek meselesi vardı. 

"- Mevzuuna çok uzun bir glrizgihtan 
sonra girebllen Ustad Galip Kemall'nin, ka
lemini tclerrUat kabilinden tafsllftta gömül
mekten kurtara tandaşların tablatlariyla so
yadları arasında tezatlardan bAhlı mayrşı 
bana Refik Halidln va gilzel fıkrasını hatır
lattı . ., 

Hani, ara sıra gazetelerde, ve mecmu
alarda, sekizer onar ıum;aya bölünerek 
neşrolunmuş bazı fotoi:rraflar görilrsü -
nüz: İste, bir tertip h:ıtası neticesinde 
gördüğUnUz karına karışık şekle giren 
bu cümle de tıpkı o parçalanmış bilmece 
resimlerine benzemiş. 

giren etim.leyle sona eren yazım, Bay 
Galip Kemalinin kitabandaki cümle bo
zukluklarından bahsediyordu. Soranm 
size: Şimdi Bay Galip Kemali ortaya 
çakıp da: 
"- Sen benim cümlelerimi bırak da 

keııdininkileri düzelt!,, derse, ben nece
vap vcrirlnı? 

gi vernıekten çekinecek kadar hasis ol· 
mıyan vatandaşlar, işin alaymcJalar: Bu 
nun en Aşik~ delili de "Şaka,, ~imli 
mizah mecmuasında bile, izdivaç ilanla
n neşrolunmasıdır. Anlıt,ılan bazı va • 
tandaşlar ... "Şaka), dan evlenmek niye -
tındelcr. Fakat şimdi, evli vatanda1lar1 

bekar vatandaşların bu niyetlerine bt • 
yık altından gülüyorlardır: ÇilnkU on -
lar, bu işin "şaka,, ya gelmiyeceğini çok 
iyi bilirler. Eğer onlara sorarsanız, size 
şu cevabı vereceklerdir: 

"- Oğlum "vellczinc,, kelimesindeki 
"vav,, nedir? 
Oğlan cevap vermiş: 
''- Vavı atafdır efendim! 
Bu yanlış cevabı alan hoca tnıtihana 

çektiği talebeye yürekten bir: 

* * Cici bey Avru;1aya çık ·ıKtım 
sonra Istanbulda iken hir 

tiırlü doya doya izhar edemediği 
sc>rserilik hüviyetine istediği gi
bı bürünmekte artık bir Hh •Ur 
g rmedi. 

Kibar muhitlerde bulunmak
tan, malutrıa.tlı adamhırla temaıı 
etmekten hoşlanmazdı. Muayyen 
bir yatacak yeri olmamak, kar

tesadüfün lutfiyle doyurmak 
ıdenberi hevesett1ğ1 bir ya
ışir. Ustelik kendisine hürmet 
ıen yerlerde rahatsız oluyor-

Konuşuş tarzında Isitanbulun 
eski külhanbeyi eda.amı ihtiyar 
etmişti. 

Kırçıl saçlarının şakaklarında
ki zülilflerlni tersine tersine ta
rayarak yağlı ka!ketin üzerine 
doğru kıvırıyor; çabuk kirlendi
ği belli olmasın diye toprak ren
gi intihap eylediği tnintanının 
tek düğmesini çözerek bırakıyor; 
bır omuzunu havaya kaldırarak: 

Fakat, o bilmece resimlerinin alltmda 
daima mesela şuna benzer bir cümle bu
lunur: 

"Yukarıdaki parçaları dıkkatıe birbirine 
yapıştırırsanız, kırda otı:ıyan bir çüt öküz 
resmi meydana çıkacaktır. O parçaları ku
sursuz olarak birleşt.irip öküzleri meydana 
çıkaranlar arasında kura çekilecek ve kaza
nanlara muhtellf hediyeler verilecektir!., 

Halbuki benim o resimlere danen 
' ' cümlemin altında böyle bir vaat bulun· 

madığı için, bittabi hiç kimse doğru 
şeklin1 aram.ak zahmetine katlanma • 
mıştır. Bu itibarla, müsaadenizle, ken -
dim arzedeyim ki, o cihtılenln aslı şöy
leydi: 

"- Mevzuuna çok uzun bir girizgfilıtan 
sonra girebilen Bay "Galip Kemali., nin e
lindeki kalemi teferrüat kabilinden tafsilata 
gömulmekten kurttlrıımayışı, bana Refik 
Halid"in, - vatanda~ların tabiatlariyle so
yadları arasındaki te:ı atlardan bııhls - gü
zel fıkrasını hatırlatır. ÇUnkü - Refik Ha
lid'in kYlııkları ~ınlasın - "Galip Kemali,, 
n.in soyadı da ... "Söylemezoğlu! ... ,. 

Ne tuhaftır ki, benim, o kanşık şekle 

Bereket ki ben başkalarının büyük 
hataları ylizil~den 'zaman ıa.man ~ahak 
yere katlandığımız katm ~ :li °;1-usib~~l~.ri 
dü§ilnüyorum da, müretıplerın. k~çu~ 
hataları yllzünden ara sıra çektiklenmı
zi hoş ııörüyorum. Hem onları hoş gör -
meyip kızdırmaya gelmez: Çünkü adına 
"yazı,, denilen şeyi onlar kadar. boza. -
bilmek ... Bizim mütercimlerin bıle ellın 
de değildir! 

* * izdivaç ilanları: 
-f!6(dt:.l A { S on zauıttıtlerda gazetelerde en faz-

"::ı c- • la yer"bubın''yazılar arasında iz-
divaç ilanları da var. Yavaş yavaş, ağır 
başlı sandığunız bazı :refiklerimiz bile, 
bu llfınlara yer vermiye başlıyorlar. Ben 
ce bu ilAnlann çoğalışında, bekarlardan 
vc'rgi ahlnmasına karar verilmesinin de 
tesiri olsa gerek... Belli ki, paraya kı
yamıyan vatandaslar, nikah kıyıyorlar ... 

Fakat garip de°ill mi? Şimdi, ciddi 
izdivaç ilanı neşreden gazeteler arasına, 
mecmualar da, hem mizah mecmuaları 
da karıştı. Bundan da anlaşılıyor ki, ver-

"- Artık ortalıkta bir tek bekar kal
mamalıdır: Çünkü biz !altanata dii. man 
olan ve onu yıkan deomkrnt bir mille • 
tiz: Halbuki "Bekarlık sultanlıktır!,, 

* * Hiç olmazsa: 

P eyami Safanın "Cümhuriyet,, ga
zetesinde boş kalan sütununa, Fe• 

lek Bürhan yerieşti. Peyami, eski yeri
nin bu yeni sahibini neden hiç beğen· 
miyor. Nitekim, bir mizah meentuasın
da, Felek'e, Nasreddin Hocanın ağzın -
dan bir açık mektup yazmış. Guya, Nas 
reddin Hoca, "yirmi senedetıberi hemen 
her gün, münasebetli münasebetsiz, ken 
di fıkralarını kullanan,, Felek Bürhana: 

"- Beyefendi oğlum, diyor, soruyo
rum sana: Eğer maazallah, ben diinya· 
ya gelmemiş olsaydun, sen ne yazacak· 
tın?,, 

Ben, diin, ara sıra "Ci.imhuriyct,, ga-

"- Aferin?,, bastırınca, mümeyyizler 
dayannnıam1şlar, ve: 

"-Aman efendim, na!ıl olur? Siz a
ferin buyuruyorsunuz amma, ı;ocuk doğ 
ru cevap veremedi ki!,, diyerek ayak • 
lanmı§lar. O zaman bu itiraza muhatap 
kalan hoca: 
"- ECendim, demiş, ben hunclan ev

velki talebeye de ayni suali sorrnu, -
tum. O talebe bu sorguma muhatap ka -
lınca, yüzi.ime hayretle hakmış ve: 

''- Vellezine kelimesinde "vav,, var 
mı efendim'!., demişti. 

Ben, bu talebeye: "Aferin!,, dedim. 
Çünkü bu hiç olmazsa, "Vellezine keli
mesinde "vav,, harfinin varlığını bi1di!,, 

Dostum, bu fıkrayı anlattıktan sonra 
gülUmslyerek ilave etti: 

"- Ben de Felek'e: "Aferin!,, diyor
sam hiç şaşma: Çünkü o, hiç olmazsa 
N asrcddin Hocanın fıkralarını biliyor: 
Selefi o kadannı da bilmiyordu ya?,, 

Her ne ise... Bakalım Felek Biirhan, 
Nasreddln Hocanın o açık mektubuna, 
Nasreddin Hocanan hangi Iikrasiyle ce
vap verecek? 

Naci Sadullalı 
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iyi Neşriyata Dair 

Yazan: Naci Sadullah 
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1936 yılında, büyük milelliJ 
Maksim Gorki öldi.lğü za 

man, Molotof şöyle söylemişti: 

1 

"- Lenin'in öliimünden sonra 
memleketimizin çektiği en büyiiı. 
iztirap, Gorkinin matemi olmus. 
tur!.,, 

Ayni ölümden Romain Bollan< 
~öyle cümlelerle bahsediyordu: 
"- Beserivetin iztirabını bes 

te1eıniş s~nat.karların en biiyiiğ 

1 

olan Gorki, ölüıniyle, hayatımı 
hiç bitmi;yecck kısmına başla 
mıştır!" 

1 

'ı Ayni giinde, Bernard Shav Şl 
sözleri söylemişti: 

ı "-Gorki, eserleri yabancı mem 
cketlere de -yerleşen değil- yerli 

1 

leşen sayılı bahtiyarlann en bii 
.rüğüdiir!" (1) 

1 
''Altın zincir" (2) miicllifi 

Upton Sinclair ayni hadisedctı 

1 

söyle bahsediyor: 

"- l\faksim Gorki, tarihe bil· 

1 

tün ömrünii hürriyet, adalet, ve 
halk için çarpışmakla geçirnıi~ 
büyük bir kahraman gibi girdi!" 

1 
Liııcoln SteHcns da diyor ki: 
"- Gorkinin ölümü, Sovyet 

1 vatanının ışığını uzun bir miiddeı 
i~in karartocaktıı:!,, 

Dü~ünülsiln ki, ölümiyle, bil· 
tlin dünya münevverleri arasında 
derin ve samimi bir teessür uyan· 
dıran Gorki, daha bundan bir kaç 
sene evveline kadar, memleketi 
mizde meçhul bir sanatkardı. Ve 
kütl.iphanelerimiz, Gorkinin, lıc
men bütün dünya lisanlarına ter. 
ceme edilmiş olan eserlerinden 
mahrumdu. Ve halkımız, roman 
olarak "Çalı Kuşu" ile "Yaban"ı 
.Jkuyordu. Fakat, terceme yolu-
nun ı:cniş adımlarla tutulduğn
gündenberi, kütüphanelerimiz, 
Maksiın Gorkinin -benim bildi
ğim- tam beş eserini kazanmıştı. 
Bu eserlerden birisi Va - Nu (3), 
üçü Mustafa Nihat (4), biri de 
Hasan AJi Ediz (5) tarafından ter· 
etime olunmuştu. 

Bana bu satıdan yazdll'an sa· 
ik te, şimdi, Moksim Gorkinin al
tıncı bir eserinin lisanımua ka· 

1 
znndırılmasıdır: Yine Hasan Ali 
t:dız tarafından terceme olunan, 
ve yine Remzi Kitabevi tarafın

,, dan basılan bu sonuncu eser: 
''Benim Üniversitelerim" dir. Bu 
eserinde, kendi hayatının bir kıs
nunı anlatan i\ılaksim Gorki, bi
ze, dehasının en lezzetli mahsul
lerini vermektedir. Bunun içindir 
ki, Hsan Ali Ediz'in, eser intiha
bındaki Jsabetini sanıinıi bir tak
dirle karşılamamak nankörlük O• 
lur. 

Son zamanlara kadar bizim 
terccmc işlerindeki hataiarıııuı-
dan birisi de, hemen hemen miln· 
hasıran Fransız menbalarınn ba~ 
vurmamızdı. Fakat bu sahayı ge. 
nişletmek isabetinin gösterilmesi 
sayesinde, Amerikan edebiyatı, 
İngiliz edebiyatı, İspanyol edebi
:\:ntı hatta Çin edebiyatı hakkın· 
da bile fikir sahibi olmıya ha la· 
dık. Mustafa Nihat, Va • Nu ve 
Hasan Ali gibi nıütercimJer de bi· 
zi, Rus - Sovyct edebiyatı hakkrn 
da gittikçe genl!ıleyen bir vukuf 
sahibi ediyorlar. Tu.rgenief, Dos· 
toyevski, Tolstoi, A. Tchekhov, 
Şolohof, Puşkin, V. Kata)·ev, 1\1, 
Zosçenko ve nihayet, büyük l\lak
sim Gorki, artık bizce tamameıı 
meçhul değildirler. Ve bunları 
tanıdıkça, tercüme saha!iının ge
nişletilmesindeki isabeti hergün 
biraz daha iyi anlıyoruz. 

Bu münasebetle Gorki müter
cimlerinin, eksik bıraktıkları bir 
noktayı da tamamlamalarını bek· 
liyelim: 
Vakıa onlar, bize ·verdikleri e· 

serlerin mukaddimelerinde Gor· 
kinin hayatı hakkında da muhta· 
sar malumat ''ermektedir. Fakat 
Refik Hnlid'in de: 

"-Bana kendimi bulduran sa 
natkar!" diye andığı Maksim Gor. 
kinin tıpkı eserleri gibi zengin O· 

lan hayatı kadar ölümü de ente 
resandır. Çiiııkü, Bukharine'ler· 
den, Yagoda'lardan, Rykov'lar 
dan, İvanov'lardan, Krestinski'· 
lerden, Rosengolz'dan mUteşek· 
kil bir Tro<"kist şebekesinin sui 
kasdine kurban giden Gorkinin 
öldiiriiHlşii, , merak. ibret, ve ala· 
kayla okunacak hakiki bir roman· 
dır. Bu itibarla. temenni edelim 
ki. Gorkinin hikayelerini içine 
tophyacak olan yeni bir eser çı· 
karılırsa, oraya, Gorkinin kendi 
romanı da katılsın! 

(1) Gorki'den bahseden bu yazıla
rı Litterature internationale'in 1938 
tarihli ve 3 numaralı sayıı;mdan alı
yorum. 

(2) BilyU.. Amerikan müelllfinin 
bu güzel eseri Emin Tilrk tarafmd n 
dilimize çevrilmiştir. 

3 - "Ayak Takımı Arasında,, 
4 - "Stepte,, , '.Serseriler,, H 

"Sıkıntı., 

' - "Aşk Rüyası., 
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DEVRiM ÜZERiNE DÜŞÜNCELER 

Toska Operası 

• gon~erılecek e vanın Yugoslav 
[:~==~--~-;~;.i.:~;:~~-~,::;:ı 

_ ~ _ _ -~- '== ~ deınır~·ollarındnn istifadesine 
9 lftlli' 1&& • ıniisııade edecektir. Fakat bun. H er dil'. konuşulduğu sos-

D.. dan fazlasını yapacak, harp yetenm ılk çağlarında bın 
bir türlü haller ve şartlar altın
da türeyip sosyetenin fertleri a
rasında onların ruhi hallerini 
biribirinc ulaştırmıya, ve on • 
ları kendi aralarında konuşup 
a~laştırarak yaşamıya başlar. 
D.ıl_ bu yolda yürüyerek yeni ye
n~ ıhtı~·açlar karşısında yeni ye
nı kelı~eJer kazanır, gelişir, ve 
başka dıllerden de kelimeler a
larak zenginleşir. Türkçemizin 
bu "türemr,, <11 devresi eskili. 
ği nisbetinde engin araştırmala
ra bakar. Zaten bugün üzerinde 
duracağımız mesele onun nasıl 
türediğini değil, bugünkü "o
luş., unu (2) şöyle bir incelemek 
olduğundan bu konuyu biraz de 
şelim. 

lYJ ~ D D ll:J] 
[H-;f n Ni.;.;~~~~özTöRK l fesler er geç bu yolu tutacak -

tardır. Çünkü ön üm uzde objek -
tif bir realite olarak bizi ken
dine çeken iki büy ük etke var: 

De,•Iet konser\"atuarının An
.. karada ,·erdiği ilk bül iik 

musaınerede Puccini ' nin bestele
diği Toska operasmm tem ilini 
hü) ük bir helecan \ e h e, ecanla 
kaydediyorum. • 

ihtilaf Yok 

~v nın malzemesi \ 'e asker nakline ra-
zı olmıyacaktır. 

S ivas"ı Yug?sla,yada hugiin, yarın 
' umumı sefeı:-herliğin ilanına in. 

.., tizar edilebilir. 
ta81zarcssı 

Alnı nl r, Yugo 1 v - Alman mu
n c ti r nın bıısbutun gergin 
b,r h .. ıe gclctığlnı soyıuyorlar. Fa
kat Almı.ln tahrlka.ıııa rağmen 
~uplarıa Hınatlar arasında ihtı-
1 t çıkn amışt ır. Hırvat Lideri 
l\t çe .n ae Bclgr da gelmesi 
b ,ıcnmcktedır. l'ck yakmdc1 .Bnl
.r;;..ınla ın muhim hadı clere sahne 
olmcısı ıht nı lı v .. rdır. 

A. iman tahrikatına rağ'. 
nıen, llın·atlarla Sırplar 

a~as~nda . ihtilaf cıkmaınışhr. 
1' cm te kıl edilen Krallık l\kc 
Jisine Sırp, Hırrnt, sıo,·en 3: 

Y~goslavya'da: 

:rnlar tayin e<lihni tir. Hır\'at 
Lideri Mac;;ek bugi.in Belgrada 
gelecektir . 

A iman knynaklarında~-alı
nan haberler:~ göre, Al-

man ~ ugoıslav - munasebetleri 

Di~er mühim ve şayanı dik. 
kat ~ır haber de, Yugoslav işçi 
''e çıftçi partisi lideri olan ve 
.Moskovada biiyiik bir ı;empati 
kazanmış olan Mösvö Gahrilo 
':j~'in __ ~lariciye Naz;rhğına ge: 
tırıldıgı keyfiyetidir. 

hi~ b_iitün gergin bir hale gel. 
mıştır. Rad) o 'e matbuat . vazi
~ etin artık tahammül edilmez 
bir hale geldiğini söylemekte -
dirl!!r. Yugosla\'yadaki Alman 
ve ltalyan konsolosları ve se. 
faret memurları derhal mem
JekctJcrine dönmek emrini al
mışlardır. Mösyö l\lussolininin 
ara bulma teşebbüsü akim kal. 
rnıştır. l\fös)ö fiiller dün erka
nıharbiycsi ile miizakerelerde 
bulunnıu tur. 

Yugoslav - Alma" miinasebe. 
tini nllıkadar cdt-n diğer miihim 
bir haber de, Almanyada, Tu. 
nanın Yugoslavyadan gecen 
kı~mını? ~apanmasından endişe 
edılmes~dır. Bildirildiğine göre, 
son vazı~·et dolayısiyle, Roman. 
~:adan AJmanyaya petrol nak -
lı~·atı sekte:ve uğramıştır. Al -

manyanın ihtiyaçlarını giiçlük-
le karşılı.Yan giindc l 00.000 va. 
riJ yerine ancak 30.000 l'aril 
petrol nakfodilehilmektedir. 

Harbe devam için siddetle 
mu.~t~5 olduğu Roman~·a pet • 
rolunu naklettikleri Tunantn 
s~rbestisi Almanya için hayati 
hır 7.arurettir. 
Tunanın en dar ve kal·alık 

yeri olan nemirkapı tıkandı<Tı 
takdirde Tıınada se,·riiseferhı 
inkıtaa uğraması tehlikesi var
dır. 

Yugosla\·~·anın bir AlmıtTI fa
arruzu karsısında , hu geçidi ka. 
paması imkanı vardır. 

Romanya matbuatı da, Yu
go la\ yanın 'aziyeti hakkında 
bedbinlik izhar etmektedirler. 
G~zeteler, General Simo\'iç'in 
nııln erle miina eheti hakkında 
aleni beyanatta bulunmaktan 
çekindiğini; İ11giliz dostluğu ile 
tanınmıs birçok Generallerin 
tekrar hizmete alınması \'e se. 
frrberlik, hudutlarda tahsidat 
g ibi tedbirlerin, hiikt'.'ımetin. ha
kiki niyeti hakkında hicbir 
şiiphe bırakmadığını, 48 ~aat 
içinde rnziyetin tavazzuh ede- T eleki'nin Ölümü 
ccğini yn .. maktadırlnr, 
Ronıa radyo u da, Kral A. 

k xandrc' in kntlinde methaldar 
hıhman Ustaşi teşkilatının i
t I~ a ı,a hulunan liderinin Zağ
r chc gittiğini , .e orada l\facek 
ile gi" rii erek. Yugoslav camiası 
J• ricimle müstnkhel bir Hın•at 
hirliği tc<skilin~ çalıştığını ha. 
l <' r 'C'rmcktedir. 
Eu1 ı::nr radyosu; Almanyanın 

Yu"'oshn •;\ a diye biı devlet ta
mnrndığını ve Sırhistanın :ra -
kında ce1a ının verileceğini. söy 
lemi tir. l\Ii.isyö FiJof ta söyle. 
diği bir nutukta, Bulgar mille
tinin \'e ordu unun hazır oldu
ğunu bildirmiştir. 
Yugosıa, la kaynaklarından 

gelen \e daha nikbin mahiyette 
olan haberlere gifre de: 

Pek ~ akmda, 1939 Sırp - Hır
' at anlnsmnsının hiitiin Yugos. 
lav partileri tarafından kahulii
nii ifade eden bir beyanname 
neşredilecektir. 

Yugoslav hiikiımeti, ücler 

A lmım motörlü kıtnl,11nnın 
Mı>caristnna girrliM ha. 

beri ile, "hövle j!Üc ve felaketli 
lJir 7.:ımanda vazifeye devam et. 
mek icin kendinde kun·et b11-
lamadığını.. hildiren hir kağıt 
bırakarak intihar eden Kont 
Telrki'nin öliimü arasında hir 
miinasebet bulmak miimkün. 
diir. 

Alman ordt11:.m \"iik,.ek ka _ 
nuınrfa heveti ile dnimi temns 
J•,.linde nMne-u haher verilen 
J\liisvö Hitlnin. pakta rfııha t-v
,.,., iltihıtk etmiıı o1mıtklıı h"Tn
bcr, Alman askP'"İ is~Ali albTIA 
rirmemi~ olan MarAri'itanı da 
Romanya \'e Bulgaric;fsın VR7.İ • 

;\"l'tine c:okm!'lc ''e Ralkanlarcfa 
~·ana"aiTt hiiviik taarrı•.,.n io:fü·ak 
ettirmek istemesi ,.e Tt>leki'nin 
hunıt razı olmaması ihtimali 
\'ardır. 
DiğeT dhetf,-n. Möo;yö Filo. 

fun. Bulgar milletinin \ "e ordu
ıo;unıın hazır oldn~unu bildirme
si efe. hir tı>"Tr""' '"''"ekrtine paktını tanı ·acak, Alman:va~·a 

kar ı hayırhah hir bitaraflık 
muhafaza edecek; Almanya;\·a 
gıda maddeleri verecek: Sov~·et 

Bulgar:stanın da iştirak ettiri. 
lcceği hissini vermektedir. 

<Devamı 4 üncıide) 

Biliyoruz ki, lengüistik s:e
n cl olarak dillerin her türlü 
olaylarını ve bu olaylar arasın
da bulunan genel miınasebetleri 
bütün ayrıntılariyle araştırmak 
incelemek, ve o genel münase : 
betleri bularak ortaya koymak
tır. Fakat her dilin de bundan 
başka kendi yapısına, geçirdiği 
tekamüle, ve bunun sonucu ola
rak aldığı ttirlü türlü şekillere 
varıncıya kadar kendine göre 
bir takım özel haller ve şartlar 
gösterdiği de meydandadır, Bu 
gizi özel halleri - dil bir bilgi 
konusu olmakla beraber, ayni 
zamanda bir yaşama konusu da 
olduğundan - bir dilciden daha 
ziyade o dili yaşıyanlar daha 
iyi duyarlar, ve anlarlar. 

* * S osyetenin ilk şekillerin • 
den başlıyarak dilin türe

diği, ve sosyete tekamül ettikçe 
geçirdiği türlü şekiller, tarihi 
ve sosyal şartlar altında dilin 
de ona göre geliştiği ve tekamül 
ettiği belhdir. Dilin bu geliıji gü 
zcl, başı boş halinde, onu idare 
eden fakat henüz daha bulunup 
ortaya konmamış olan kuralları
na bağınlı kalarak o kurallara 
göre kendi varlığında yürüme
de devam ettiği görülür. 

Sanatkarların isimlerini oku· 
yup ta hundan ne ve, ze\•k , gu
rur duymamak kahil değild ir. 

observer edilmeden önce nasıl 
gelişi güzel bir tarzda olup bıter 
ken insanın o kadar işine yara
maz bir halde olup bitiyor idi
se, sosyete olayları ve onların 
arasnıdan dil olayları da bu se
fer öylece gelişi güzel ve başı 
boş halde olup biterler, ve sos
yal varlığa pek te elverişli ol • 
mıyarak, o kadar işe yaramaz 
bir halde olup biterler. 

de olan dilin bitme devresinden 
sonra, dı.izenli bir kılık alabil • 
mesı ve düzensiz "oluş., halin • 
den kurtulup düzenlı "oluş .. <5) 
haline girebilmesi ancak bu me
totlu yolu tutmak ile olur. 

Bu genel formulü dilimize 
tatbik edersek " türkçc,. mizin 
henüz observasyondan önceki 
durumda olduğunu görürüz. 16) 

Henüz daha bütün kelimeler 
derlenip toplanıp bir "diksiyo • 
ner., i yapılamadığı gibi. bun • 
ları idare eden kurallar bulu -

Biri eskidenberi "Osmanlı t aba 
kası, . ndan avrı olarak t ü rkr e-• ' . 
yi "konuşan,, ve yeni harflleılc 
"yazma,, ya da başlıyan " halk 
tabakası., , öteki de kendi k ül -
türünü türkceden başka tür lu 
alamaz ve alamıyacak olan "ye
ni nesil., dir. Türkçülük Osman 
!ılığın göremediği bu "Halkın 
kendisi,, ile henüz doğan bu ye
ni varlığın karşısında içten ge -
len bir atılma ile bunlara kendi 
dillerini verme yolunda çalış -
madan hiç te geri duramaz ve 
durmıyacaktır. 

~u hadi enin mem leketin i çti · 
maı?·atında oynadığı büyiik r olü 
yenı ne il anlıyarnaz. Onu biz da. 
ha iyi anlar ve takdir ederiz. 

Daha l irnıi sene e\ vel T ü rki
ycde bir opera t ee süs edebilece
ğine ,.e bu operada beynelmilel 
şahe erlerden Toska'nm T ürk ar. 
tistleri tarafından oynanacağına 
kim inanırdı?. 

Bu, bugiin bir hakikat olmuş
~ur: ve. hu riil ayı hakika t yaJla n 
aınıllerın karşısında huzu ile Jıu 
şu ile. minnet ve şi.ikran ile ~gil · 
mcmek affolunmaz bir nankör
lüktiir. 

"Maddi tabiat,, in (3) verile
ri olan her tı.irlü olaylar bu dev
rede henüz ilmi bir metot ile a
ranıp incelenmem!§, ve bu araş
tırma yapılarak bulunacak ka • 
nun1arına bağlanmamış saıma 
bir halde olup bitiyor, ve ınsa
run o kadar işıne yaramıyor 
idiyse, tıpkı bunun gıbı "sosyal 
tabıat,, (4) olayları, ve onların 

arasında dil olayları da böyle 
gelişı güzel "oluş,, halinde o -
lup biterler. 

Fakat insan nasıl kendine ya
rar bir hale sokmak için "mad
di tabiat,, olaylarını observer e
dip bulduğu kanunlarına bağ -
lıyarak onları dı.izenli bir kılıkta 
kendine yarar bir hale sokuyor, 
ve bundan edındiği faydalar git 
gide buyuyerek, çoğalarak nıha 
yet bir "medenıyet dunyası,, do
ğuyor ise, tıpkı bunun gibi "ma 
nevi tabiat,, olayları da aynı me 
totlu incelemelerle aranılıp bu
lunacak olan kurallarına bağla 
narak, ve böylece yaratılacak 

sosyal varlık gelişerek bundan 
da bır "kültür dünyası., doğar. 

* * S osyetenin bütün kurum-

t b ' " (1 ) Gen~ nup a ır ~ramer., i de (7) ya- (2) Devenle. 

Yeni Türkiyenin yirmi sene için 
de frenklerin dedikleri gibi bu 
" merhaleleri yakarak" terakki y r, 

lunda baş döndürücü b ir siirafıe 
ko u unu hiç bir milletin tek a· 
mül tarihi kaydetmemiştir. 

J\fiJl~timde ne biil fık bir istidat zılabilmiş değildir. (3) Nature physique 
(4) Nature sociale 

Böyle olmakla beraber so~ - (5) İlim dilinde bunun birincisine 
yete dilsiz duramıyacan-ı için "ham olaylar,, hali, ikincisine de • ·ıı
"yazılı., gramer yapılıncı;a ka • mı olaylar., hali denir. 
d " (6) Yalnız: "Türk Dil Kurumu,, nun 

ce,·herı, ve o cevheri i letenlerde 
ne nafiz bir görli \'armış! 

Tt-msil safhalarından bilhassa 
opera şuht-sinde ne için bu kadar 
duruyorum? ar sözlü .. gramere göre konu- verimli çalışmalandır kl, bu durumu 

şuJup yazılıp duruyor. Şu ka • sonuna erdirecektir. 
dar ki , türkçemize asırlarca miid (7) Zaten gramer ancak bütün ke-
det "Arap gra r· . ğ llmeler toplandıktan \"e onları idare 

me ı., nı e ı>men eden öz kurallar bulunduktan sonra 
kılmıs olan "Osmanlıca., nın de- yapılabilir. Yoksa yad kurallardan 
rin etkic;i hAla kendi ttilimi~i ol- yapılmış eski "Kava idi Osmaniye,,, 
du/Zu uihi duvup ~·· l . ler gıbi iğreti ve duzme olur. Bura-

. ov emıve en- da eskiden yapılmış tiırkçe bir gra-
gel olduğundan nasıl söyliye • merin ele geçirildiğini sevinçle duy-
t'e,?imi:r.i ve yaz:ıcağımızı şaşır • dum. 
mış oluyoruz. ( aı . ( 8) Geçen _gün yolda giderken lle-

rıde okula gıden iki Türk ya\•rusu-
Eski Osmanlıca asırlarca . d nun tramvay direğine doğru uzun u-

.. .. mu zun baktıklarmı ve nihayet ayrılıp 
det Turk dunyasında konuşma gittiklerini . gordUm. Bir de dıre~c 
ve yazma vasıtaıo;ı ola:ak kull:ı- yaklaşınca kUçUk bir kara tahta uze
nılmış. ve "yapılmıs,. bir dil rine, "J?.ur~k lağv~ilmfştır,, yazıl-
. ye- dığmı ıordum .. Meger oradaki durak 

rıne konularak diksiyoneri sa- kaldırılmış, !akat tramvay idaresi 
yılan "kamus,, lardan, "Biir- bir türlU tUrkçe "Durak kaldrrılmış
han., lardan istenildiği kadar tı.r.. di!ememiş, Osmanlıca "L4ğve-

. . • dılmiştir,, dediği için çocuklar - ve 
ve o dılJerın gramerine uygun- tabil halk ta böyle - onu okuyama-
luktan hiç de sasmıyarak alınan mış, ve bir şey anlamamıştır! .. 
kelimelerden dili doldunnuş ve (9) Hele bu yan bakışın sanki 

.. ' tUı kçe "öldüren,. kelimesi yokmuş 
zavallı turkce kelimeler bunla - gibi, "ka til,, i zorla okutmak içln 
rın yanında kendi diksivonerin- "kaglil., , 'ucube! lisaniye,, sini orta
df"n ve ırramerinden voksu .. k ya fırlatan "hUnerbazlıklar,, ı insanı 
Sl··ız h"r h 1... bo b. - ,_· .. n o - g{ildUrmeden ~yade tasalandırıyor! .. 

ı . a uf'! ynu uruk kal-
mı~tır. Bugün bu kargaşalığın,---
hala sürüp gitmesi. bir yandan 1 ~I NEŞRiYAT _ 

dilin henüz yapıllmamış olma~ıı KARDEŞ GiBi - Çığır Kitabevi 
ise. öbür yandan da bugiinün ~.rafından gü~l . ve renkli bir kapıık 

. ıçınde neşred ılmış aşk romanıdır. 2 
eh kalem tutanlarımızın "Tiirk- inci de!a basılmıstır. 
çe .. ye doğru olan harekete bir BENiM ÜNiVERSiTELERiM -
türlü ısınamayıp hali yan bak _ Hasan Ali Ediz tarafından Maksim 
malarındandır. (9 ) Gorkl'den lisanım.ız:a çevrilmi:ı \"e 

Remz.i Kitabevi tarafından neşredll
miştir. 

* * TARiH HÜLASA KiTABi - Bu O ~manlı~anın kendi dik- kitap, lise ve orta birinci sınıf tarih 
sıyonerıne ve gramerine kitabının hulAsasrdır. Bu hUllısayı öğ

dayanarak tersine tekamül et- renenler imtihanda muvaffak olabı 
mesidir k- ı ·· k . b .. lirler. Ahmet Halit Kitabevi tarafın

ı, ur t'eyı ugune ka- dan neşredılmiştir. 
dar bu k d d.. · 

~ilJi sahnemizde Avrupa eser
lerı tok defa büyük muvaffakı
yetle o?·~anıyor. Öyle olduğu hal
de ne ıcın Toska 'nın temsil edil
mesini sanatın kuvvetli bir d ii
nüm yeri f!ihi telakki ediyorum? 

Çiinkli Toska'yı bu derece mii
kemmel hir surette oyn amak de
iil, hatta oynamaya ce aret et
mek bile bii viik bir adım te kil 
ediyordu. Devlet konservatuarı 
hu cesaret çitini bir sanat kiihev
lanı hafifliği)·le atlayı\"ermis ; e 
mu\'affakıyet zaferinin . eref bay
rağını he ·nelmilel sanat sahika
sının en ) üksek zirvesine dikmis-
tir. ~ 

Türk tenörleri, Türk bariton
ları, Tiirk prima donnaları, Tiirk 
sopranoları ile oynanan To ka 
memleketin yalnız sanat tarihin~ 
de değil. i çtimai~·at tarihinde de 
kayde ş.wan bir fasıl başlangıcı
nın hareket nisanesidir. 

.~ra.nsanın en yük ek tiyatro 
muellıflerinden Victorien Sardou
mın l a?.dığı hu dram ilk defa ola
rak 1887 sene inde. 24 Teşrinisa
nide Porte Saint Martin ti:vatro
sunda oynandı. Sonra 8 İ\ıal ıs 
1909 da Sarah Bernard tiyatro
s~n~a ~~rar edildi. Eser, piyes 
hu\'ı~etını musikiye feda edt-cek 
derecede nıeshur hcstekiırl ardan 
Puccini tarafından miikemnıel 
surette bestelenmi ·tir. O kadar ki 
bugiin Toska denildiği zaman, pi
yt-sten zi~·ade opera hatıra gelir. 

Tiirk sanatı bu demir leblehh·i 
hu kadar kola~·lıkla öğiittiikten 
sonra artık pek yakın bir atide 
' 'Milli mu iki akademi" mizin sa
nat maidelerinin listesinde A:v
daları, PersifalJcri, Madam B~
terfla.} ları da göreceğiz ... 

• -~ a~ uzensız bırak - ALI ÇAVUŞ PEŞTEDE - Mual-
mıştır. Çunku bugün hail h~r- llm Ahmet Halit Kitabevinin neşre 
hangi yeni bir fikri ifade etmek b_aş~dıgı Halk Kitapları. serisinin bı-
. · h "k nncı kıtabıdır. M Şevkı Yaz.man ta-
ıçın emen amus .. imdadımı- r<lfmdan yazılmış' bir kahramanlık 
za yetişiyor, Ve biz onda buldu- hikAyesidir. 

To ka'nın Türk sahnesinde tem 
sili Namık Kemalin miJJette giir
mt-k ümidini ölünceye kadar iz
har eyledii!i feyizlerden b iridir. 
Bunu hu rejim yaptı. 

larının topundan doga -
cak olan kultürun -ayrıldığı bö • 
liımlerden bıri olan dılin cie 
sosyal bır kurum olmasına gö
re, dilin de bu yolda ılmi bir 
metot ile aranması, incelenmesi, 
ve dil olayları olan kelimelerın 
observe edilerek söylendiği bü
tün bulgalardan ve dilin geç
mişini gösteren eski kaynaklar
dan derlenip toplanması gerek
tir. Bu yapıldıktan sonra dili ida 
re edip henüz daha bulunmamış 
olan kurallarda bulunup dil o 
laylarına bunlarla çeki düzen 
verilir, dil de kendi varlığını 

bulur. Bu birinci iş dilin "dik
siyoner,. ini, ikinci iş de dilin 
"gramer., ini ortaya koyarak dil 
artık başı boşluktan kurtulmuş 

ve "yapılmış., bir dil olur. Bü
tün yapılmış dilJer hep bu yol
da düzülmüşlerdir. 

ğumuz bir kelimeyi e<ıki zevki- UYKUSUZ GECE - Mark E-
mize göre "N waın'ln seçme hikAvelerindcn olan •.·u 

Bü~·iik \'atanper\'er airin ruhu 
şad olsun! 

. asara yansuru., eser Hamdi Varoğlu ta ra fından Usa- Takııimci 

Kadınlara Erkeklik Hormonu •.. 
Horo7.lara di ilik hormonu şı-ı yıfladıkları zaten ötedenheri bili

rmga edilince, horozun ibiği düş- nirdi. Fakat kocanın kahrını çek
tüğiinü, sesinin kı ıldığını, kısa meden ;\alnız erkeklik hormonu 
sözle tavuklastığını biJirsiniz.. ile bu i~·iliğin kaznnılahilece~i. 
Birta' uğa erkt-klik hormonu şı- doğ-usu, pek ·'eni bir şeydir. 
rmga edilince tavuk horoz ola- Erkeklik hormonunun, henüz 
mazsa da, ta\ ukluğunu kaybeder, son bahar mevsimine erişmemiş 
yumurtlamaz olur... kadınlar ii1erinde en biiviik ve 

Şu kadar ki, dil bu yolda yü
rürken o dıli konuşan sosyete 
bilgiçlerinin dilin artık gelişi gü 
zel değil, fakat bir disiplin :ıltı
na alınmasını , düzülmesinı ve 
ona göre fertlerin içinde doğan 
ruhi halleri biribirlerine daha 
düzenli, daha güzel olarak anla
tır bir kılığa girmesi lüzumunu 
duyarak dil olayları observer e
dilir, ve bağınlı olduğu kural
lar bulunarak dil olayları o ku
rallara göre düzülür. Ve bu 
"düzen,. il~ fertler arasındaki 

"konuşma .. ve "anlaşma,. dedi
ğimiz ruhi haller daha giizel, 
daha verimli. ve daha ruhlu bir 
hal alarak kişinin kendi sosyal 
varlığını daha derinden duymı -
ya ve insanı sosyeteye daha sıkı 
bir tarzda bağlamıya başlar. 

Bu metotlu yiirüyüş tabiat o
laylarında olduğu gibi, sosyete 
olaylarında da tutulacak en doğ 
ru yoldur. Nitekim tabii olaylar 

İmdi dil olayları da tıpkı ö
bür maddi ve mAnevi olaylar gi
bi ilmi bakımdan üç durumda 
bulunurlar: Observasyondan <>n 
ceki durum: observasyon duru
mu; kanun durumu. 

gramennden uyduruveriyoruz: nımıza çevrilmiş ve Hilmi IGtabevl 
Bu yolda eskidenberi uydurul • tarafından neşredilmiştir. 

muş ve bizim alışmış olduğu _ ÇIGIR - İl~m, !iklr, sanat mec
muz binlerce kelimeyi atmak muasıdır. 98 incı sayısı neşr~dilrn iştir. 

kolay olmadığı gibi, bu türlü SATILIK APARTİMAN 
kökleşmiş alışkanlıklardan ku:::- Tarlabaşı civarında Du\·arcı Adem 
tutmak ta kolay değildir. sokağında alaturka hamamlı 4 daireli 

Dükkan ve Kahvelerdeki 
Sırkat Vakalan İçin 

Yeni Hükümler 
Ankara. 2 ('.l\AN) _ Dükkan 

v~ ~ahvehane gıbi yerlerden gun 
d uzun Yapılan sirkat suçları hak 
'Clnda ı urk ceza kanununun 491 

Böyle tecriibeleri insanlar iize- en i)·i tesiri meme hastal~klartn
rinde ~·apmak -kolayca tahmin da göriilmii~tiir. Bu hastalıkların 
huvurursunuz- imknnsızdır. Va- her türliisiinde f!rkeklik hormo
kıa erkek olmak se\'da.-ına di.işen nunun faydası nt-k belli surette 
genç kızlar arada sırada işitilir- meydana cıkmı tır. 

Beş Yaşındaki 

Çocuğun Fedakarlığı 

Küçük Jean Garner'in hi
kayesi çok acıklıdır. 

Bristol'de oturan kuçük Jean

llmi bir metot ile incelenme 
sinden önce gelişi güzel bir hal-

5 No. 1ı apartıman (9000) liraya sa
Fakat dış alemi objektif b ir tılıktrr. İradı ayda ( 85) liradır. Gör-

haJde gönniye alışmış olan mek için karşısmdak. kunduracıya 
ne- müracaat. 

Ve eğer l(arip bir hiylenin kur
banı olmasalardı daha çok da i
lerliveceklerdi. Fakat başlarına 
tuhaf bir hadise geldi. 

se de, onlara eı keklik hormonu Ha;\·atın son baharına erismiş 
şırınga ederek arzularını yerine ~·ahut kadınlık u:ımvları hir hasta
J!l'tirecek ilim adamı hulunamaz. lık sebebiyle c;ıkarılmıs olan ha
Erkcklerden de kadın olmak is- vanlnra gelince... Onların zaten 
tc' en kim e. muharehe zamanla· kl'ndileri az c;ok erkeklesmiş ol
rında bile. h ic; i itilınemi tir... duğundan, tekrar erkeklik ho"-

ın evıne 2eçenlerde bomba isa- y • 
bet etmış, fakat ne ona, ne de o- azan. 

Veziyetin fena olduğunu gö
ren memleket kadınları ~öyle 
bir çareye baş vurdular. Üzer
lerine milli kıvafetleri olan kır
mızı pelerinlerin i J?eçird iler ve 
baslanna kırmızı kasketlerini 
taktılar: ellerine süpürJ?eler ala
rak düşmanın volu üzerinde o
lan dae tepelerinde dolaşmaya 
basladılar. 

inci _maddesinin 4 uncu bendinın 
~tbık edileceği temyiz mnhkeme 
s~. 2 inci ceza dairesinin içtihadı 
cumlesinden idi. Ahir en bu gıb 
yerlerin umum a açık olması iti 
bariyle burala rda işlenen hırsız 
lık vakalarının alelade açık yer 
lerde vuku bulmuş sirkatlerder 
far~ı . olm.ıdığı düşünülmüştur 
Bu ıtıbarla b u hükmün izinsiz ~i 
rilem iyecek yerlere muvafık ol
duğu esasına dayanılarak mez
kur maddenin b ir inci fıkrasına go 
re m uamele vaoıldıi!ı gôrülmiı 
tiı r. Adli,•e Vekaleti 49 1 inci mad 
denin diğer fıkralanndaki hu
k üm ler ile kabili telif bulunma
rnasımı ı!Öre dükkan ve kahvcha 
ne gibi verlerdP ı?iirdiızlin vnpı 
lan sirkat sucları hakkında mcz 
kiır maddenin 4 ü ncü bendinir 
tatbik edileceği m üddeiumumi· 
liklere bildirmişti:. 

Bununla herahrr, Avruırnda . monu sırınl!a l'dilıne~inin tesiri, 
.,..a71 ht>kimler kad n'ara -on 1an katfrnın yalııı7. nhu ii7f'İnde ol
rrk«'klt- tirınel< m aksarfh 1e dc~il mıı"?hır: O nıl'\'sİıne l'"i mis be
te 1 a\' İ mnk adh le- erkekt ik hnr- men hf'r kadının t11tuldııihı \' İİ· 
monn ırm({a etmis'erdir. Kıtdın- rrk sıkıntısı. erkek'ik horın~nu 
)ar üzeriude e ·keklik hormonu· teda,·isi iizerine ka,·ho1nıns ,.e o
nun tesiri , sırını:a edilen kadının nun ,·erine adeta keyif hali geJ
hayatında haha,., ;\'az ~·ahut son mistir. 
haha1" ''"'''"' iminde bulunduğuna Bir de. o mevı;ime eri!llmiıı; ha-
göre deği ir. yanların ~okra ct'k•ikleri idrar 
Kadı11 hava.tının bahar '-e vaz volu zahmetleri erkeklik hoTmr 

rn"' ı;imlcpinde hulundufrn v~kit ~11 c:ırınvalartndım sonra ~ecmiıı 
,. .. k .. klik horn onu. o ~iinlt-~tfr ve kenrlilPrire sırınıra vamlan ba
~ancı cekenlPrin sancılarını cfin- \"nnlar J!e<"cleyin rahat uyumuş
ctirir. i •:nrnı• lıklan sikib et eden· lrdır. 
]eri 78\ ıflattr ... O giin'erinde san- Urnnıklıkta kt'\ if. 11,\"knda ra
ca ceken J!l'nc; kı7.lar koca' a \'a- hat ta. ha~·atın son baharında ~·a
rıııra c;nncılı\rından kıırhıldukla- hıma atılacak bir şey olmasa ge
fl, sisma n olanların da biraz z:ı- rcktir ... 

nunla beraber oturan annesine 
ve uç yaşındaki kı.içük karde~ine 
bir şey olmuş. 

Ertesi guniı annesi başka bir 
semtte yenı bır ev bulmuş ve o. 
raya taşmmışlardır. Çocukları 
bu yeni meskene ,götürdükten 
sonra annelerı , ~eride kalan ba
zı eşyayı almak üzere yıkılan bi
rinci eve dönmüş, çocukları yal
nız bırakmıştır. 

Bir müddet sonra bir satıcı e
vin kapısını çalmı$. fakat hiç bir 
cevap alamamıştır. Bunu gören 
komsular da merak edince polis 
çağırmışlar ve hep birlikte ka· 
pıyı kırıp içeriye girmi~ler. 

Bir de ne ~örsünler .. lki kar
deş te verde hareketsiz yatmak
tadırlar. Üzerlerindeki elbiseler 
bastan başa yanmıştır. E\•in eş-

yası da ateş almıştır. Hemen kendisine çocukların hastahane
hastahaneye kaldırılan çocukla- ye kaldırıldığı haberini vermiş
rın ikisi de ölmüştür. ler, fakat kadınca~ız kendisini 

Fakat son nefesını vermezden orava attığı zaman da ölüm ha
evvel üç yaşındaki küçük kız va- heriyle karsılaşmıştır. Onları 
kayı kesik cümlelerle şöyle an- son defa sağ görmek kısmet ol-
latmıya uğraşmıştır: mamıştır. 

- Ben küçük gaz oca~ımda * * 
bebeğim~. ~.ahve yapıyord~. lngilterenin İlk İstilisı 
Canım buyük oc...a~ı yakmak ıs- btt ıtııas n~ 
tedi, kibriti yaktım; sonra na- ıngiltere 1797 seb 22 Şu-
sıl oldu bilmiyoruı;n .. eteklerim batındanberi hiç bir ordu 
tutuştu, ablam yetı.ıı. Sonrası- tarafından istilA olunmam:ştır. 
nı hatırlamıyo~m. .. . Bu tarihte General Tate ismin-
. Y~pılan tahkıkat ~ostennı$- de Amerikalı bir macera oeres

tı.r kı; Jean G~r!'er kız kardeşi- tin idaresi altında 1.400 kiı;iJik 
nı kurtarmak ıcın o kadar çok bir Fransız ordusu cenubi Wa
u,ğraşmıştır ki, bu a:a~a kendi les'de Fishgvard'a çıkmışlardı. 
hayatını d~ fe~a ~.tmı.~~ı.:. Fransızlar karaya avak bastık 

Annelerı gen dondugu zaman tan sonra bir müddet ilerlediler. 

Dürbü nlerle uzak da~lıırda 
bir takım hareketler sezen Fran 
sızlar büviik bir düşman kuvve
t inin kendilerine karsı cephe aL 
dıi:?ı kanaatine düştüler. 
" t~erilerde bir pusuya düşü

nılmek korkusuyla ilerlemedi
ler. Vaziyet anla$ılıncaya kadar 
bir ild ~n beklemeye karar ver 
~iler. O zamana kadar ise fngi· 
lız askerleri cenubi Wales'e çık
tı . Buradaki kadınların yardımı
na yetişti. İki ı!fin sonra istila 
kuvvetleri Velindre'de düşmana 
teslim oldular. İnJ?ilterenin isti
lası suya düşmüştü. 

İstanbulun Yeni Elektrik 
Santralı 

Ankara, 3 (TAN ) - İstanbul. 
da yeniden inşası mu karr er olan 
elektrik santralının eti.ıdleri ık
mal olunmuştur. Mutehassıs mu 
hendislcr raporlarını onumüzde
ki giin lerdc Nafia Vekalet ne 
tevd i edecektir, 
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MEŞHUR ADAMLAR 
Galerisine Kimlerin 
Resimleri Asılmalı ? 

Fahrettin Kerim 
1 

Verdiği Cevapta, 1 

TAN 

Ede~iyat ve Kültü~ Sahasında Hizmet E~miş 
1 

. "' 

Şahsıyetler Galerıde yer Almalıdır Dıyor j b~·urdc ge<;en hafta :rapılan 'ipOr şenliklerinde beden terbiyesi 
mukellefleriyle merasime iŞtirak eden lw:lanmız geçit resminde .. 

Profesör Dr. Fahrettin Kerim 

anketimize verdi.ği cevapta sun- lzmı· de A tletı·zm ları söylemiştir: 
- Memleket ilmine hizmet et

miş simaların milli üniversitenin 

noktalardan faydalıdır. galerilerinde yer almaları bir çok Ve Spor Zevk 
1
• 

Çalışana hürmet, bilhassa ilim 
sahası gibi, müntesipleri icin di
ğergamlık ve maddi menfaat 
beklemeksizin yapılan çalışmala
rı, ölümlerinden sonra yaşatacak 
olan hatıralar gençlere iyi örnek
ler teşkil eder. 

İzmir Sporda Her 

Devresine 

Bakımdan Bir Kalkınma 

Girmiş Bulunuyor 

Pr. Dr. Fahrettin Kerim 

Bundan dolayıdır ki ziyaret 
ettiğim Avrupa üniver~itelerinde 
eski hocalarının büstlerini. foto_ğ
raflarını .'(Ördüm. Hatta bunlar
dan şöhretleri milli hudutları as
mış enternasyonal şahsiyetler i
çrn, yalnız üniversite dahilinde 
degil, sehirde de cadde ve sokak 
:isimleri verilir, bazılarının hey-
kelleri belediye tarafından ala- İlk eseri "Etta'llmu soni,, naının-
kadar müesseselerin önlerine ve- da bir felsefe ansıklopedisidır. 
ya civar bahçelere dikilir. Farafü'nin yetmiş lisan konuştuğu 

söylenir. Bu Türk dahisinin musiki-
Galeridc yalnız üniversitenin ye derin vukufu bulunduğu ve kendi-

yetiştirdiqf mütefekkirler yer aL sinin hem bestekar olduğu. hem de 
mamalıdır. Doğrudan doğruya birçok musiki Aletlerini büyük bır 
herhangi bir sahada, edebiyat sa- mahAretle t'aldığı rivayet edilir. 
hasında, kliltür sahasında hizmet FarAbi 120 eı-er yaz.nıı.ş ve 950 se-
etmiş mütefekkir ve tanınmış nesinde Şamda 'e!at etmıştir. 
iahsiyetler, üniversite ailesi dı- İbni Sina: 

. sında dahi olsalar. şeref galerisin. 
de yer alırlar. Çünkü. üniversite 
ilmin mihrakıdır, bütün huzme
ler orada toplanır. 
Tıp sahasında bu galeri için 

şahsen şu zevatın girmesini dü
şun iıyorum: 

İbni Sina, Farabi. Zikriyürrazi, 
Turkçe tıp lisanını tedvin eden 
Kırımlı Aziz ve ondan sonra ye-

Büyük Ti.irk l'ı:.kim ve hekimidir. 
Şarkta ve garpte Sultanületıbba ün
vaniylc tanınmıştı. 980 tarıhindc doğ
muş ve 1037 de Hamadan'da vefat 
etmi§tir. Tıbba. felsefeye dair bir
çok eserler yazmıştır. _____ ,,_ --
Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

tişmiş bir çok üstatlar vardır ki, 
bunlar kendi şubelerinde en son 
esaslar üzerinde inkilap yap
mış insanlardır. Bunları hürmet
le yadetmek her halde genclere 
büvük bir iftihar vesilesini teşkı·ı Hadiseler. pek yakında Bal -

kanların mühim hadiselere sah
eder. 

ne olacağını göstermektedir. 
Ahnanyannı, Yugoslavya ve 

Yunani:'ltana karsı um~mıi bir 
taaruz hareketine girismesi ih
timali olduğu gibi. evvela Yu -
nanistanı tasfiye etmek isteme.. 
si de muhtemeldir. 

f nönii kosusu dolayısiyle İzmL 
re gitmek. memleketin meshur ve 
önde gelen şehirlerinden birinin 
spor zevki ile atletizm varlığı 
hakkında bir fikir edinmeme ve
sile oldu. 

Atletizm bir zamanlar İzmirde 
çok tutunmuş. alakalısı ve mün
tesibi bol bir spordu. Sonraları 
esef duyuran bir dur~unluk dev
resi gecirdi. Doğrusu ben İzmirin 
bu~ünlerde bir kalkınma devre
sinde bulunduğunu bilmiyordum 

·Bir taraftan İnönü kosusu ya
pılırken. di/!er taraftan statta bü
vük atletizm müsnbakaları tertip 
edilmisti. Güzel bir or!lanizasyo
na istinat eden bir atletizm mü
sabakasının iyi hakemler elinde 
İzmire büvük heyecan ve zevk 
verdiği o kadar bariz bir şekilde 
$?Örülmüştür ki. iman hic tered
düt etmeden "İzmir milli takıma 
en cok eleman verebilecek bir 
şehirdir'' diyor. 

Cünkii İzmirin iklimi ateletizm 
sporunun cok aradı_ğı, faksıt a7 
huldufo bir hususivete maliktir 
İzmirde atletler simdi birinci 
forma girmiş bulunmalıdırlar. 

Yun<ınlıların atleti7mde muvaf
fak olmalarında iklimin büvük 
rolü vardır. İzmirde de enerjik 
Türk cocukları Ralkanlann fevki
~e cıkacak şaTtıarı bulmaktadır
lar. 

HP.r sporun hPc;i2'i ohın ;ıtletiz
min İzmirde cok sevildiğine hııl
kın ~tıırlvornu hıncahınr Clol<hır· 
ma<ımıfan haska bir nıis;ıl rlnhP 
r.rösterilebilir: P~zcır P-iirıü MiW 
küme macl;ırı İzmirriı> ::ıtletizm 
vii7iindPn tehir Pnilmic;ti. 

letler halinde görebileceğimiz 
hakkında verilen ik büyük müj
de idi. 

İzrnirin 400 metrecisi, mania 
koşucusu ve atıcısı hemen naza
rı dikkati cebeden istidatlcırdır 
Bilhassa 400 metreci Raifin Stil 
ve teknik noksanhrına rağmen 
yaptığı 53.4 ileride bu gencin 50 
seniyelik bir sprinter olacağını en 
disesiz müjdelemektedir. Ancak 
ciddi ve sabırlı bir calışma iste
yen 400 metreyi ihmal etmemek 
sartiyle. 

Süha. manialı kosularda henüz 
formda ~örünmemekle beraber 
milli takım kadrosunda vine yer 
alacaktır. Atıcı Atıf diskte. ·ca
lıştıi!ı takdirde birinci adamımız 
olabilecektir. 

İzmirin mükelleflerini de gör
dük. Kıyafetleri bilhassa nazarı 
~likkati celbedecek kadar güzeldi. 
Iclerinde ı!Üzel vücutlu .'(eneler 
çoktu. Futbol meraklısı İzmir. at
letizmi anladı~ı ,gün, onda mu
hakkak ki. daha lerin ve daha in
ce bir zevk bulacaktır. 

Füruzan Tekil 

Güreş takımı gitJ,iyor 

Adanada 12 Nisanda yapıla
cak olan Türkiye güreş birincilik
lerine istirak etmek üzere, İstan
bul güres takımı salı günü sehri
mizden Adanaya hP.reket edecek
tir. Gidecek güreşçiler sunlardır: 
Ahmet. Halil, Bekir. Faik, Ahmet 
Adnan, Coban Mehmet ve Sam
sunlu Ahmet. 

Boks istişare lıeyeti 
Boks sporu icin Esref Sefik. 

'r ---. ....._._ .. ._........---..., 
1 iktisadi Haf ta 1 
\..,~~~~~------------------J 

Siyasi HCidiselerin Piyasamıza Tesiri· 

İhracatımız -Bir Haftahk ithalat ve 

Harptenberi ilk Normal Hafta 

Harpten sonra mal satmak 
kolay, mal almak daha çe

tin bir mevzu haline ...girmistir. 
Avrupanın geçirdiği ham madde 
buhranı karşısında. her nevi 
mahsullerimizi. dışarıya satmak 
imkanları artmıstır. Fakat buna 
mukabil dışardan harpten evvel 
olduğu gibi bol mikdarda mal 
gelmemektedir. 

Harpten sonra teşekkül eden 
bu kaide, bu hafta icinde biraz 
değişmişti. Bu hafta ihracat ka
dar ithalatta da bulunduk. 

Çoktanberi Tuna volunda ve 
muhtelif Balkan me~leketlerin
de bekliyen ithalat eşyası toplu 
bir surette birdenbire gelmis. bu 
suretle ithalat yekunu kabarmıs
tır. Bu eşyanın mühim bir kısmı 
da. Almanvada11 ithal edilmistir. 
Alman firmaları, heni.iz tasfiye 
edilmemis olan 2t milvonluk ti
caret anlaşmasına göre. fabrika 
aksamı. demir maheme. loknmo
tif parcalarını göndermis'erdir. 

Buna mukabi 1 de Almanya ya 
1 iftik ve tütün P.önderilmü:tir. 

Siyasi Hadiselerin Tesiri: 

Ha_fta_nın _siyasi hadis~~erinin 
ıktısadı mevzular uzerine 

olan tesirlerinden bahsetmek la
zım ,gelirse, en ziyade Yugoslav
ya hadiseleri üzerinde tevakkuf 
etmek icap eder. Bu hafta icin· 
de, Türkiye - Yugoslavya ticari 
münasebetleri, her zamankine nis 
betle daha fazlaydı. Yu~o~~wya
nın en ziyade aldığı malların ba
şında pamuk, pamuk kırpıntısı, 
kepek bulunmaktadır. 

İsvicredn gelen bir telgraf ha
berinde, Yugoslavyanın İsviçre 
mallarına transit vermediği, bu 
yüzden İsviçrenin Balkanlar ve 
Türkiye ile ticaret vapamıvacağı
nı bildirmektevdi. Bu İsviçre ha
berinin ne derceye kadar doğrı 
olduğunu öğrenmek kabil olama
mıştır. Düne kadar İsviçreve. Yu
goslavya tariki ile bol mikdarda 
t'ındık. deri gönderilmiştir. 

1svicreyle aramızdaki ticari 
münasebetlere gelince, kliring 
hesaplarından 800 bin liradan 
fazla alacağımız vardır. Bu yüz 
den son günlerde İsviçre:ve ser
best dövizle mal satılmaktaydı. 

Alacaklı olduğumuz memleketler 
arasında, İtalya ve Macaristan da 
bulunmaktadır. 

Macaristanla aramızdaki ticari 
münasebetleri genişletmek icin. 

Peştede yapıl~n müzakereler bir 
netice vermemişti. Yakında bir 
Macar heyetinin Ankaraya gele
rek. ticraet anlaşması müzakere
lerine devam edeceği söylenmek
tedir. Macarlar. son zamanlarda 
kuzu ve keçi derilerine karşı çok 
talep göstermektedirler. Me\'sim 
itibariyle Tt1na yolu da açıldığı 
icin yine eskisi ,gibi, Macar vapur
ları satın aldıkları malları. doğ
rudan doğruya Macaristana sev· 
ketmek imkanlarını elde etmiş
lerdir. 

İhracat: 

Bu hafta içinde ihracat 2 bu-
çuk milyon lirayı tecavüz 

etmekteydi, satılan eşya pek mü
tenevvidir.Bunların arasında Ro
manyaya ihraç edilen 6000 liralık 
keçi boynuzu bile dahildir. Birin
ci derecede ~elen maddelerin ara
sında, tütün bulunmaktadır. Bu 
hafta ic.~inde tütün ihraç edilen 
memleketler Almanya. Cek,·? 
Mısır, Romanya, Danimarkadır. 
Bundan başka pamuk ve pamuk 
kırpıntısı, tiftik ihracatı da birin
ci planda !{elmekteyd~ Bu mallar 
en ziyade Almanya, İngiltere ve 
Yugoslavyaya sevkedilmistir. Ta· 
ze ve tuzlu balıklara karşı her 
taraftan talep vardır. Şimdiye 
kadar palamut ve torik nevinden 
balıkların Almrnyaya ihrac edil
diği vaki de~ildi. Bu balıklar en 
ziyade İtalva ve Yunanistana ih
rac edilirdi. 
Haftanın ihracat maddeleri a

rasında. nebati ya~ küspe~i. fm
~ık. ceviz. di~er kuru meyvalar 
bulunmaktadır. 

ithalat: 

1. thalata gelince, yukarda yaz
dı~ımız gibi, bu hafta itha

lat işleri diğer haftalara nisbetle 
daha bere~-tliydi. Tuna yolundan 
mühim mikdarda makine, demir 
malzeme. insaat demirleri. Basra 
yolundan kahve. cay. İne:iltere
den teneke, otomobil lastiği, pa
muk ipliği, kimyevi maddeler. 
Yunanistandan boya, kimya mad
deleri ithal edilmiştir. 

Beklenen mallar arasında, çivi. 
kahve bulunmaktadır. 

Vaziyeti bir daha hülisa ede
cek olursak, haftanın ihracat ve 
ithalat han,htleri normal bir 
manzara arzetmekteydi. 

Hüseyin Avni 
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BUGUNKU PKUl.il~Al\I 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Mü1Jk (Pl.) 
8.45 Ev kadını 

* ı 2.30 Program 
12.33 Miızik 

19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Şarkılar 

20.15 Radyo ga-
zetesi 

20,45 Temsil 
21.30 Konuşma 

21,45 Radyo or -
trası 

12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
13.20 Müzik (Pi.) 22.30 Haberler 

22.45 Radyo or -
kestrmıı 

23.00 l\Tıizik (Pl ) 
pro- 23.25 KApımııı. 

23.25 Kapanış. 

+ 
18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.30 Fasıl 

gramı 

Radyomuzda Elen 

Çocukları Saati 
Ankara, 3 (TAN) - Ankara rad

yosu yarın (bugün) gece saat 23 de 
15 dakika devam etmek uzere bir 
"Elen Çocukları Saati,, tertip etmiş
tir. Saat 23 de Elence neşr·yat biter 
bitmez bu çocuklar saati başlıyacak
t.ır. Bunun yapılmasını radyo müdür
lüğü Ankarada bulunan meşh\&l' ar
tist Pangalis'e tevdi etını~tir. 

Cemal Sahir Jübilesi 
İlk operet sanatkfırt Cemal Sahir 

için evvelce tertip edilen jübile, ışık
ları karartma kararmın tatblkına te
sadüf eti.iği için 15 Nisanda tekrar
lanacaktır. 

Jübile 15 Nisan Salı Akşamı Şehir 
Tiyatrosu Komedi Kısmında yapıla
caktır. Jübileye muharrir' Nusret Sa
!a'nm bir müsahabesiyle başlanacak
tır. Mü.sahabeyi Cemal Sahir tarafın
dan oynanacak olan (ÇAR DA~ ) o
pereti ile Şehir Tiyatı·osunun Saz -
Caz ve Muhlls Sabahattlnln Kerem 
ile Asli, Dümbülü'nün Dirilen Ölli e
ser ve komedileri takip edecektir. 

Şehir Tiyatrosu Turnesi 
Şehir Tiyatrosunun artistlerinden 

bir kxsmı her yıl olduğu gibi, bu yıl 
da bir Anadolu turnesi yapacaklar
dır. Turneye çıkmakta olan grup bu
gün Konyaya harel<et edecektir. Ar
ti!;tler Konyadan sonra on bir vila
yette daha temsiller vereceklerdir. 

....................................... -...... . 
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAM 1 

VE HAFTASI - Yavrularınızın 
bayramlıklarını hazırlarken Mil
letin yardım ve şefkatine muhtaç 
çocukları da sevindirmek için 
Çocuk Esirgeme Kurumunu yar
dLmlarmı7.la kuvvetlendirini&. 

COCUKSUZ AİLE YUVASI ~ 
SU~YU ÇEKiLMİŞ DEGIRMENE: 

•ı BENZER. YARDIMA MUHTAÇ S 
ÇOCUKLAR! SEVELiM ve VA· i 

"ı ŞATALIMI : ....•........................................... : 

Tesrihte Mazhar Paşa, Ebelik
te Besim Ömer, kadın hastalı,.kla
rında Asa! Derviş. dahiliye ve as
keri tababette Süleyman Numan 
Paşa, Raşit Tahsin, Hamdi Suat. 
Ziya Nuri gibi ebediyete intikal 
~tmiş ve şu dakikada belki bazı 
isimlerini hatırlıyamadığım he
kimler vardır ki, muhakkak isim
leri ve resimleri galeride yer al
masını üniversitenin çok isabetli 
bir kararı olarak bulurum. 

Yalnız Yunanistana karsı hir 
Alınan taarruzu tııkdil'inde~ Yu
goslaYya cok miiskiil ve nazik 
bir \·azi;vette kalacaktır. Yu • 

Biz atletizmin ön plana alınma· 
sını ve bövle bir hareketi bir tek 
insanın bile protesto etmemesini 
ilk defa İzmirde yördük. Bu, ile
risi icin atılrnıs büyük ve emin 
bir adım, İzmirlileri meshur at-

Kemal ve Süleymandan mütesek
kil bir boks istisare heyeti vücu· 
de getirilmistir. Teknik islere ba
kacak olan bu heyet güreş fede 

. ' 
Adı Geçen Meşhurlar 

goslavya bitaraf kaldığ"ı ve Al .. 
man kuvvctl<'rinin Yunanistanı 

rasyonununa bağlı olacaktır. Doktor Fahrettin Kerimin an
ketimize verdiği cevapta adı ge
çen meşhurlar hakkında kısaca 
su malümatı kaydediyoruz. 

ığliıp etmelerine ıniisaadc et. 
tiği takdirde, kendini tecrit et
mi~. İngiliz ve Amerikan ~·ar -
dıınından mahrum hırakmı-, o -
lacok ve en nihayet Almanva~'a 
te~lim olmak mechurivetindc 
kalacaktır. Böyle bir ~·azivet. 
son ıni11i ihtilalin kn:mctini sı. 

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

Farabi: · DAVETNAME , __ 
Ebu Nasır Muhammed Farabi -

Muveraünnehr'de Farab yahut Ot.rar 
~ehrinde (870) tarihinde doğmuştur. 
Babası Muhammed, büyük babası 
Turhan, dedesi Özlug'dur. Bağdatta 
t hsıl eyledikten sonra muhtelif yer
i ... rde kadılık etmiştir. Ayni z:ıman
d .. felsefe ile iştiı?ale başlamış ve ye
r:ıden Harran'a giderek tahsilini ik
mal eylemiştir. 

fıra indirecektir. • ! 
Sümer ve Taksim Sinemaları Müdüriyelinden: 

Yugoslavyanın kendini hu 
\·azi~·ete düsmekten menedecek 
tedbirleri aldığını zannettirecek 
kuvvetli sebep ''ardır. 

8 Nisan 941 tarihinden itibaren sinemalarımızda göstı>rilmP· 
~c baslamıcak olan tKIVIRCİK PAŞA) filmi ic:in BUGÜN 
SAAT 18.30 da TAKSİM SİNEMASINDA tertip edilen Mat. 

1 
buat seansına gazete tahrir Hey'etleriyle sinema Müdürlerinin 
tesrifleri rica olunur. 

Gelin - Kadın Oyunu: 
1 . 

• Bekir, ağac:n gölgesinde durup ceplerini ace:>le 
ocelc karıştırdı. 

- Al, işte anahtarı ... Evden gizlice aldım. Ki
lidi açar girersin. 

Sultan, cevap vermeden yürüyünce arkasından 
yavasça seslendi: 

- Anahtarı aman iyi sakla ... Aman kaybolma.· 
sın. 

Sultanın entarisi kıvır kıvır dalgalanıyordu. Kı
sacık Iermenesinin kolları kırmızı kaytanla işlen -
mişti. Sırtında, saç örgülen sarı sarı parlamaktaydı. 

Ayakları çıplaktı. Kilitle bıraz uğraştıktan sonra 
samanlığa girer girmez. Bekir, koştu. Aralık kapı
dan nefes nefese geçti. Kanadı hızla çekip gözlerini 
alıştırmak için bir müddet öylece durdu. 

İçerisi ::ııcak ve loştu. Kuru ot ve saman koku -
yordu. 

Sultan kuşa.~ını çözmüş, Iermenesini çıkarmıştı. 
Bekir, çıplak ayaklariyle samanları savurarak 

yaklaştı. Kasketini bir kenarı fırlatarak soyunmıya 
başaldı. 

- Kilidi kolay açtınmı Sultan? 
- Actım. 

- Anahtarı kaybedersin. Yerine koyulacak tek· 
rar. 

- Burada anahtar. 
Bekir gömleğini çıkarmak için başına toplamı)tı: 
- Sultan? 
- Buyur. 
- Iyi oldu, ne dersin? ötekilerle beraber olmu-

vordu. Tadı çıkmıyordu. 
- Biri ge füsc? 
- Bu vakit kim gelir? Lafa bak ... 
- Seni bir gören olmadı mı? Çavuşun Sıtkı mut-

laka gözlemiştir. öyleya ... 
- Sıtkı ne arasın ... Sen ıçcri girince bir koştum, 

l'üzgar gibi ... 
Sultan çömelerek entarisini çıkarmış, samanla

ra uzanmıs.tı. 
Bekir. oamuklu bezden yapılma beyaz şalvarın-

JJ1. ANTEN 

GOL iN$A.NlA. Rll 
Yazan: Cemaıettm Mahır 

dan kurtulmak için tepindi. Samanlardan kalkan 
toz, gözlerini yakıyordu. Nihayet o da Sultanın ya
nına yattı: 

- Konuşscına Sultan! · 
Sultan sesini çıkarmadı . Loşlukta yeşil gözleri 

parlıyordu. 
- Haydi konuş~ Bak. sana çerçiden beşi birlik 

alırım, boncuk alırım. Kuru üzüm, leblebi alu-ım. 
Bekir. yanağını öpmek üzere uzanınca Sultan 

başını geri çekti. 
- Şuna bak ... Eşeklik etme kız ... Vallah, billah 

beşi birlik alırım. Küçük şışe koku alırım. Konuş 
hele ... Rezilin orospusu ... Çavuşun Sıtkı olsa vıcıl 
vıcıl konuşurdun. 

- Çavuşun Sıtkıya neden konuşurmuşum. Ona 
da konusuvermezdim. 

- OnÜnla da konuşmazdın demek? 
- - Konuşmazdım tabii. 

- Yalancı alçak! .. 
- Konuşmazdım öyle ya ... 
Bekirin canı sıkıldı. Tekrar: "Haydi konuş!., di

yeceği sırada yaklaşan ay:ık sesleri duyuldu. Kulak 
verdiler. Bir kadın: "Domuzun oğlu, samanlığı açı.k 
bırakmış.,. diye söylendi. . 

. Bekir içinden: "A;JfıWı ~ıRf'G!{~tdqn mü işi?,, 
Pıyerek başını kıı;tı.,., _ ,.,,.. r •• .r • • Hn - -

Kadın içeriye bakmadan kapıyı çekti, asma kili
di halkasına geçirerek hiddetle kilitledi. 

Bekir, anasının uzaklaşmasını bekledikten soıu·a 
Sultana göz kırptı. Samanlık büsbütün karanlık 
olmuştu. Yalnız kapının ortasındakı çat.aktan gü· 
neş giriyor, incecik ve gergin bir sırma tel gibi 
parlıyordu. 

Bekir, Sultana döndü: 
- Anammıs ... Görmedi ne dersin? Bir iceri bak-

No: 24 
saydı ... Konu~ artık, vallah. billah kötü olacağız. 

- Kapıyı ardından kilitledi, öyle ya? 
- Kilitledi. 
- Nasıl açarsın. 
- Lafa bak ... Kolay ... 
- Açılmazsa, burada kalırsak? .. 
- Korkma ... Açarım ben ... Bak bakayım ... Ver 

şu anahtarı ... 
Anahtarı alınca sıçradı, kalktı. Elini aralıktan 

sokup kilidi yakalamıya uğraştı. Kabil olmayınca 
bir dcynek parçası aradı. Ayaklariyle samanları 
havalandırıyor, otları demet demet şuradan. şura
ya sürüyordu. Neden sonra ise yarar bir şey bula
mıyacağını anladığından hırslandı. Sultana çıkıştı: 

- Ulan, mal gibi yatarsın ... Kalk bir çomak bu
lalım. 

Sultan acele acele giyinerek Bekirin yanına gel · 
di. Samanları alt, üst ederek uzun uzun aradılar. 
Kıştan kalmış bir armut. bir. iki elma meydana 
çıktı amma, kilidi berıyc çekecek sağlamca bir 
deynek bulunamadı. 

Sultan ağlamıya başlamıştı. 
Bekir buna bir kat daha hiddetlendi. Armudu 

öfkeyle ısırdı. Elmanın birisini, terden parıl parıl 
parlayan göğsüne sürüp temizliyerek uzattı: 

- Ağlama ulan ... Ye şunu ... Çaresini buluruz. 
Ağlama rezil. 

Sultan. elmayı hem yiyor, hem de yavaş yavaş 
ağlıyordu. 

Samanlardan kalkan tozlarla içerisi daha sıcak
laşmıştı. 

Bekir, küfrederek giyindi. Aralıktan elini sok•ıp 
kilidi yakalamıya çalışırken parmaklarından birisi 
kanamıştı. Kanını emerek etrafa bakıyordu. Samın 
lıi?ın damı toprak, duvarları taştandı. Delip çıkına· 

Dans Kraliçesi... Şarkı Yıldızı ••. Emsalsiz Artist ... 
o/0 100 Seksapel Kadın 

MARIKA RÖKK 
Bugün 

SARK SINEMASINDA 
en büyük muvaffakıyeti olan 

KORA TER R İ 
t, filmincle gözlerinizi kamaştıracaktır. Binbir harikalar 
~ filmi. Suareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. 
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nın imkıinı yoktu. 
Sultan elmayı bitirmiş, tekrar ağlıyordu. 
Bekir kasketini arkaya attı. Ka5larını çatıp yum

ruklarını beline koyarak dört yanı gözden geçiri -
yor, başka şeylerin arasında: ''Şuna bir şamar in
dirsem mi? ,, Diyt> düşünüyordu. 
Damın mertcklelriyle kalın kağnı sırıkları sıkıştı

rılmLştı. Bunlara bakarken birdenbire yüzü güldü: 
- Ağlama artık ... Sus ulan ... Çaresini buldum. 
Sultan gözlerinin uzerınden, inanmamış, inan

mamı<: baktı. 
Bekir kasketini düzelterek anlatıyordu: 
- Buldum yolunu ... Harmana açılan delik yok 

mu? Hani samanları içPri dcptiğimiz kapak ... Kağ
nıyL ağzına yanaştırırız ya ... Bildin mi? 

Sultan, kt'ndi samanlıklarında da, her samanlık
ta da bulunan bu deliği biliyordu. Harman yerine 
açılırdı. Hakikat~ Kağnıyı oraya yanaıştırırlar. sa -
manı oradan içeri boşaltırlardı. 

Sultan tavana kadar yığılmış samanları gösterdi: 
- Nasıl dcşeccksin? Tepe gibi doldurmuşsunuz? 

Bekir kasketim fırlattı : 

- Hele sen, şunu tut da. kenara çekil!.. 
Ot yığınının üstüne sıçradı Kapağın bulunduğu 

ciheti hizaladı. Sonra suya atılır gibi daldı. Elleriy_ 
le, ayaklariyle samanları savuruyor. yukarıdan a
fiağıya. kapının dibine doğru kaydırıyordu. 

Sultan. az zamanda yarı beline kadar samana 
gömuldü. 

Bekir, ağll' ağır. dinlene dmlene ilerliyordu. Toz
dan. sıcaktan bunaldıkça dizlerinin üstüne oturu -
yor, ::lultana dönüp gülümsüyordu . 

- Allah, Allah! Ağlıyacak ne vardı? İşte kolayı· 
na bulduk. 

- Elbet ağlarım, burada kalsaydık ... 
- Kalınır mı hiç? Vallaha! Tepe olsa yıkar, çıka-

rınm seni. .. 
Bekir, birkaç kere dinlendikten sonra nihayet 

kapağa yetişti. Sürmesinı açtı. Bir ayağını duvara 
dayayıp asıldı . 

lçeriye birednbire güneş doluvermişti. 
(ArkID!ı var) 

BULMACA 
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S o J dan Sağa: 1 - Bir kasaba -

Bir harfi değişirse kefe olur 2-
Indirilmiş - Yakın değil 3 -
Titreyiş - Bir vilayet 4 - Ced 
- Mukaddes bir kitap 5 
Kuru değil 6 - Bir millet - Bil 
sayı 7 - Bır erkek ismi - Mi
sillıl, benzer 8 - ikinci derece
de, tevali eden - Ters okunursa· 
Cinayet işliyen 9 - Bayındır -
Yuva. 

Yukardan Aşağı: 1 - Çünkü -
Yanlış 2 - Taanntit, ısrar - U· 
züntiı, işkence 3 - Ters okunur· 
sa: Esatiri bir kahraman - Siz 4-
bır harf değışırse : lka olur - B .. r 
Arap Halifesi 5 - Sin 6 - Kırk 
para - Zade 7 - Ters okunur -
sa: Bir vil~yet - Yapı 8 - Ter:; 
okunursa: işkence, üzüntü - Ters 
okunursa: Bir divan şairi 9 -
Ekmekten fail - Ne kadar. 
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Yen i lnglliz 
Bom!talannm 

infilak Kudreti 
Londra, 1 (A. A.) - Eınden 

ieniz üssüne yapılan son hücum
da kullanıldıjtı lnaıllz hava ne
zaretinin teblt~tnde bildirilen ye· 
ni model bombalar hakkında sa
lahiyettar membalardan tafsilat 
venlmektedir. Bu yeni bomba
lar, İngiliz hava kuvvetlerinin 
şimdiye kadar attıiı herhanRi çap 
ta bombalardan beş miali daha 
fazla infilak kudretine malik bu
lwımakt.adır. Bunların infilllc 
kudreti, ~ok .reni• bir saha ilM
rınde blltiln ın$6atı yıkmak kabi
l •-tini haimlr. 
'l« taggare tahrip ve iki 
,. gelniai batırıldı 

Londra, 3 A. A.) - "Teblii": 
"Lomadoone" mayn tarama "e
misi dün ~ düşman tayyaresine 
kartı bir muharebe yapmıştır. Bu 
m~be neticeainde üç düsman 
tanraresinden biri tahrip ~.ilmilı 
ve &liıertnın de aA"ır hasara uıra· 
cblı ~rülmüstür. Uçünciı tayya
re ka~mı.ıır. Mayıı aenıilinde 
Y.•be ıaytat iki yaralıdır. Qe. 
mJnfn huatı sathtdlr. 

M1n4 denizinde de diiter bir 
'8yyare diltürillmuttilr. Holanda 
Mhlli aeıklannda ild Alınan tqe 
....uaine tam ilabetler vaki ol
•uttur. 

Alman tebllil 
Berlin, 3 (A. A.) - 'TebltJt,,: 

Dört bin tonilato hacminde iki 
vapur batırılmıt, aynca e vapur 
da kısmen kaybolmq telakki e
dilecek derecede hasara uiratıl
mıştır. Bir muharebe tayyaresi, 
cenubi İn,Ultercde bir tayyare 
meydaftlllda ü~ düsman tayyare
ami tabrip etmi$ ve daha bir ~k 
tayyareyi haaara uAratmqtır r 

Mnanya l ir Petrol 
Şirketi Kurdu 

Aclls-Abeba Yolunda Son Harpte · Askeri Vaziyet 

Mtessu Zapteclı1cli ltalyanların ERITRE MUHAREBE 

imtihan Günleri 

Diin Mekteplere 

Tebliğ !cllcli 

Yugoslavya 
Huclucluttcla 
Tahflclat 

Alman • Yugos 

Son Vaziyet ııaı11an "~!8,:,~;;;d~e• Kayıbı: 13 Gemi HAREKA Ti ARTIK 
,,.._t11ıatı taraldı <Batı 1 mcldel (llllfa 1 incide) Ol8fl 1 mei 

Hartum, 3 (A.A.) - İtalyan ltalyen Tebliğine BiTMiŞ SA YILABILIR ı.ıanbul Vnlwr.Ueeüute Polonyaıwı Akıbedne dütnıek • dememiftlr. Alman matbua 
Jruvvetletinin bütün harp sah _ I Univel'llıte rektorü Ankarack temezler'' demektedir. Anlqalı· ~ !~lavya;ta Alma 
nelerinde uA'radıklan son ma~ • Göre 5 ngiliı Nakliye ~~ut O:~ıuJ:'!,.4:1. temulara baılamıttır. Fakülteler yor.k~. Beı:lin, Tsvetkovitc!ı hükiı se'f::esı BeıJ:fu:ğındfaı;. 
li.ıbiyetler serisi Eritre v• Habe- nmdan Gemral Platt'm kumandan· de imtihan hazırWdanna hız ve- metın. eaki Polonyanın ikıbetl k • Josh 

1
kAse a e 

•i•tandaki İtalyan kuvvetlerinin Gemisi Batırılmıı bi• altında Erltre ıtaı:ran mu.temle- rilmiştir. Edebiyat fakültesine ile korkutarak u~lil paktı 1mza- ~:ğar=asa. H8fıİer~ ~';1;~ 
maneviyatı iızerinde büyük bir k•in• ka1'll harekitta bulunan tn • b&Alı colrafya lunnının yaz tö- latımttır. kAnıharbi esJ le uzun muzak 
teelr yapmıştır. r.Jcenderiye, 3 (A.A.) _ liken ıtUz fmperatorluk orduıl7le Gene- matri sonunda mUhtellf ıtertifi· Berlin, ~imdi yeni Bel,p-ad hü- lerde bul~ Beril in y 

Burada bazı kimseler şurasını deriye bahri mahfillerinde tah- raı da Oaulle'e mensup Hilr rraıwz kalardan torulac:ak bahisler tee- ki.ımetini de ayni şekilde korkut- osla a ka ; bir as~eri h 
hatırlatmaktadır ki, Musaolini • min edildilıne göre Italyan filo- kuvvetleri, bu nıu.temlekeıün mer- bıt ve talebeye tlln edılmi.ıir. Bu mak istiyor. Fakat, "elen haber- ~ ~ ı.1!.rıac:Sıtım ve 
niıı Afrika İmparatorluRu ancak Nnun f8rkt Akderıİzde cereyan !: .. ~ar.:.S!9!"~~ d~1za:a:ı!ı:n~ 1

sene ilkbidriefa
1
olarak cotrafya ~ ler, yeni hükılmetin Yuıoalavya- hut Yuplavyaya karşı' fldd 

beş yıl sürmü, ve bu suretle ta- eden deniz harbinde 13 ıemi dan en IOft hedefiertn.. "'mll sa)'l- unun ne ve ikinci IOmçın.r nın milli vahdet ve istiklalini bir sinir harbi yapmakta bul 
rihin en kısa süren İmparator • taybetmi§ olnıası ihtimali var _ labllir. Erttre'de ltab'anL r, ılmdiye talebeleri de inıtihana tlbi tutu• muhafazada ~k azimklr oldu~- duj'unu gösterir 
hıştu olmu,tur. Bu müna•betle dır. Tahrip edildikleri kat'I su- kadar hiçbir Yarde ~rmadilderl lacaldardır. Bunlar imtihanlarda nu Rösteriyor. Görünen d~ ki iki taraf 
Garibaldı'nin 1854 de IÖ)'leıdfği rette tahilluk etmi§ olan pmi- olduJcçı ıldd.UI bit mukavenurt ıös· •U bahislerden metul tutulacak· İtalya $imdi Yuıoslavya lle b . · u~u r le' h lledil 
lfU ıM>:r:ler hatırlanmaktadır: lerin dxrt a_ ı.rmı•lerdi •·-kl frlk t lardır: mihver arasında muharebe çıkma u ış~ 8 

. yo 1~ a e 
" aruvazör ve üç datro- .. r . ._. A ada tal;ran- CoA-. .. •aya meth 1 ve Jeofı'-''- ını ;.,....._i Ü k" akit t- lecejine kanı değildirler. Yug 

"BuJf(ind~n itibaren İndflfıle- y.rden ibaret oldutu bildlril _ la1'ln en zf7llda lllvendilclerf mınta- A••"Z. • ,.;"' s .... ı.cm yor. ç n u, o v lavya taarruz nıyetinde olm 
re Jtarsı silAha 11arılacak İtalya- mektedtr. Bu u.teye ciddt ıu • kı, butuı idi. Yanın uırdan ll7ad• klimatolojı, idro"°'i, kartolraf· talyanın Arnavutluktaki vaziyetı . ·n Almanların haks bir 
na Jjnet olsun,, Bu linet bütün rette hasara ulfanıı• olen "Litto- bir zamandanbari hab-an idaresine Y• ve iktisa~l colrafyanıtı enerji çok köt~l~~r. Bu itibar. la .. ihtiWı ıçıarru' -·nu önlemıye ça~~yor, 
kuvevtivle fae!lstlerin u" ., .. rine · . . Y • • Ubl olan bu milstemleke, bir müda- k ynakları ıle mevzii c~ fy h be kle L Ro 6-U U<j>• düsrw-'~ .. tilr. "' """ ~~" zır~lısı ıle dı~4:r. ikı kruva • faa harbi için. gerek stratej! ve ge- a ·• .,,...a a- ar .suru . me.mea. ıçın ma taraftan da hudutlarını takv 

Beyannameler atıldı ~r ve uç muhrıbı ilive etmek rek idare bakunından, birçok müsait nıı~!~~ ::~ .:ı::;~.;;a~~ Berlını tazyik edıyor. etmek, ihtiyatlarını toplamak 
ıcabeder. Italyanlarm 13 gemi şartıarm toplandığı bir yerdi. Yerli lebesi de TUrklyeftin fiziki coıt- Yuooıltmualla Hazırlık bt müdafaa ~edbirleri alıy 

N•irobi, 3 (A.A.) _ cenubi kaybettikleri hakkındaki kanaat, halkın bir kısmı, zaman ve zaruret rafyası, cojratl ve tabi! mmtaka- Yu.coılavyanın askeri hazırlım ~lmany~ ~a. bır taarruza geç 
Afrika tavvareleri evvelki .,On mevzuubahis deniz harek6tuıa if Amillarinln tesiri altında halyan ida- lar, <hmall Amerika ve ... t....ı-lz .:...ı-+- .... 1_.,,_...,1:'- m•n••··-- a"'r-· bılmek ıçm hazırlıgını tıuw~ 
Addit _ Abeba üzerine 1)111 ... ut. tirak eden bütün denia ve hava resine allpnış, hattA halk tabakaları ..,. .._.,..11 

-- - -..-ua ------ akl gut b 1 
terle beyanna~ler •tmıtl•'l'Clır. cüzütamlan tarafından verilen arasmda İtalyan taraftarı küçilk bir memleketlerinden imtihan vere- zetmektedir. Hatti li{8len haberle- m • meş ~ unuyor. 
Ayni bevunwnelerden Adova raporlara istinat ettirilmekte _ zümre bile vücuda gelmişti. Diter ceklerdir. Jl'llUti cotrafya sttti- re RÖre Bel"1'8d; bu,ıün, yann .~. tçin vazıyet hali m(ipli 
ve Av,.•'• da atılmıstır. Tayya- dir. "Littorio" sınıfından olan ve taraftan memleketin sarp dajlık a- fikası talebesine de umumi coi- resmen umumi seferberlik te i- mıyet~ muh~fa~~mek!hn~ 
reler, Mieno ile A.ba Lihario ü- en aşağı iıç torpil Y.iyen zırhlı, ~~ı~:kç~oa:a:ıımaıtı ... r•vodrad,um. ıild,.!t.abau- rafya seJ'tiflkasına dair ftztkt col- lln edecektir. Çünkü Alman kıta- vam .. yd~ btr ~dd!ı be 

. be d f 1 k d ta ,, -.. ..., .., rafya bahisleri, morfoloji (dahili lan, bilhaa. motörize Alman masa ıçın . mu 
~~;~.1 ı~~1,!:r:i!!.~ilmis OL :: .:u~r~;zçok Yf:~ : =:ı::: ~:mr~c;; ~~ 6miller) kartojtraya tatbikatı (2 kuvvetleri Macaristana aıkın et- lemek lAzım geliyor. 

/nılUı ruıni te6Ulf beli bir subay tarafından cuma rafında müdafaaya çekilen tta17811 _ inci devre) bahislerinden sual so- mekte ve bu kıtalar daha ziyade 
akşamı gnrülm{l§tür. Bu subay tar, 90ll madataa kalesi olarak E- ruı.oaktır. Macar - YuJ(oslav hududuna tah· Macarisfancla 

Kahire, 3 (AA.) - Umumi raporunda geminin pek çok yana rttre'Yf leCftttııer w eııertndekf tuv- ~ ve iktlladl cotrafY• ser. şit edilmektedir. 
karar~lhın teblt~i: yattığını ve kıç tarafının tama • vetıerin büyük bir kısmını (takriben tüikası verecekler de yalnız şu Bu!ıar radyosu bu.l{iinkü net- (8qı 1 melde) 

Llbya'da: İleri kıtalanmız, A- miyle sudan çıkmış olduğunu ve 70.000) bu taraflara tahlit ederek, bahislerden imtihan verecekler- rlyatmda c:Wdıate •Yan olan fU 
~eda'bia'nın şimalinde.ki mevzi- baş tarafının suya gömülmüş bu mevzii b~r müdafaa vaziyetini ihdas dir: Nüfus ve mesken tipleri, zi- tözleri eöylemiştir: Budapeşte, 3 (A.A.) - " 
ler üzerine ~eri çekilmislerdl. edeceklerıni ve bu sureUe Şarki Af- rai istihsal, enerji kaynaklan, "Berlincle artık, Yu~lavya Ot~ı,.aı neticesin~ M~ Ba 
Bu hareketi. düşman moto#iü lunduğunu yazmaktadır· rikanm dfier cephelerindeki lnciliz ders tatbikatı. kelimeli a»-· bı'le ahnmı•or. A' · kili Kont T•ı.lun.ı. n lntih __ .ar e 
k l iki deatroger daha barekAtmı uzun müddet -ıktire - ,._ ' .- ld ~... -uvvet eri takip etmistir. ·-~ Evvelki RÜD illn edilen eleme manya, YuRoslavya diye bir dev- o Ua~un teeyyut ettıgı resme 

Eritre'de: Büyük miktarda e- Loııdra, 3 (A.A.) - Amiralli • ceklerini ümit etmi,Ierdl. Fakat Ke- imtihanı derslerinin noksan not- 1et tanımıyor. Btrlin, yaln•• Sır- bildirilmektedir. • • , 
lr h t B ,.m. teblı·ğı· .. Şark·ı Hm' dıs' tan baş· ren müdafaa h0attı yarddıkta. n ve ... .,, ı..1__ i il et"~ 

1 a nm14 ır. itc,'Ok düsman ak d nlı,.·""·- bild:-:1ır· .. bilhassa Almara da fngilizlerm eline lan fakültelerin kontrolü altın- blstan diye bir devlet biliyor ki, naUWIC' at a H 

askeri d~ sanlmıs ve yakalan. uman a aaaaaa•. u\.Uame ~o seçWrten .ıra, bütün bu ita.Jyaı:1 ü· da intifara başlamıştır. Hektar, bunun da cezan pet yakında ve- Budapefte, 3 (A.A.) - 11etet 
mııtJr. BüvtWr miktard11 top ve re, tayyarelerhni~ tarafından bır miUerl. artak katı olarak lflla etmiş AftkandaD dönünce Uıaiversit.. rilecekttr. Evet Sırbinamn cesuı nt Kont Teleldnin vefatın 
di~ harp malıemesi tıtinam e- I~Jan dMtroyeri bata&lmıt ve bulunrnakı.dır. llnıcll Aamara'dall nin bütün fakültelerinin imtihan verilecektir. Alman orduau, bu ~a Ma.:ar kabinesi mutat 
dilmiştir. Harekit, Asmarıt'nın diger blr Itıel1an deBtl'OJeri de ba ka(an t~an kuvveUerinln e.nubll eüDJert vı imtihan şelUlleıi anı. oezayı vermek tein Hitlerin bir duğu eçhile istif ' vermif 
cenubunda devam eUllektedfr. tar bir halele blrıltılrntftır. Her doltU 9*UdlkJai bildll11•. Demek plaeaktlr : •• -.tn· bekr Httıe · dl lr ı::ı ak n:ubi l t üs 

H L--ia'--'da tı · k t l iki destroyer de geçenlerde Mu- oluyor ki İtalyanlar için :Masaaua' · ....,...,,, ı ıyor. r, '1D\ t · C sa tana • m 
•""7Ş .... : erı ı a an- da rılıruflard D.. nın mildaİauı bahis mevzuu delildi; SelG •kte Y 1 oldu erklnı ile ve ordu ile ıeceli tali kabineyi Dahiliye N 
~ Ac:!:.fJ:-:;,;~~~ t~:: ~~cfu.u!ı a,;u zayiat, dünk~ uta ı>ır deala tebr1 oı.ıa bu ,em: ftl H .cQndUzlü teınaı halindedir.,, Françoit Keresztes • Fitc~er•· 
rinde Miesso'yu işgal etmiştir. İ· liğde tahribedildiii bildirilen müdafuma, velev ki IUla bir zaman lngllz 1...1.--+ı Müaker.Z.r ~ reis vekillllf altın~ ~art ıtl 
1--' h ı...-.•-•- ••p te af daki destroyer _ tçtn olsun, artık lntklft katrnanustır. ITUU idareye memur etmişti?'. 

Ankua, 3 (lladyo Queteli) - •n areaw1r&11Wl devam etmek • an ra,, sın ın Bu ııatırlartn nqrl anma ıuur bu Nevyork, 3 (A. A.) - Bel~a- • M B 1.11J 
Alftlanyada etmcfiden harp sonra- tedir. den ayndır. limanm da İnıtllzler tarafından zaptı (Bap 1 i "d dan "N•VJOl'k TU-,, ~ Yenı acar tıf~IWH 
81 ~in hazırlıklara btşlamm.W-. Nalrobi'nln tebliği lt.llJM/,dra ~ haberi ...-uır. Mrnara'dan cerıuba ;.; e) bildirildiAine •öre, hiikWııeıe ya- Bı.uiapeıte, 3 (A. A.) - "D. 
Bu cümleden olarak biı' petrol Nairobi. 3 (A.A.) _ Umu.mi Roma, 3 (A.A.) - .. Tebliğ,, dolru ~ 1~ ~tıerlnin Alman """""°1lta JllM kın mahfillerde, Yugoslavya ile B.,,: kral naibi Amiral Horts 
1til'ketl lrurulmut ve bu fh'kete ~ ~n teblifi: Jıav•llo böl· Şarki Akdetıia bom~~ ::a';,;orido~inı::r-:ıııdd~ib~~ Londra, 3 (A. A. - Tim• ıa· ~ya ar~ındaki diplom~Uk rici~e namı Baftlossy'yi başvek 
peyce aennaye de koııulmuttur. pUnde, dört 11at süren bir mU- \re torpil ıayyaralerbnJI, buyük l'r-.1! hudUUamıa varmllt tlmidiy- zeteainin diplomatik mubarrtri müzakerelenn bir cıkmaza .mtı- ta~ ~~·. Barclossy . . 

Şirket, timdilik Rumen pe\l'OL baNbeden IOfth, Soroppa'yı iş- bir harp im~.~~ et- ıe. ıunumS bir rieat •• firar halin _ yazıyor: Alman nıdJOlll Sda'le il iflfQ edilmekiedir. Belaradın Naıbımn teklifini kab~l etmişt 
terini ve bilAhare Irak "9 !tan _.ı etttlr. Düşman zayiatı 60 ölü nıekte olduğu bir kafileye hucum dedir. Bunlan takibe bUe lüzum General Sir John DUl'ln Yldl Yu- y6bek diplomatik malılllerfnce, Şimdilik kabinede hiçbir de 
petrollerini 4e idare edecekmie. ve 7arahdır. 1'1 'beyu ve 200 yer. etmişlerdir. Tayyare dafii topla- kallllaınııtır. Yalnız General Platt or- coslav h0k1lmetlyle mllaabnler- vaziyet ümitsiı ve harp J(ayrika- şiklik yapılmıyacaiı zann 
Almanya bu suretle kendisine ye- li asker esir aldık. Dört top ve rın eiddetli mukabelesine ~- duliyle ltblrlitl ;rapan Franaıı kuv- de bulunmak üaere Belırada .. ı. bili içtinaptır. mektedir. 
~r mtkdardı ~rolleri bir elde birçok mitralyöz iktinam ettik. nıen, ~ büyük vapura isabet ~. bunlartft id peffnde Clbutl diklerini bildirmf.ılr. Hiç bir ta- Y __ ,_ ı.ı ... • B-l'-.ıa 1JI. 
ib.ııı.,..ıs ~. Jtayıplarınuz ehemmtyeıafıdtr. vAki olmuş ve bu vapui'lat bat • hudutı:al'INI k1ldar vanbtHr. Ve. ~ l'aftan teyit edilmlyen bu habe- UgUfMU11 e"tıaı ııt;r , uıue Budapeşte, 3 (A. J\.J - r 
. FftltakUra, IUımen petrolleri Alınan son haberlere göre, f. mıştır. Teyyarelerlıniıln Wfesi :uk=J!rür ö=m.1.::~4!.ıUe=~ rin Almanlar tarafından iki ae- Berlin, 3 (A. A.) - Bir huıusi ~hirlarl karartmaya hamt 

ıtımdl Alaıabyamsa eliDd8dk. F_. ~ bhia79 taıepJ8riııl üsleribe C16Mn0fl9l'dir. ~t, Cibutl'dtld l'ranm1arın de beple işaa edilmif olman ihtima- muhabir bildiriyor: Yugoslavya- üzere tedbirler alml.tbr. 
ktt, dtllftlHl cJ ltıd~ ~kt. yermerin intikam almıya kalk- Aıın.nlara olre Gaulle barebUne lf'lraJderi libi bir li vfll'dır: lllA Jlerllıı4$! elf:ial buraya dön- -.....-=-....---===~-=-. 
onlan elde etmek içm fevkallde malanna kuvvetlerimizin mini Berlin, 3 (A.A.) _ "Tebliğ,, netice ete ..-ebWJ', 1 - Sdea'fn tuanul'Jaft hak- mü_stür. Zevahire ralmen blr IU• ne Spltt'l tahliye etmıılerdir. 1 
petro~ lhtty~ vardır. Halbu ki, olamıyaca1dan kadar faıla ıecik- Akdenizd Giridin garbinde Al- Her ne olur• o11un. keren mat16- kında mal6mat tide etmek un- retı hal bulumnammn imUn da• talyanlal'dan bir eOIU Dalmaçy 
bu da Ahnany.cla yoktur. 

11 
tlrmektedltler. rnan muh~be tayyareleri 'ce _ bi1ftlnden va Asmara ricatinden aon- su2 _ JMS.rle ""-""-'_.- A'--- bilinde olduıu aamıedilınekteclir. dan aynlmafl reddetmiştir. 

Nevyork, 3 (A. A.) .-- World Bir G/IÜ 1'18 IG/llJQN in 16 b' tonillto hacminde ilci ra, J!:ritre narekltı kat~ olarak sona 1111U111Dr--ıu J.DUW Bilhassa İtalyanlar anlaŞJDQa ta- KalaJalar fla .,,,.W.gor 
Teleıram'' sallhb'etli Amerikaıl an m . . . ermiştir Yatmur mevsıminin başla- prop&J(andasmın Yuıotlavların raftardirlar 
mahfillefinden verilen rakamlara Londra, 3 (A.A.) - Salibi • •illhlı düpnuı tioafet pmtlını mumda~ evvel elde edilen bu mu- Demokrasilerle birlikte suikast · * Belırad, 3 (A. A.) - Belj(l'ad 
dayanarak Almanyamn bir kaç yetli mahfillerden öırenildiıt. batınmftıl'. ıvatta~ bClUln lukl Alrlıa n • hamı.clılı hakkındaki iddlaJanm Berlin, 3 (A. A.) _ "SWani": da kalmı• olan elli kadar Alm 
aya kadar' cidcU surette petrol ne RÖ!'e, İtalyanlar Orta $ark k-1 bareıc&tuun, ili IOinde bulundu• teyide yarayacalınm diltüııillmil• Almanyanm Belgrad elçisi, şim- Yu"'°9lav hüldlmet merkezini d 
müştakatı sıkıntısı çekece~ni :ya- harp sahnelerinde Mart ayı zar- Uzak Şarkta MUhlm t\llml& .,. ilk ,.,_ sarfında Diba· olmuı. dilik Yugoslav hilk1lmet merkezi- bal terketrnelc icin bu sabah Be~ 
zıyor. Petrol hususunda bu kıtlık ~1 178 tayyare ~,.~işler. yete llifılNllnln en ııar1b delilldlr. Arncwıdlıık eep/l .. rle ne dönıniyecektir. tinden talimat almıştır. Yug 
l>ir petrol flkdanmdan deıt-1, ı*- dir. ~ 126 111 ~lia .v• Bir Konfer- Atina, 3 (A.A.) _ .Bafkuman- lavyadald Alman el~lliltnde yal 
rolün petrol lahalanndaıı tankla- Domınyonlar hava kuvvetlerıne L o n d r. 1 y 1 c .. y dantıa.n 158 numaralı tebliği: Alman a}anw ıBre nız maslahatgüzar ile ataşeınillte 
ra, denilaltılara ve tayyarelere ~ı:~2~~t12S: ı:ıraf~ d~ Olafl l taelde, Devriye ve topçu faaliyeti kayde Roma, 3 (A. A.) - "D. N. B.,,: kalacaktBır#J;,.f .~ .L-ı 
kadar naklindeki zorluktan ileri ş. ~.ur. . yan yyare- lll#aden ldllm t1nnlln' Fr•llGI• Miistolu1 dilrni§tir. Avcı tayyarelerimiz ve Stefani ajammın Sofya'dan Öğren "' 11~" Nfnıa 
J(elecektir. Rumen petrol iltihsa- sı tayyare dafı ~ataryalan ta- hava dAft bataryalarımız üç mo- dWne aöre. BıWlar aiyul mah· lçg,,,... 
litı nazilerin lhU.acına kift telik rafından laktt edillnif ve 32 tay. 0~~.;;.3 .~:-?.mırı!lit ~ terltı ild dOpnan tanar-1 dü • filleri Yuıos1av - Mihver müna- Belarad. 3 (A. A.) _ -umı-
ki edilmemekteise de, Y""oalav yare de yerde tah~p olun~uetur. lerine hareket eden Hariciye Na- 41nı1JHHJVI §i.ırmüşlerdir. sebetlertnln IOll clereee nulk blr medıul 6~ +.---clBn .:ın• 
mukavemeti yüzünden n~yat Alman teblıgine gore ıın Hull, buaün İtalyan litüyük * safhara Rirdili f"ıkrindedirler. aa cenubi &:bbtandald tt.kü 
zorluiu artmıştı!'. Bu ~ e~, Berlln, 3 (A.A.) -: ~aşku~an- el4fslne bir nota vererek deniz -.onomik harp~.··:!n- Kahire, 3 (A.A.) - Hava ka• Sallııiye"8r makamlar tarafın- hava meydaaı üaertncle attur. 
l\omanya beklenen 100 bın varil danlıktn hususi tebli~ı: Şımali Ata . Am' 1 Albetto La' 'iıl Cll. rargihı tebliğ ediyor: Dün Yuna- dan da teyit edtbnit bulunan ha• YuJ&Oalavya hava defi .al 
yerine l{linde 20-30 bin varilden Afrlkada, Mersa_ Brega civann- d ~ı . ır..a la- dan sonra, Amiral Darlan'a cevap nistanda Volos üıerine bir akın berler dolayısiyl~ YuJ(oslavyanın derhal ................ ış ve alert ve 
fazla gönderememektedir. dan Alman. İtalyan teşelcltülle- ı:i a R~rı ~ 1:-:m Birle . verem fi>yle demektedir: yapmıya tefebbua eden 4 _düt_- f~tere, Yunanistan ve Ameri· mittir. T:;y;;ier meçhul bir· 

ri tarafından atılan İngilizlerin : •ik Y:ne~:.Z llmanlarıftdald ı: 'Tra~aanın yıkılması neticesin- man bomba tanueshıi IDgWz ka aafı~a yer al~ ~ll- tikamett.f! uzaklaşmıslardır. Matsuoka Romaclan takibine, ı Nilanda devam .sn- ta1y ları m0ntıeb9tı de, müttefikler, ceman 250 bin avcılan önlelııJştir. "Cant 107,, ti- mektedir. Bulıar hük\lmeti, mih- iti battı 
mittir. Aıedabta abnım4, Zeu. tar~~:':tınf:- hadiselill• kadar ~~~to..._~m~,~iz pinde olan bu 4 dÜ§man tana- ver devletleri mümeuWeriyle ,,.,.,. ...... H•eket ffl tJna'1a vanbmttır. 00.,.,.,,, '1· ~ okl\1111 ileri aClrllmılk- ve •"'-=-~-.,.~en ftlinden üçü düşürülmii§ ve dör daimi temas halindedir. BerliD, 3 (A. A.) - Zaırebtea 
male clolru "1ratle tam ricat ba. tedir mahrum ~· Bu 18mi· dbeüMi 1ıuara Uil'aıümıftll'. Bir verileıı bir habere göre, Susakdan 

Roma. 1 <A. A.) _ "Stefanl": lindedlr. Alman 11tr ve sırhh HUn, .-tıeeller toplantllmda ı.rdeıı bir lmmı, aebtrle J'nw bomba tayyare t.fekkiilümüa r. Berlln neler illtemlfl Splite Rfden 1.300 ve ı.'100 tonl-
JaPon hariciye nuırı MatlUOka n mhllz otomobil Jlanaiml mtk· notayı ı,"tldil'lrken, Amerlkadald htldmtyeti altına ~it ~ pedelende aakeıi hedeflere ta - Bertin, 3 (A. A.) - Bir hususi tltoluk iki YUJCblla• Yaı»ara, Car. 

dan hutk ltml tan pek QOktur. Bbim kaN>ta.. milmalil Alman memurıarma baıea l'raDlal baJl'lllı altında ~ etmif ve bombalarm qla· muhabir biJdirbor: SaWıiyettar '81Dba ,eüııil Adriy•ükte -..yın-
bu •x'::t ~ ~ .._:. nıma fevblAde aacbr. kal1ı da bö le bir tedbirin ah- Vichy hetebma Ueeret ~ tara ve askeri iqe depolarına isa mahfillerde Almanyanın Yuao-- lara çarparak batmıştır. Vapurla-

k
tir.,_.. lanı~-... . . .11~.a.-- ,,..,,,_ luı11G dana p a1ınm Y Jfo.o ıes· . tadır. Hatta iıgal altında bulun- bet etti-'fh görülm••..tür lavJadan yalnız Almanya aley- nn murettebatı kurtarılmı$tır. 

etmuen evve --ama Yu_.... m ıyaca~. mese me $llD- mıyan Frınsaya ıeıen gıda mad- a• ~- • '-'-~ek le+.-.;;,,._ Ha,_._~ 
~tmt. ve latalyona kadar Undlat- Kahire, ~ (A.A.) - Hava ka- di~k temas edemiyectlln1 töyle- delerinin ekserisinin hemen der- IUIN i nümayilfler UJMWA aJ•n mAlllllC'• 4ar6al llGlll 
ne refakat etmı.ttr. rar•A)wun tebllat: l/2 NIAD ... 111i4tlr. hal diqman tarafından müsadere Darülaceze lıl!ln Bir \aruwı faalifetine nihayet vem. °"" 

Berlin 3 CA. A.) - llatauoka Cllli ın.nu bombardımaa tana- * ed'td ·r.· i .. . d lill '3' iMii, Belaraduı Alınan menfaat· 
clıma ,ba Berlincle beklenmek· releri TrablU1 limanı üzerine bir Vaşington, 3 (A.A.) - Ba._ ~m gosteren genış ~ er leıine aykın her 'tırlü harekit'- JWırat, a (A..\.) - ~--
tedir. Sertinde mo.tereler ya- öm ~. yillclek inftıak mückleiummnt J aebon, Federal v ın-ı;; .. ve mü"8fik vapurlan· Heyet KUl'ulclu tan içtinap eylemesi hUIUSlanm daki '°" hOkıimet darbeabıin ne au• 
nt~ muhtelMldir. " btreok yanım bombaları .ı. müddetunıumllere tallmat gön - Dl" s;:mlı olarak Fransızlar ta- talep ettW bildirilmektedir. retle c.191an etmif oldulu hakkmda 

!Dlf]ardır. Rıhtıma mtıteaddit iererek Amerika ıularmda demir r.İmdan elde &u\almuana muka- Darüllcezenin lnk1'afmı t.emin .Y. "' tafailAt 8ltetıllmlttir: HUkQm.t 
llalid Sml ihtifali tam faabetler olmuıtur. Dün Bin· U Alman ve İtalyan vaparlum· bel bilmisil olarak Franaız ıe- idn şehrimizin toccar w aengin- Berli~, '3 (A. ~J - Yan resmi =~:=::en :::o.:; 

D.itcl mektebinin a.ill ye ıul ~a tncıus aftlları da sabotajlardan mesul olanlar e . keDdi l9l'Vhdmi7At k leıinden mürekkep bir lr.omiayon bir tebliide deniliyor ki: Yup- tesbit etmek maksadi:rle )'(lkaek rüt· 
mefllur dit tabtblerlm:.., Halid "8 '79" tty:Wıde bil' tayyareyi ya. !ıaltkt da dfrhl takibata lirlJtl- :::.ini tamamiyle hülı bulu:~: teekl1 edilmif ve f..u,.e&e aeçll- lavya hük1imeti, milletin ihtiW- beli ~" aubQlarmdan mUrek
Sazinin ölilmilniln yıl cMnilmU Ulıyatak nv.ı.mı.ıaımr. Bu mestni eınretmtşttr. 28 Ital)'an ve tn.rua bahriyeli, Tetrini- mifUr, Bu komite Darülkuecle ci temayüllerini ve taulJ1bmıu np bir ll'UP. aenenı ~'in ri
mtinuebetlyle ve hatıruım an- tan-re pek ook duman eıkara· 2 Alman va~ ~tt mürette • ::Zl4İenberl, eeman ıoo.ooo to- yapalac.k her Mirlii Wnir ve ıa- mütemadiyen arttıran her türlQ ~ Harbi~ Neuretınde içtima 
ınak !Mkıwii7le dün ntb• oda- rak ve yiUueklil!ni J&:aybeclerö battA!1 875 kişi tevkif edilmiştir. niliıodan fasla bacbnde Vichy lahlara yardım için mali karar- tethif ve ı.pblrlardan eıkan etmiftlr, Bu _.. bit tarafta ba-

takfp edllmişttr Hepsı hükında .ar,an aeaMI 1ar verecektir. Acezelere mahaus buhranı teskin için hic bir şey tün remı1 daireler i11aı edlltrlten. 
ımda bir ihtifal toplantısı yapıl- · tatbik edilecektir. Boston ve Mo h~k~meti vapuru müsadere et- yatak mikdannın bir m.ia1i eolal- vapınıyor. Alman siyasi mahfil- diler taraftan tabibe •unm tevkl-
mıştır. Saat 1f~~~ da ~plantıyı p lo la -.Ltl hilede takibat batlamıı bulunu - mıetır.,. tııması için teberrülerin kabulü lertnin. Yugoılavyada hlklm zih. fille bqlaııaufbr kablM AlıaJarmm 
profesor Buat um.tl Gilrlwı aç.- O nya ..... Bu vapurlardı bulunan hamu- brar'--"-'-•fbr Biledi st ni7tt hakkındaki mütalealan ·.ıe tevkifi iti biter bitme.. ,.,.... ço1ı 
mış ve hazırunu Halid Şazlnin ha S • yor. lellıiD aimi, J'remaYa ptmedik• ....... &W&A • 19. • M . ı ilerlemlf olmuuıa ratmen, General 
tıruına hürmeten bir dakika ih- A ..... Glcl. AR"" ,,.,.11 .. ,,.,,,,,, leri Wlrde l'rawnın ae kabıc.. nemalardan alınan l'ÜIUIDUll biç l>Udur. aaınafıh Alman. Yu..,.. Stmovtç, ltrab uyandırmak için aa-
tıram sük1itune davet nını.tll'. Alll•naCIJCI ıyor VlllDl'OD, 8 (A.A.) - ":D N. la Nılr>nwlelrt J'ranm iıdcHemnı bir tarafa verilmeden do~ ln buhranı hakkında 1'881Den }ae. raya sitmiftlr Sarq ına.tabdemlııl 
Bunu muetakıp profesör, Haıtd B.,, Deıiiz genelkurmay reisi a- haldı ...;;.-+ermemektedir. Bu va- dojruya Darillaceıeye tahlisini yanatta bulunulmaktan imtina ~ b01'e Pi blr • 18atte Krab uyandD"a• 

Londra, 3 (A.A.) - Polonya llıin Amerlk dev "--· hü.kamete teklif etmifttr. Darll- dWJor. mı;yacaklarmı s6ylemlflerse de. ae-
Sul merhumun memleketimizde Baf\'ekil ve bafkwnandam Gene m~arlc, Mı purlardan bir ka~ yan bat seya- 1Acezeııhı 120 bin Ura tutan yıllık Berliniıa aiyaal mahfillerinde '11 acraı Simovie tecellllt Pistererek tik 
elif tababetinin teeaüs ve onun ral Stkol'lkinin Ottawa'ya muva letl in filo kumandanlarım hat edtyo1'lardı. Bunlardan birin· varidatının artırılması için faali- cihet te milşahede ediliyor ki. rinde mar etmt,tlr. Bunun o.rm. 
terakklslnie yapmış olduiu hiz· salatını müteakip Reuter Ajansı - mayıs ayında ~lrleftk Amertlra· de bit mllyoıı litreden fazla rom, yete aeçilmistir Be)Rfac:t ecnebi devletlerin mflda- U78DCbnlan Kral blrbe dakika ııon-
melmi teb8rüa ettiren bir hüabe- nın ~ haber alan bfr kaynaktan ya davet etmıştil'. ~ tola wı•nu vardı. Bir. d1leri slNEMALAR _ Bir si- haletini, yalma cenubu earJd a- ra General Simovlç'e mClllld olmut-
.ra bulunmu~. öğreıidiline göre, General, ltoo- 1 kta HUkG t 119 ı.mHaen mua ve Lı,pliz ~- ntm•Iarm b ve ham hU1anda deıll1, fakat ayni tar. Otneral 8lmoııtrlc Krala mGJik' 

Haliç Cl!-L.- ti Satm sevelt'ln daveti üarine kıu ve ra .... leMain meam~ v~ J)Umr olduktan IClm'8: "MaJeate. bu andar 9ınu: resmi bir ziyaret itin Amerikaya .. .. eliler lfilm 99• ili dolu idi... ta devam e"Dderl" ..ıonan • ~=~! ~ bir..==-v:ı.a::ft 
Almıyor da lidfJcektir. Darbesi T eıebbiisii Çoeııldara ""1eeelc 1 VM11U her eeam smıunda et~- huauata ballÜn Alman llarlciJe ae nın KnJmnız.. ,,.,. •. 

Nafia VekAletl. Haliç vaparlan Mantlya, 3 (A. A.) - Aıurt- mtdfkleıi ft ciOra lcmek için zaretlnde 'beya olaallYOldu Jd. Sv.aa..lç'i ıa-.. RaJmtevts tw-
f.ıem-tnl deYNn almaya lwv !'ette Sefiri Naip ....-, 1 (A. A.) - Tüa Pmea lraa ~ •lallt 1'ranm ,.. tahsis etmedikleri .cönıınw. bu müdahaleye yalnız mtlsaade kl1 etm!ftlr. Yüzbatl Rakotevfl Q'lll 
venm.ttr. Halfe vapurlarının bu-

8
._.._ tt _ l!::-'t.....:;. ıtllalıtml bblııtJl teeklle muvaf. rnuıtakuındaJd eoeülara yaıdı• · tilr. Belediye, yaz mevsiminde si- edilmekle kalınmıyor. haül bu seee Svetkovlç1 U)'allduvak, derba 

ıüııkft vaziyetinin tesbiti ve dl- uıa v ue -~ apu fak olamam1$r. Bul aenenUer mım hamil exmouth vaınıru, bu nemalarm bütün noksaı:ıJ.wmuı mildahaleye dawt ediliyor. 1DMdi8inl takip etmesiDI emretmiftlr 
ter hususatm bir rapora raptı l· Budapeete, 3 (A. A.) - Türki- bir hük1imet darbesine teeebbüs sabah Marsily~a J(elmietir. ilmıalt için allkadarlara tebU.at * Pijama ile )'1lzba11nın ka!'f1Bqlda du 
cin Nafia Veklleti bir heyet tef- ye el~ Ruten Eeret Un•ydın etmi'1erdir. Bu bapta tafsillt yok Vichy, 3 CA. A.l- Amiral Dar. yapmıstır. Fazla müfteri alanlar Be~d, 3 (A. A.) - Daim* ~V::~vi~ ':;: = 
Jul etml$tlr. Bu heyet bu günler- Macar Natbl Amtral Horty tara- tur. Irak Kral Naibi Baitdattan lan, dün aklfQm Paristen Vichy'ye hakkında da ceza zaptı tutmaya v• sahillerinde oturan 1103 !tal- 1ilzbalı Rakoteviç, tabancuını çe 
de faaliyete ıeçecektlr. fından kabul edilmiftir aynlarak BalfaY• gitmıstır. döl1Jlltlftil4"· bQlamnıştır yan, hük'lmetleriniıı emri ümerl· rt1s emre itaat etm4!11rıi lllt71enı ıır • 

.. 
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Batı Dff, Se.ıe, Grip, Bomattwma 
Nenalji. ~ we Batla AlnJanam Derhal~· 

............ 1 - ........ TAE.UTLafNOr.N SAEltıllNIZ. 
Nllt WIRM PULLU IWTVl..ARt ISRARl.A ·ISTnlNIZ 

• 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüjünden : 
Mari Solmazın hazineye olan borcunun temini tahsıli için sah bi bu

Jundutu Beyoğlunda Şehıt Muhtar mahallesınln Taksım Yağhane so
kajında şarkan yol, ıimalen yol ve 32 ve garben 2,32 cenuben yol ve 2 
numara ile mahdut 28 metre miktarındaki eski 30, yeni 32 ve 32, 13/1 
aaydı ve 2380 liraya mukabil ipotekli bulunan bir bap klrgir hanenin 
],IX>tek fazlası tahsili emval kanunu hükümlerine göre satılacaktır. 

Talip olanların 28.4.941 tarihine rastlıyan pazartesi gilnu saat 14 
den sonra Beyoğlu kaymakamlığında muteşekkıl ıdare heyetine muraca-
atları ılln olunur. (2647) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Umum MildilrlWt kadrosunda mllnhal buhman 100 lira ilcreUI bir 

memuriyet için çok 171 franaız.ca ve daktilosrafi bılen lise mezunu bir 
memur alınacaktır. 

Taliplerın Matbuat Umum Mtidilrlillüne 7.4.941 tarihine kadar mQ-
racaatlan. ( 1888 - 2656) 

J!llllmlliıııım-- Türkiye 
KIZILAY CEMiYETİ 

Umumt Merkezinden : 
Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afyonkarahisar Maden.su

yu şişelerini koymak üzere asgari 7500. azami 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
Bu andıldarm tahta ve çivisi Cemiyet tarafından verilece
~den yalnız imaliyesi açık "Jlünakasaya konmuştur. Müna
kasa Riinü: 11 Nisan 1941 saat 14.30 da. Taliplerin şartname 
ve şema için fstanbul'da Mimar Vedat Caddesinde "Kızılay 
Hanında,, Kızılay Deposu DirektörlüAüne müracaat etmele-
ri ilin olunur. (1948) ' ............ . 

6111 ............................... ~ 

Kızılay Cemiyeti 
Umumt Merkezinden 

Ankarada Kızılay Urnuml Merkezi Parkındş çalışmak üzere 

Müstait Bir Bahçıvana Lüzum Vardır. 
Taliplerin Yeni Postane civarında Kızılay Deposu Direktör-

' iğüne müracaattan ilan olunur 

, ........ lllİll .................... ~ 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMl MERKEZiNDEN : 

• 
\ Açık Eksiltme suretile 
15,000 Adet Yün Çorap , 

Yaptırlacaktır. İhale 8/4/941 tarihine müsadif Salı gunu 
saat 15.30 da Kızılay Deposu Direktörlülünde yapılacaktır. 

Nümune ve eartnamesini görmek istiyenler Yeni Postane 
civannda Kwlay Deposu Direktörlüküne müracaatlan ilin 
olunur. (3840) 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRRETi 

~ts TARIHJ 1863 
Stdmert ;. 'l'llrlD79 Ctbnbtm7eti ile mtlnakh maıım..teameet mı 

l\amarab l0/6/l93S tanbll llananla cudik echlmıttır. 
(14/1/lNS tarihlt 2'35 Namanh Resa Guete) 

Serma,esl: 10.000.000 lngiliz Liras1 
1.250.000 lngiliz Lirasa Dıityat akçeıi : 

l!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l! 

Türkiyenin başlıca eehirlerinde 
PARIS, MARSIL YA n N IS de 

~ LONURA ve MANCESTER de 
MISlR. KIBlUS. YUNANiSTAN, lRAN lRAK. FlLISTll\ 

ve MAVERA Yl ERDUN'dı 
Merka ve Şubelert 

VUGOSLAVYA. ROllAHYA. YUNANiSTAN IURlft. LUBNAI' 
•iballeri " blttlD Dlanda Aceata •• llllblbır&en nrda 

Ber aevt Banka Maameıeıen Japaı 
a-.. ean .. me•duaı beuplan küeadı. 
Tie.ri UedJler ve nuildl krediler kü .. dL 
TürkiJ• " f.caelti memleketler üauuıe kefide sene4at b 

koatoea. 
Boru emlrlerl. 
!'.aham ve tabvillt. albn "emtaa &zerine avans. 

Seaedat tabllllh •• •••re 

En yilkse.k emruyet earttanru natz ttralık· 
Kasalar Servıst vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile ( kumbarab veya 
kumbarmnz \ ta.4q1rnd heqplan &(ıhr 

I! ____ _ ,., .......... -....... ·-·---
A $ K l N TEMiZi 

SAMURKAŞ 

idarehane: Perşembepazar eaddes i No. 50. Galata • İstanbul. Telefon: 4136Z TelP'llf: SAMURMAZ 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNIZ 
1 EN GÜZEL HEDİYE 
1 

1 

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

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

Çünkü: Çocuk A.nsiklopedisı • Çünkü: Çocuk An.cıiklopedisi 
- çocuğun mekt.epte bünü dünya çocukla. 

mektep dıpnda, hatta rma yılbqı ve bay· 
mekt.epten sonra muh- ram hediyesi olarak 
taç oUuju en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

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

l Çünkü: Çoc11k A.u:ıclopedisi 
çocuğllnuza faydalı ve 
bilgili bir arkadq va
zifesini görür.Ona bot 

saatlerinde hocalık ve 
arkada§lık eder. cuğun hayau üzerinde 

tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

~'AN Ne~riyat E~vi 
/slanbui 

Ç«uk Anaiklopedt.i iki 
cUttir. Mükemmel feklltle 
teclit edilmi.f olaralc Ud cU
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe 11e nwalllmlere 

tenzilôtlı (6) Uraga rJerilir. 

t<~PARA 
\ RAY •T Y ARlflNl1' 

___ .J"~--' DIREKIİYONUDUR 

r T. iş Bankası J 
1 

l<üsülı Tasarruf 1 

ffe10pları 1941 1 

l~~~J.~~~I 
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
3 ,,. 1000 .. =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 500 ... =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • • 

35 • 100 .. =3500.- • 1 
80 • 50 • =4000.- • 

1300 " 20 • =6000.- • 1 =--------·---·-·····-··-·-···· 
' 1 IK MIN'ln 

flelcfrlğl J hamlede 
öğreten ldfapfarı 

ı 0 Elektriği anlamak için 

..,.. . .,.... . .. 
IMIUINI lllll IS IAllCASINDA 

11
KRAMIYELf J-tESAP. ACAR 

Üniversite Rektörlüğünden 
Fen Fakillteslnde astronomi DöçenUili açıktır. NamRtlerfn :yabaneı 

dil imtihanlan S Haziran 941 tarihinde yapılacaktır. İateklilerin ıı:hhat 
raporu S fot.oıraf nilflu tezken!Sl orneti ve ilmi hilviyeUni ıöateren fil
leriyle "fifler tedris işleri kaleminden istenecektir." 

2 Haziran 941 tarihi akpmına kadar RektörlUte milracaatlan. 
(2852) 

Devlet Dem iryolları ve Limanıarı ışletme idaresi ıia~ ları 
Muhammen bedeli (1425) lira olan 150 adet atelye armatörü Elek

trik ampulleri için) 14.4.1941) Pazartesi günü saat (11) on birde Hay
darpaşada Gar binası dabılindeki komısyon tarafından açık eksiltme u
suliyle satm almacaktır. 

Bu Jfe ıtrmek lstlyenlerln (108) lira (88) kuruıluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme ,unu saatine ka
dar komilyona müracaatları lAzundır. 

Bu ile ait prtnameler komla)'ondan parasız olarak datrtıımaktadır. 
(2381) 

Milli, Hissi ve Acki Roman 10 K. 
7 ı: 2° Yeni Elektrikçilik 3 cild 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü tlanlar1 

• Y Ak G•• d•• Ehliyetnameve hazırlar. 5 azan: a un uz i 160K. 
- 3° Elektroteknık 3 cild. 
~ Satış yeri: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 5 540 K. 

llftlllllllURllHUllllHllHmH11uın11HUııııım11111111111rtl ı ._A .. khllta-K·i·ta•ne•'•'İ--·A·n·ka·r·a· 

I - ı.4.941 tarihinde 78.200 adet fıçı mantarma talip zuhur eımedt
iinden eks)ltmeet seraıtı sabıka dalres nde on gün temdit edilmlıUr. 

II - EUlltmenın 14,IV.941 p z rtesl günü ıaat 16,30 da Kabatqta 
levazım ve mUba,yaat ıubcsındekl ıılıın koını yonunda yapılacağı ilin o-
lunur. (2676) 

4 - 4 ·Hl 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Sa+.ı Müdürlüğünde Kapalı Zarf 

Usu&yle Eıya Satllıyor : 
Mlkterı Deterl Peyi 

Ki. Gr. LL K. LI. K. EtY• clnıl 

352 500 17038 63 1278 00 İpek miktan % 20 den fazla 
50 den az pamuklu ipek men
sucat . 

1/4/941 gilnlil Hakikat ıazetesile ilAn edıldığl Uzere yukarıda mik
Uın, deleri ve cinsi yazılı eşya 16/4/941 gününde 1549 sayılı kanun mu
cibince ve 2490 sayılı kanunda yazılı hükumler dairesinde kapalı zarf 
uııuliyle Sirk~ide Reşadıye caddesinde Halı antreposu dahlllndekl Güm
rük Satq Müdürlüğünde satılacaktır. Şartnameler anılan GUmrukten her 
gün parasız alınablllr İsteklilerin esyanın hizasında gösterilen pe)' akçe
lerini ihale gununde öğleden evvel saat 12 ye kadar vezneye yatırmaları 
şarttır. isteklilerin teklif mektuplariyle birlıkte pey akçesinin makbuz
larını ve 2490 sayılı kanuflda yazılı vesikalarını zarflara koyarak ihale 
gününde saat 12 den evvel MUdilrlilğe makbuz mulcabılinde vermelerı 
llzımdır. Teklif mektuplarmm ıartntrmede ayrılan yerlere yazılması mec
buridir. Zartlar ihale gunu saat 13 de satq salonunda açılacaktır. 

Telefon 23219 (2624) 

l\.ansız genç- anne! 
y..,_ ıatO..a. ................... ---· 
CKSYIN il•" llWYet turultu 11 ... ,,. ......... ,,., e. ........ 
ledıllM "-r•bft ltu .... ll•r,..tınden lle,.dl llhfıelt 

lladu rewu"''"'" ltlrio•ll tıdHı ol•" ıatG de fe,W 
..... A-. 11__.._lr, Yewu ~ ••• 8u" 
... 9Mdetlltl11 keftdleWlr •••• 
ltnailıll .,......,._ DUYIN'• lıa• •wvet fU'UIMa. 

VI• ICPNIOI au~UNU .. IEÇUIS~ IATILle 

i~tanbul Beiediy~si ıanlpr 
Belediye merkez daire ve subelerlyle ilkokullar için yapbnllıak 900 

adet sandık, 2490 numaralı kanwıun 48 ıncı maddesinin L fıkruma sö
re pazarlıta 'konuımu.ıur. Mecmuunun tahmin bedeli 9000 Ura ve ilkte
minatı 1350 liradD'. Şartname- Zabıt ve Muamellt Mildilrlütil kaleminde 
sÖJ'Ü}ebillr. İhale 7/4/Ml Pazartesi ,una saat 14 de Daiml EncOmende 
7apılacaktır. Taliplerin tembıat makbuz veya mektupları ve 941 yılına 
alt Ticaret Odası vesikalarcyle ihale ıünü mu8"en saatte Daim! Encü-
mende bulunmalan (2678) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Liran 
Şuhe ve Ajana adedi : Z65 

Zirai ve tieul her nevi banka muamelelerl 

Para Bin1'tirenlere 28,800 Lira _ 

iKRAMiYE YERiYOR 
Ziraat aa.ıka11nda kul't"berah ve lhbaraz taaarruf hesaplarında eti az l50 
tlra• bulunanlar• ıened• 4 defa çekllec•k kur'• ile a .. Oıdakl pllna ıa-

r• lkremlye d•Oıtılecektır •• 
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.IOO • 
160 • 20 • S.200 • 

DiKKAT: Heaplanndakl paralar b!r 141D8 lelnde so Oradan qatı cttıemı
yenlere lkraml)'e çıktılı takdirde ~ 20 ıulUl:rıe verilecektir. Kur'alar 
senede ' defa. ıı 1:71aı, 11 Blrtnclklnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cekilecekttr. 
............,-----~..........-~~.......-~ 

~ıp ve .Ne§riyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve .Ne§l'ıyaı 
T. L. Ş. TAN Matbaa11 


