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1 
lktısat Vekili, Bu Maksatla 
T~dbirler Ahndığını Söyledi 

Balkanlarda harbin başlaması, Al
man dıplomasısınin bır mağlubi
yet.i olarak tel:ikkı edilebilir. Ş.m
dı artut but.ün emareler, Alman
ların bu sıyasi mağlubıyetı kabul 
ederek askeri harekete hazırlan
dıklarını gösterıyor. Fakat şilphe 
yok kı, lngılizler de !uzumu flnında 
Yugoslavyaya !ıı!en yardım içın 

hazırlıklarını tamamlamışlardır. 
Bınaenaleyh Alman kuvveUerl 
Balkanlarda yalnız Yugoslav ve 
Yunan kuvvetlerı ile degıl, motö
rıze lngihz kuvvetlerıyle de kar
şı la:;aca klarCır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de bulunmakta olan lktısat Ve
kili Husnu Çakır, dun Etibankın 
lstanbul şubesınde meşgul ol -
muş ve tetkikler yapmıştır. ikti
sat Vekili, dun kendisıyle görü
şen gazetecilere muhtelli işler 
hakkında beyanatta bulunmuş, 

pamuk ipliği tevziatına dair S<r 

ruJan suale cevaben şunları söy
lemıştir: 

"Biliyorsunuz ki, son günler
de hissedilen iplik sıkıntısı ve 
bununla alakadar bazı ihtikar te
şebbüsleri neticesinde malum o
lan kararname çıkarılmıştır. 
Normal zamanlarda memleketin 
iplik ihtiyacı kısmen dahili istih
salden ve kısmen de ithalat ile 
karşılanırdı. Bugünkü şartlar al
tında bu ihtiyaç daha ziyade art-

A lmanya korktuğuna uğ- ml§tır. Kararnamenin neşrinden 
ruyor, Balkanlarda yeni maksat elde edilecek pamuk ip-

bir harp cephesi açılıyor. iktisat Vekili Jlilsna Çakır liğini ihtiyaç erbabına bir nis-
Hitlerin yalnız bir cephede bet dahilinde tevzi etmektir. Ih-

harp prensibı hadiselerin seyri 1 tiyacın tayini için de bir takım 
karşısında kıymetini kaybetmiş Matsuoka Tekrar umumi ölçüler kabu1 edilmişir. 
bulunuyor. Almanya bir taraftan 

1 
Dokuma fabrikalan verdikleri 

garpte en büyük di.ışmaru Ingil- Hiff er'le Görüctü muamele vergisi esasına göre ip
tere ile dövuşürken ve orada S lik alacaklardır. El tezgahlan 
kat'i bır taarruza hazırlanırk~n, Berlin, 4 (A.A.) - Matsuoka, bilfiil çalı§llla.k prtiyle mahalli 
Balkanlarda da yeni bir harbe öğleden sonra Berline gelmiştir. ~~ıhneti~ vesikası~a bağlanara.k 
gırmek üzere bulunuyor. Berlin siyasi mahfillerinde ölre- ıplık a.labılece~lerdır. Yalnız ko-

Balkanlarda harbin başlaması, nildiğine göre, Mats•.nka, Ber - operatı~e . dahıl ?lanlan bu ka: 
Alman diplomasisinin bir mağ- linde bir buçuk .rün kalacak ve yıttan ıstısna ettık. Şu kadar. kı 
lubıyeti olarak telikki edtleblllt. yarın akşam, Moskova tariki ile koopera~.if. ortak lan arasında ıp
Almanya1 sulh yoliyle Balkan Toky.oya hareket edecektir. Mat. ~ tevzıının maksada uy~ şe
devletlerıni kendine bağlamU ımoka, Berlinde, pek muhtemel k~e yapılması taritır. A.kaı tak
ve sonra bir darbe ile Y'linaliii - olarak yeni görüşmelerde bulu. dırde bunlar hakkında derhal 
tanı yere sererek, yorulma.ksızın nacaktır diğerleri gibi münferit tezgih 
cenubu şarki Avrupaya hikım · .. muamelesi yapmak mukarrerdir. 
olmak istiyordu. Yugoslavyada Berlin. 4 <A.A.) - Matsuoka, Bütün memlekete şamil ve bin 
husule gelen aksülamel onun bu Bu~ün öğleden sonra Hit\er ta- lerce ihtiyaç erb~bı:n~ ~ ~uh~aç 
planlarını suya düşürdü. Şimdi rafından kabul edilmiştir. Bu olduklan he~ nevı ıphgın mik
artık bi.ıtün emareler Almanların görüsmede Von Ribbentrop da tarlannı tesbıt etmek, ve bunları 
bu siyasi maglübiyeti kabul e- hazır bulunmuştur. 'Sonu ~8 ;, Sn ;, 1 

dP.rek askeri harekete hazırlan - ========================== 
dtklar11U gösterıyor. Alınan ıno
törıze kuvvetleri Yugoslav hu -
dud•ma doğru yürüyorlar. Dün 
Alınan kumandanı Bulgaristaıı -
dakı ordulanna Ingilizlere taar -
ruz için vakit geldiğini bildir -
miştir. Yugoslavyadaki Alman 
diplomasi erkanı Belgradı terk 
içın emir almış bulunuyorlar. Yu 
goslavlar da, Hırvatlarla milli 
bırliklerini tamamlıyarak şimdi 
seferberliklerini tesri ediyorlar. 
Yugoslavya esir olmaktan ise 
harp etmiye karar vermiş göni -
nuyor. Şu halde Balkanlarda 
harbin başlaması artık bır gün 
meselesidir. 

Bu meselede daha şimdiden 
Roma ile Berlin arasında bir gö
rı.if farkı belirmiştir. Mussolini 
Yugoslavya ile harp edilmesine 
muhalütir. Çünkü Arnavutluk -
ta 350 bin askeri vardır. Yugos
lavya harbe girdiği takdirde bu 
kuvvetler, Yugoslav ve Yunan 
kuvvetleri arasınde sıkışmış ve 
nevmit b•r vaziyete düşecekler -
dir. Arnavutluktaki Italyan or -
dusunım mahvı demek, Afrika
da zayi ettiği kuvvetlerle bir -
likte 600,000 kişilik bırinci s11Uf 
bır harp kuvvetinin ortadan 
kalkması demektir. Bu ise Ital -
yayı artık muharip bi'r devlet 
olmaktan çıkarmıya klfidir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin yedek parçalar yetiştirmek Ozere 
Dominyonlarda tesis edilen bir tayyare imalathanesinde faaliyet 

Fakat Almanya Italyan ordu -
larının harp kuvvetlerine guven
mediği içın Mussolininin bu şi
kayet1erıne ehemmiyet vermi -
yor. Arnavutluktaki Italyan or
dusunun mahvı pahasına da olsa 
Yu~OS4avyayı cezalandırmak isti
yor. 

Brest Üssüne 11 n CJ i 1 t e re n i n 
Yeni Bir Hava Irak Kabinesine 
Akını Yaplldı Karşı Vaziyeti 

* * 

iki Alman Harp 
Gemisinin Bulunduğu 

Havuza isabetler Oldu 

B u arada Bulgaristan ve Londra 4 (A.A.) - Hava Ne
Macaristanın da vazıyetle- zaretinin tebliği: Bu gece, hava-

ri dikkate şayandır. . nın müsaadesizliğine ra~en bom 
Macaristan ve Bulgarıstanın bardıman SP.rvisine mensup kuv

Yugoslav topraklarında gözleri vetli bir hava teşekkülü Scharn
varclır. Almanya ~ug~slav hudu horst ve Gneisenau düşman mu
duna Macans.an uzerınden 85 • - harebe kruvazörlerinin demirli 
ker sevketmeden evvel Macar rı- bulunduğu Brest deniz üssüne 
calini Berline ~v~t ederek on - yeniden hücum etmiştir. Hede 
lann muyafakatın.~ almıştır. !~il fin üzerindeki sis ve kesif bu
kat Berlinden donen Baş t' 1 . ·• .. 1 · · 
Teleki evvelki akşam ansızın in- l~tlar . DE? ıc;e erın go.~u .. mesını 
t h t · t · Bu intıı..- ihÜ'-"aP guçleştınnıştır. Fakat buyük çap 

• 

ı ar e mış ır. ~ . T • bo b l h k 
Macar Başvekilının son zarnf.~ . . a-·~ a l~rm davb~ eknanna 
w·da siyasi hadiselti"in tesid ~ u ,~u ve ıman a ır ço yan-

\ ::.vou. be ;1, ::.u • ı ;ı ( Sonu: Sa S: Sü f J 

-~ 
~ 

Irak Parlamentosu 
Tatil Edildi. Naip 

Bağdat'tan Uzaklaştı 
Londra, 4 (A. A.) - "Reuter": 

İtimat edilir kaynaklardan ök're
nildi~ine göre. İrak başvekili Ta
ha Haşimi. siyasi vaziyetin ivileş
mesini elde edemediğinden dola
yı istifa etmiştir. Bunun üzerine 
parlamento tatil edilmiş ve Kral 
Naibi. hükumet merkezinden av 
nlmıstır. Bunun neticesinde hat
larında Rasit Ali olan bazı na7.l?'
ların iktidan ele geçirmesi sara
haten ıavri nizamidir. ltıJvtil 
Britanva hükumeti şimdi yeni I
rak hükumetine karŞl olan vazi
vetini mütalea etmektedir. 

(Sonu: Sa~; Sü 4) 

Yugoslav 
Başvekilinin 
Beyanatı 

"Milli istiklal ve 

Şerefimizi Azimle 
Müdafaa Edeceğiz .. 

Komşularım1Zla Dost 
Kalmağa Hazırız 

"Fakat Bu Dostluğun 
Mu haf azası Sadece 
Bizim Elimizde Değil .. 

General SllftoTI~ 

Atina 4 (A.A.) - .. Atina,, a
jansı bildiriyor: "Katemerini,, 
gazetesi, hususi muhabiri Atina 
akademisi azasından Spiro Me
las'ın Yugoslavya Başvekili Ge
neral Simoviç'le yaptığı bir ınü
likatı neşrettnektedir. 

Melas, Generale yaptıtı vatan
perverane hareketin yalnız Yu
goslav milleti tarafından değil, 
fakat bütün Avrupa milletleri 
tarafından altın harflerle tarihe 
yazılacağını söylemiştir. Başve
kil Simoviç §U cevabı vermiftir: 

'Sonu; ~a 5: Su 3 ı r-•.. , ..... 
Hükumetin 

Beyannamesi 
Bekleniyor 

Yugoslav Ordusu 

Terhis Edilmiyecek 

Maçek, Yemin Etti 
Belgrad, 4 (A. A.) - "Ava

la" Başvekil muavini Maçek, bu 
sabah Zatrebden Belgrada ıeı
miftir. ltlumaileyhin payıtahta 
muvasalatı, Sırp - Hırvat ve Slo
venler arasındaki kardeşçe tesa
nüdü gösteren hararetli nümayif
lere vesile teşkil etmiştir. HWtü-
met erkanından bir ço~ Maçek'i 
istasyonda karşılamışlardır. Ke
sif bir halk kütlesi, Hırvat tefini 
alkışlamıştır. 

Hırvat nazırlar yemin etti 
Belgrad, 4 (A. A.) - "OfL": 

bu sabah saat 10 da Maçak ve ia
şe nazırı Kosanovitch, na~r sı
fatıy 1e yemin etmışlerdir. Öile
den sonra nazırlar heyet.ı toptana
caktır. Bu içtimda, hukümetin 
beyannamesi hazırlanacak ve be
yanname bu akşam veyahut gece 
neşredilecektir. 

Maeçek'in beyannamesi 
Belgrad, 4 (A. A.) -- Maçek 

dün bır beyanname neşrederek 
bütün Hırvatlardan kendisine 
müzaheret edilmesini istemiştir. 
Maçek beyannamesinde General 
Simovitch'le işbirliği yapmak ni
yetinde olduiunu söyliyeret de
miştir ki: 

"Meseleyi uzun boylu düşün
dükten ve tetkik ettikten sonra 
son anda sulhü koruyabilmek için 
Yuıoslav hükumetine tekrar iş
tir11k etmek karannı verdim. c Sonu: Sa 5; Sil 6 J 

Hab:~!standa ltalyanlm mfitemacf!yen iz'aç eden Ha~eş muhariplerinden ı=· kaçı 

Bulgaristan 
HücumUssü 
Vaziyetinde 

Tim es' e Göre 

Almanlar, Bulgar 
Müzaharetinl de 

Hesapllyormuı ! 
Londra, ~ (A. A.) - Times'in 

diplomatik muhabiri, Almanya
mn Yu«oslavyaya muhtemel hü
cumu hakkında diyor ki: 

"Almanlar. süratle Bul~arista
nı hücum üssü haline getirmekte_ 
dir. Alman fırkalan, Yugosl:ıv 
hududu boyupca tahaşşüt etmiş 
bulunmaktadır. Almanlar, pek ya 
kın olacağını tahmin ettikleri hü
cumlarda Bulgarları da ylU'\lan
na alacaklarını hesap eylemekte
dirler. 

Sözüne inanılır membalardan 
Londraya ~elen hususi haberler. 
Sofyada olan bitenlerin hakiki 
manzarasını ızöstermektedir: 

( Sonu: Sa 5; Sil 4 ) 

Teleki, Alman 
Tazyikine 

Kurban Giffi ---
Berlin, Yugoslavya · 

ile Münasebetlerini 

Kesmesini istemişi 

Yeni kabiu lZMJDı kabal eden 
Nai• Amini B~ 

LoDdra. 4 (A, A.) - .........,.: 
ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: Mac~ Beşvekili kont 
Teleki üçlü paktın birinci Macar 
kurbanıdır. Kont Teleki müşkül 
ve betbaht vazifesine devam ede
miyece~i için intihar etmiştir. Bu 
vaziyet, Yuıoslavya ile münase
betlerini kesmesi i(in Macaristan 
üzerine Almanlann yaptığı taz
vikin neticesidir. 

( Sonu: Sa 5; Sil Z } 

Askeri Vaziyet 

LIBY ADA ALMAN 

TAARRUZUNUN 

HEDEFi NEDiR 7 
(Askeri muharririmlz yazıyor) 

Şarki Afrikada İngiliz ileri ha
reketi son safhasına girerken, Şi
mali Afrika cephesindeki mihver 
kuvveUerfnin bir ilerleme teşeb
büııll mU,ahede edilmektedir. Bu
nun neticesinde İngiliz Nil ordu
su Bincaziyi tahliye etmiş ve e
sasen daha gerilerde bulunan 
müdafaa hattına çekilınlfUr. Bu 
hareketin mAnası nedir ve ne 
netice verebilir? 

Meselenin esası 1t1dur: 1ngiliz 
Nil ordusu, taanıızunun ilk ham
lesinde Şlmall Afrlkadaki İtal -
yan ltuvveUerinl Sidi Barranl 
sahasında baskına uğratarak im
ha ettikten ve bütün Bingazi vi
lAyetini zaptettikten sonra, Trab
lUMıarba dotru llerlemıye lüzum 
ıörmemif ve Afrika muharebe 
harekAtma ait bir taknn umumi 
mıilihazaların tesiri altında bu
rada müdafaaya çekilml5tl. Bun
dan sonra A f r i k a harp 

(Sonu: Sa 5; Sil 7 J 

'--------..) 

Türk • Alman 

Münasebetleri 
Berlin 4 A.A.) - Yarı resmi 

bir menbadan bildiriliyor: Türk -
Alman münasebetleri hakkında 
yabancı gazeteciler tarafından 
sorulan suallere Alınan Hariciye 
Nezaretinde bugün aşağıdaki ce
vı:p verilmiştir: "Türk - Alman 
münasebetleri normaldir . ., 

İngilizler 
Bingazi'den 

Çekildi 
_,__ 

Habeşistandu 

Harekat Fevkcd'-~ ~ 
Sür'atle lngilizler 

Lehine lnkiıaf Ediyor 
Kahire, 4 (A.A.) - Dün akşam 

neşredilen resmi ~· · 
Bingazinin lngillz kuvvetleri ta
rafından tahliye edildiği bildiril
mektedir. 

Tahliye, Alman ve İtalyan faik 
kuvvetlerinin tankların iştirakiy
le yaptıktan büyük bir taarruz 
karşısında vuku bu1muştur. 

Ingilizler, Bingazideki bütün 
iaşe ve mühimm•1t aepolarınr 
tahrip ettikten sonra s;ehirden u
zakla"mışlardır. 

Kahire'nin mütalaası 
Kahire 4 (A.A.l - "Reuter,; 

Askeri sözcü, Libyadaki vaziyet 
hakkında aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

Almanlar istedikleri kadar i
lerleyebilirler. Biz harp meyda
nımm kendimiz intihap ederiz. 
Nasıl ki, gecen sonbaharda Gra
ziani ilerlediği vakit de öyle yap
mışhk. Fakat o. bizim hazırladı
ğımız mevzilere kadar geldi. Çöl 
harbi, diğer kara harplerinın 
· c hirine benzemez. Çöl harbi 
bir deniz harbine benzetilebilir. 

( Sonu: Sa 5; Sil 3 ) 

( G O N LE R G E ÇER K E N .• ) 

Mekke Mollasının Oalu 
Yazan: Refik Halid 

Sırasını ıetirince: "Sen Mekke mollasının oğlundan daha 
'1111 iyi bilirsin?" sözünü kullananlar, fakat o sözün da

yandığı fıkrayı bilmeyenler çoktur. Daima yazdığım ıibi -~':r 
birisi meydana koydukları karakterler, eğlenceli mevzular ıtı· 
bariyle Gil Blas serıilzeştleri, Moliere'in piyesleri ve tipleri ka· 
dar zenain, zarif, en mühim ciheti, hap haline sokulmuı kom
prime olan ve istenince kocaman bir hikaye yapllmasına mü
sait bulunan- bu fıkralan unutulmaktan korumak, folklor ba
kımından ,imdild nesilden daha bilgiç sandığım bizlere bir va
zifedir. 

O sözü nası) bir miinasebetle. ne gibi bir \•aziyet karşısın
da kaldığımız zaman tekrarlarız? Biri çıkıp da, gönlümüzden 
ge(irip söylemeye dilimizin varmadığı yakı~ık almaz istetf se
zerek, emeJimizl anlamamakta ısrar edenlere. arzumuza uygun 
bir nasihat veJ'ir ve başkalan bu nasihate itiraz ederse ... Garii
yonunuz ki fıkra, oldukça karışık ve nadir bir halet ve bir du
rumun tahlili olmak itibariyle de dikkate layıktır. 

"Gözü kocaya doymamıııı gayet yaşlı bir ana. bunun da bir 
.ren( oğlu varmı~; (ocukcafız anasına ne kadar hizmet etse. 
hildpiy olsa kadın yine memnun olmaz, "sana hakkımı heliıl 
etmem!" dermiş. Delikanlı bu hakkı heliıl t"ttiririm ümidiyle 
kocakanyı sırtına yüklemiş, yayan olarak Mekke yolunu tut
ma,. Nice zahmetlerden sonra nihayet, uzaktan kibe l{Örfinmil . 
tam bu sırada ka11ılanna da bir adam çıkmış: - Ben Mekke 
mollasının oğluyum. demi~. böyle bu halde nereye ıddiyorsunuz? 

- Anama hakkını helal ettirmek için sırtımda hacca götü
riiyorum. 

- Canım, böyle yapauğına kadıncaflzı bir ere verseydin ... 
Oiul itiraz l"tmiş: - Aman, demiş, yetmişinden sonra anam 

nasıl kocaya varır? 
Bunu işiten kocakan. oğlunun hemen omuzunu dürtmiis: 

- Yavnım, demiı, sen Mekke mollasının oğlundan daha mı i~ i 
bilirsin? 



• 
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Yazan: ULUNAY. , 

Rasgeldiğine halinden şikayet 
edıyordu. 

- Halimi görüyorsun ya ... Ken 
dıleri lüks otellerde, villalarda 
yaşıyorlar ... Beni böyle aç taksir 
süründürüyorlar.. Onları da gö-

••• 1 ruruz ..•. 
Bunu işitenler, kaç defa kat 

kat elbise, çamaşır, şapka, potin 
gondermişlerdi. 

Cici bey paketler! açmadan 
bunları eskicilere götürüyor, der
hal paraya tahvil ediyordu. 

Niste karnaval mevsimi "Çakıl 
taş palas" ın müşterilerinin yüz
lerini güldürürdü. Belediye, tan
zıfat ve eğlentiler için amele kad
rosunu genişletir, o zaman şehir
d_e ne kadar işsiz, güçsüz, serşeri 
var ise hepsine iş verirdi. 

Bu mevsimde Nise dünyanın 
her tarafından ziyaretçi gelir. Eğ
lentiler başladığı zaman karnaval 
arabalarının üstünde etrafa neşe 
saçmak için zıplayan. tepinen a
damlara ihtiyaç vardır. 

Bunlar öğleden sonra geniş ya
kalı beyaz soytarı esvapları eiye
rck geçit resminde arabaların üs. 
tunda bulunuyorlar. sabaha karşı 
da SÜJ?Ürgeleri alarak sokaklarda
ki konfetileri süpürüyorlardı. 

Cici beyin karnavalda işi buy
du. Giydiği beyaz palvaço gömle
gi yarım saat sonra toprak rengi
nı alıyor, akşama doğru da kir
den ve terden siyah paftalı bir 
kumaş oluyordu. 

Eğlentilerde Cici bey başındaki 
sivri külahı, kocaman burnu ile 
bacl, başına bir şaheserdi. 

Ermeniler onun kim oldu~nu 
öğrendikleri için onu: 

- Prens! Diye çağırıyorlar ve 
bu isim ağızdan ağıza yavılarak 
herkes bu külahlı, soytarı kıya
fetli, vaktiyle Boğaziçi yalılarının 
onlerinde rumların oynattıkları 
kuklalara benziyen, kır saçlı a
dama haykırıyorlardı: 

- ~.rens! Prens! Prens! 

* * 
Cici bey Nisten sıkıldı. ParL 

se gitmeye karar verdi. Yi
ne tanıdıklarından birinin verdiği 
az giyilmiş bir kostümü eskiciye 
götürdü. Gayet geniş paçalı bir 
pantalon, kısa bir ceket ve kena
rı enli bir İspanyol şapkasiyle de. 
gısti. Üste yüz elli frank aldı. 

Onu bu kıyafette görüne~ ser-
seriler bile tanıyamadılar. 

- Boğa güreşçisi mi oldun? 
- Madride mi Cici bey? 
Diye sataştılar. O: 

-Ne var ulan? maytaba mı 
alıyorsunuz? Diye çıkıştı. Kıya
fetini pek beğeniyordu. 

Bu acip kılıkla bir kaç gün 
Nıste dolaştı. Pantalonun g_eniş 
paçalarından bir bakıma göre 
memnundu. Paçalar tamamen 
kunduraları örttüğü için potinle
rın perişanlığını göstermiyor, ka
lın iki sütun gibi inen düz bacak
! riyle Cici beyi fil ayağı takmış 
bir kargaya benzetiyordu. Fakat 
hızlı yürümek icap ettiği zaman 
mutemadiyen yelpirdeyen bu iki 
geniş kumaş parçası birbirine do-

narak yürümesini güçlcştiriyoı 
l rdı. 

Cici bey bunun da çaresini 
buldu. Hızll yürümek icap etti

ı zaman daima cebinde bulun
u duğu iki ip parçasiyle paça--

1 rını baglıyor. Varacağı yere 
aklaşınca ipleri çözüyordu. Yol 

l vaı.ımı olarak eskiciden beş 
f anga bir şemsiye aldı. 

Bir sabah geniş lspanyol şap
ka ı başında. paçal~rı bağlanmış, 

ınsiyesi elinde Paris yolunu 
tuttu. Trenle mı? Hayır. Otokar
la nu? Hayır. 

Cici bey Parise yayan gidi
yordu ..• 

Gündüz yürüyerek. gece ha
zan kırlarda, yağmur yağarsa 
;and_anna karakollarında yata
r k, çiftliklerden ekmek dilene 
dılene tam iki buçuk ayda Pari
se geldL 

Büyük şehrin kapısına gelir 
~(' mez gözlerinden ziyade has
sas burnunu kullanan cins bir 
zagar gibi bu medeniyet payi
tahtının sefalet kokusunu uzun 
uzun kokladı. Ondan sonra (Sen 
Mışel) e doğru yürüdü. 

Bir hafta sonra şehrin serseri
melce olan bütün kovukla-

r öğrenm !';tı. 
:.teki sefalet buraya nisbet
yatak çar:jafının yanında 

ndil kadar wfak kalıyordu. 

Parisin sefalet ordusu başka 
b ir alem, başka bir dunya idi. 

Sen nehrinin köprü altları bu 
ordunun kışlalarına benziyordu. 

Cici bey onların aralarına so
kulduktan sonra bütün ima
retleri, çorba dağıt!lan ha~ra_tla
n bir hafta içinde oğrenmıştı. 

Cici bev oek eüzel anlamıştı 
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Yine tyi 
Neşriyata Dair 

ki bir kere Kloşar denilen bu sı
nıfa kadar inmek, alçalmak ce
saretini gösterdikten sonra hiç 
bir iş görmeden senelerce yaşa
mak mümkündü. 

(Sen Mişel) de (Maubert) mey
danında Kloşar'ların kahveleri 
vardı. Serserilerden başka kim
senin buraya girmesine imkan 
yoktu. Çünkü pisliğe, kokuya 
tahammül edilemezdi. Tezgahın 
arkasında tavana kadar çıkan 
raflar serserilerin bohçaları, pa
ketleri ile dolu idi. 

Şehrin seyrüsefer işleri hak
kında Belediye reis muavini 
Lutfi Aksoy dün bir muharriri
mize şu izahati vermiştir: 
"- Teşkil ettiğimiz seyrüsefer 

komisyonu toplantılar yaparak 

Üniversite Rektörü Bugün An karadan Geriyor 
Maarif Vekaleti 15 Mayısa ka

dar bütün mekteplerde imtihan
ların bitirilmesini alakadarlara 
tebliğ etmiştir. ilkokulların im
tihan günlerini tesbit etmek için 
vilayet ilk tedrisat meclisi >nü
müzdeki çarşanba günü toplana
caktır. Bu sene ilkokulların ik
mal imtihanları Eylıil ayında de
ğil, Haziran iptidasında yapıla -
caktır. Maarif Müdürlüğü tara
fından bu hususta hazırlanmak
ta olan karar projesi vilayet ilk 
tedrisat meclisine sevkedilecektir 

miştir. 
lktisat ve hukuk fakültesi ta

lebesine verilmesi kararlaştırı
lan "Askeri ceza hukuku,, kon
feranslar serisine dün de devam 
edilmiştir. 11 Nisan cuma günü 
bu munzam dersin son konferan
sı verilecektir. 

Ankara, 4 (TAN Muhabirin
den) - Yarın (bugün) koordinas. 
yon heyetinin iki kararı tatbik 
mevkiine girecektir. Bu kararla
rı bildiriyorum: 

1 - Doğrudan doğruya müs
tahsilden tütün mübayaası için 
vcniden bir milyon lira tahsis e
dilmiştir. 

Yazan: Naci Sadullah 

- 2. 

Bugiin gazetelerimizde birer 
sütun sahibi olan muhar· 

rirlerimize sorarsanız, onlRr, ya· 
pılmakta bulunan her tiirlü neş· 
riyatı dikkatle takip etmektedir· 
ler. Halbuki, çıkmakta olan mec· 
muaların, tcrciiıne ve telif eser
lerin bahsine giindelik gazetele· 
rimizin ancak ilan sayfalannda 
yer verilmesiyle bu iddia arasın. 
da acı bir tezat vardır. Daima tezgahta duran kahve 

sahibi bütün azasının birer teki
ni kaybetmiş eski bir dilenci i
di. Topladığı para ile burasının 
peştemallığını satın alınış ve 
Kloşar'lar arasında yeni bir ni
zam tesis etmişti. 

Serseri olmak şartiy1."" bütiin 
mi.ışteriler vE:resiye istedikl~:·i 
kadar içerler ve bu sonsuz kredi
ye mukabil hepsi ellerine geçen 
parayı tamamen ona teslim e
derlerdi. 

Sefillerin arasında kendilerini 
cemiyete bağlıyan rabıt .. ~arı ko
parr-::ş köksüzler olduğu gibi uğ
radıklan büyük bir aşk, büyük: 
bir feliı.ket yüzünden hayata küs 
kün adamlar da vardı. Arada vn
lara aileleri para gönderiyo!··ar, 
onlar da bu parayı bütün sefalet 
arkadaşlarına içki ziyafeti ver
mek için kahveciye veriyor1ar
dı. 

Dükkanın araksında yatakha
ne vazifesini gören dar ve uzun 
bir koridor vardı. Buraya yatak
haneden başka bir tabir bulmak 
lazımdı; çünkü bir tek şilte ve 
yorgan yoktu. Dar koridorun bir 
ucundan öbür ucuna kadar ka
lın bir halat gerilmişti. Yarım 
frank mukabilinde serseriler 
yere oturup bu halata kollariyle 
abanmak suretiyle uyuyorlardı. 

Sabah güneş doğar doğmaz 
kahveci halatın bir ucundaki dü
ğümü çözüyor, o zaman uyuyan
lar istinat noktası kalmadığı için 
oldukları yere çöküyorlar ve 
ister istemez küfürlerle homur
danarak uyumıya kalkmıya 
mecbur oluyorlardı, Parisin gö
beğindeki bu sefalet sergisi 
böyle senelcrdenberi devam e
diyordu. Buralara ne sıhhiye, 
ne belediye, ne de zabıta me
murları uğrarlardı. 

Uykudan uyanan serseriler tez 
gahta sabah kahvaltısı olarak aç 
karınlarına birer kadeh beyaz şa
rap yuvarladıktan sonra etrafı
na dağılırlar, ya rıhtımlarda bit
lerini ayıklıyarak yahut ta u
mumi bahçelerde sıraların üst
lerine uzanarak eksik kalan uy
kularını ikmal ederlerdi. 

Cici bey, serserilik hayatını 
işrete müptela bir adamın akşam 
cılık ihtiyacı gibi telakki ediyor
du. Fakat diğerleri gibi tam 
profesyonel bir serseri değildi. A 
rada o muhitten çıkıyor Etuval 
civarında fiyatlarının ucuzluğu 
ile tanınmış Biyar şirketinin 
kahve dükkanlarına düşüyordu. 
Bu kahvelt rden birine ekseriya 
zengin ermeni, Mısırlı ve Türk 
evlerinde çalışan aşçılar, uşaklar 
dadanmışlardı. 

(Arkası var) 

seyrüsefer izdihamını önliyecek 
tedbirleri almakta ve tatbik et
mekteöir. Bu arada Taksim ile 
Yeni mahalle arasında geceleri o
tobüs servisi ihdas ederek şika
yetlere son verilmiştir. Otobüs 
biletçilerinden de sikayet edil
mektedir. Otobüslerin fazla yol
cu almamalarını temin icin kon
trolleri sıkla tırmış bulunuyoruz. 
Gecenlerde Kerestecilerde iki o
tobüsün istiap haddinden fazla 
yolcu aldığı ve bazı yolculara bi
let verrnediği görülmüş. suç_lula
nn ruhsatnameleri 15 gün icin a
lınmıstır. Kaldırı1an ihtiyari 
tramvay duraklarından bir kacı
nın lüzumu tebeyyün edecek o
lursa, tekrar tesisine çalışılacak
tır ... 

TAN - Bize kahTSa otobüsle
ri seferden menetmek cezası, o
tobüscü kadar halkı da müteeso;ir 
eder. Bu ce7.a yerine otobüsçüye 
yüksek mikdarda pa~a cezası ve
rilmesi daha muvafıktır. 

BELEDİYEDE 

Şehir Meclisinin 

Dünkü Toplantısı 

U niverl'itede 
Universitedeki imtihan günle

rini ve ders vaziyetini tesbit için 
Ankaraya giden rektör Ce
mil Bilse! bugün şehrimize 
dönecek ve Ankarada alınan ka
rarlan dekanlara bildirecek ve 
profesörler meclis"rde izah ede
cektir. Avrupadaki son harp va
ziyeti ile tahsillerini terkederek 
meleketimize dönen talebelerin 
kaydedildikleri fakültelerdeki hu 
susi durumları yüzünden husu
si bir imtihan programI tesbit e
dilmiştir. Bu talebelerden iktisat 
fakültesinin birinci smıfına kay
dedilenler 9 Nisanda iktisat mev
zuundan imtihan edileceklerdir. 
imtihan günleri talebeye bildiril-

MU'fEFERRIK: 

Pasif Korunma 

Kanununda Tadilat 

Dün toplanan şehir meclisi ba
zı teklifleri alakadar encümen
lere havale ettikten sonra sey
yar kömürcülüğün men'i hak-
kında belediye iktisat müdürlü- Dahiliye Vekaleti pasif korun-

ma kanununun 10 uncu madde-
ğünün isteğin.in yerinde olmadı- . b . hük" üml. ·1· _ . . . sıne azı yenı er ı ave 
gr netıcesıne va~ış ve beledıye sine lüzum görmüş ve bu hu-
za~ıtası?ın ~~-lıyat. ~nb~~arına susta hazırladığı projeyi Büyük 
mutea~ik. hukumlerını. muzake: 1 Millet Meclisine göndermiştir. 
r~. e_~mıştır. ..Kabul edilen ye~ı Bu projeye göre, her hangi şe
hükumlere gore gıda maddelerı- hir kasaba veya müessesede va
ni yapan, depo eden, satan mües zife alacak pasif korunma teşek
sese sahipleri ve işçileri burala- küllerinin bir aydan fazla faali
rr temizlerken gıda maddelerinin yette bulunmaları icap ettiği 
kirlenmemesini temin edecek takdirde b'\ teşekküllerde çalışa
tedbirleri ittihaz ve tatbikine cak: eşhas askeri mükellefiyet 
mecbur tutulmaktadır. Nakliyat 
anbarlarında gıda maddeleri bu
lunduğu takdirde bu maddeler
den gayri kabili nüfuz ve kapa
lı ambalajlı olm.ıyanlarmın bu 
ambarlarda kapı ve pencereleri 
mazbut kargir ayrı bölmelerde 
muhafazası mecburidir. Bu böl
melere gıda madelerinden baş
ka maddeler de komruyacaktır. 

Şehrin meskun mmtakalarında 
maden kömürü yakılan binalara 
ait hükümler müzakere edilir -
ken azalar muhtelif noktai na
zarları müdafaa etmişler ve u
mumiyet itibariyle hiç birinin 
teklifi kabul edilmemiş, yalnız 
bu maddenin encümene iadesi
ne ve lüzum olduğu şekilde ta
diline karar verilmiştir. 

YEREBATAN SARAYI - Is-
timlak müdürlügü Yerebatan sa
rayının üstündeki binaların sa
tın alınma muarrı~1 ~ı.~rini bitir
miştir. Yakında bu binalarrn yık
tınlmasına başlanac..lktır. 

kanununun hükiıınlerine göre 
hizmete çağrılacaklardır. Bu da
vet Genel kurmay "başkanlığının 
teklifi ve lcra Vekilleri heyeti
nin karariyle yapılacaktır. 

Bundan başka, vazifeden affe
dilmiş olan yaşlı yedek subaylar 
gerek hazer ve gerek seferde pa
sif korunma teşekkülleri~de va
zifeye davet edilebileceklerdir. 
Bunlar rütbelerine ait üniforma
yı taşıyacaklar ve ayni rütbenin 
m.-:ıasmı alacaklardır. 

ORMAN YANGINI - Evvel
ki sabah Beykoz civanndaki or
manlarda yangın çıkmış, akşam 
geç vakte kadar yandıktan sonra 
itfaiye ve köylülerin gayretleri 
sayesinde söndürülmüştür. Ya
nan orman miktarı henüz tesbit 
edilmemiştir. Yangının sebebi 
de malum değildir. 

GOZLUKÇULER - Gözlükçü
ler hakkında Sıhhat Vekaletince 
hazırlanan yeni kanun dün sa
bahtan itibaren mer'iyet mevki
ine girmiştir. Bu kanuna göre, 
bütün gözlükçüler bir istida ile 

Mehmetçik Kim ? 

B enim, henüz sekiz Jaşında bulu
nan bir yeğeııim var. Dün ak

şam, bu zeki ve mütecessis yeğenim ta
rafından uzun bir sorguya çekildim. 

Onun ilk sorduğu sual şuydu: 
"- Dayı, insanlar birbirleriyle niçin 

harp ediyorlar? 
la bilenler! 

Siyasal Bilgiler okulu profe -
sörlerinden Tahsin Adal tarafın
dan verilmesi kararlaştırılan 
"iktisadi harp ve iktisadi bitaraf
lrk;, mevzuundaki konferansla
ra dün de devam edilmiştir. Son 
ders 7 nisanda verilmiş olacaktır. 

J}I esai ye hız verildi 
lmtihaı:lar erken başlıyacağı i

çin Universite idaresi sınıf kü
tüphanelerinin ve okuma odala
rının sabahleyin saat 9 dan 13 e, 
14 ten 20.30 a kadar açık bulun
durulmasını kararlaştırmıştır. 
Talebe, kütüphanelerin kapan
ma saatine kadar Universitede 
kalmakta ve muayyen günlerde 
muayyen prof Psörlerden hususi 
izahat almaktadır. 

üniversite idaresi talebe tak
sitlerinin 19 Nisana kadar vezne
ye yatırılmasını ilan etmiştir. Bu 
tarihten sonra verilecek taksit
ler alınmayacak ve borclu talebe 
imtihana kabul edilmikyecektir. 

PİYASADA: 

Yünlü Kumaşçılar Bir 

Birlik Kuruyorlar 
Yerli yünlü kumaş tacirleri, a

ralarında bir birlik yapmak hu
susunda dün vilayete müracaat 
etmişlerdir. Kumaşçılar birliği, 
Sümerbank fabrikaları depola
rından mal alarak, yarı toptan
cılara satacaktır. Kumaşçılar, bu 
mesele hakkında şehrimizde bu
lunan iktisat Vekili Hüsnü Ça
kırla görüşmüşlerdir. 

TiCARET OFISI - Ticaret 
ofisi umum müdür muavinlerin
den Hakkı Meçik dün Ankara
dan şehrimize gelerek ofise ait 
teşkilat hazırlıkları ile meşgul 
olriıuştur. 

Umum müdür bir kaç güne 
kadar Ankaradan gelecektir. 

TICARET MUDURLUGUN
DE - Istanbul mmtaka ticaret 
müdürlüğü müşavirlerinden Hay 
rettin Sükrü, Mersin mıntaka 

ticaret müdürlüğü müşavirliğine, 
Istanbul mıntaka ticaret miıdür
lüğiı rr.üşavirlerinden Cevdet te, 
Hatay mıntaka ticaret müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

DUNKU IHRACAT - Dün 
Almanyaya 600 bin liralık tütün 
ihraç edilmiştir. Bundan başka 
Ingiltereye 50 bin liralık tiftik, 
Isviçreye kemik, Romanya, Bul
garistana taze balık gönderilmi~ 
tir. Yekun itibariyle dünkü ibra 
cat 900 bin lirayı bulmuştur. 

maha1li sıhhat müdürlüklerine 
miir:ıcaı.t edecek ve birer ruhsat
nam~ alacaklardır. Azami üç ny 
zarfında ruhsat almıyanlar işten 
menedileceklerdir. 

Bilindiği gibi, şimdiye kadar 
bu işe dört milyon lira verilmiş, 
bununla hükumet tütün piyasası
na faydalı müdahalelerde bulun
muştu. Şimdi. bu bir milyon lira 
ile de piyasaya yapılacak müda
halelerden de müsbhsilin mem
nun kalacağı aşikardır. 

2 - İkinci karar, silah altına 
alınan şoförleri alakadar etmek
tedir. Bunlar vatani vazifelerine 
giderken plakalarını iade etmek
te, hatta ekserisi otomobilini de 
satmaktaydı. Terhisten sonra, bu 
kabil kmselerin işsiz kalmamaları 
için yeni bir karar verilmiştir. Bu 
karara göre, sahibi bulundukları 
taksileri bizzat işletirken silah al
tına alınanlar, terhis edilince es
kiden çalıştıkları yerlerde çalış
mak şartiyle ve Başvekaletin mü
saadesiyle tekrar seyrüseferde 
bulunabileceklerdir. 

Koordinasyon Kararları 
lzakkında tetkikat yapılıyor 

Ankara, 4 (TAN) - Başveka
let. Vekaletlere gönderdiği bir ta
mimde tatbik mevkiine gıren ko-
ordinasyon kararlannın geçirdiği 
safhalar dolnyısiyle bunlardan el
de edilen neticelerin nelerden i
baret bulunduğunu, ne gibi fay
dalar temin edildiğini ve bu me
yanda tashih ve tadile muhtaç o
lanların bulunup bulunmadığını 
sormakta ve bunların iki haftada 
bir, not halinde koordinasyon 
bürosu umumi katipliğine bildi
rilmesini istemektedir. 

Bu notlar, umumi katiplikçe 
tetkik edilerek icap ettiği takdir. 
de Milli Korunma kanununun 
hükümleri tadil edilecek veya ha
zırlanacak kararnamelerle işlerin 
daha muntazam ve ahenkli bir 
halde olması temin olunacaktır. 

Maliye Vekiline Ameliyat 
Yapıldı 

Ankara, 4 (TAN) - Maliye Ve
kili Fuat Ağralıya nümune hasta
hanesinde bir ameliyat yapılmış 
ve bu ameliyat muvaffakıyetle 
neticclenm.işir. 

Fenerler Hasılatı 
Ankara, 4 (TAN) - Fenerler 

hasılatının yarısının hazineye ö
denmesi hakkındaki kanun layi
has\ meclise gelmiştir. Bu layiha
ya göre, Fenerler gayri safi hası
latının yarısı her sene hazineye 
ödenecek ve ancak bu hasılatın 
175 bin lirayı aşmadığı senelerde 
hazine hissesi tefrik edilmiyecek
tir. 

Polonyalı Çocuklar 
Ana ve babalan istilade öldü

rülen 50 kadar Polonyalı musevi 
çocuğu dün trenle şehrimize gel
miştir. Polonyalı mülteciler bu
radan Filistine gidece~lerdir. 

lokmalar da, düşmanına atabileceği sa • 
kat mermiler de sayılıydı. 

Cevap verdim: de fazla sesi çıkmaz, küçük milletlerin 
"- insan, en geçimsiz hayvandır da de ... Sinekler de büyüklerin rahatını "- Sence kim kalacak? 

Mehmetçiğin elinde, Balkan harbin -
den kalmış kötü bir top vardı. O zaman, 
bu eski topunu düşmanına çeviren Meh 
metçiğin yanında bir de Alman neferi 
vardı. Ve o Alman neferi, Mehmetçiğin 
kullandığı o eski topa benzer bir silahı, 
o güne kadar bir askeri müzede bile 
görmemişti: Çünkü, her ateşlenişten son 
ra namlusu iki metre havaya kalkıp 
inen o top, o devrin harp vesaitine nis
.betle antika sayılacak derecede iptida
iydi. 

d kaçınrlar, küçük milletler de ... 
on"~·Şakayı bırak dayı: Mesela, Alman "- Peki, küçük milletler, büyük mil-

letleri nasıl rahatsız ediyorlar? 
ya ne istiyor?? "- Onlann sulanru bulandınyorlar! 
"-Beşeriyeti saadete kavuşturmak! "-Demek bu harp su yüzünden olu-
"- lngiltere? yor? 
"-Beşeriyeti saadete ka,·uiiturmak! "- Evet: Zahiri sebeplerin hepsi ... 
"- Ya İtalya? Sudandır ..• 
"- Be~eriyeti saadete kavuşturmak! "- Asıl sebep nedir? 
"- Peki, beşeriyetin saadetini bo:uık "- İşte onu, ne sen sor, ne de ben 

kim? söyliyeyim! 
"- Küçiik milletler... "- Neden söylemiyorsun? 
"- Küçücük milletler, koskoca mil- "- Aklın ermez de ondan? 

Ietlerin rahatını nasıl bozabilirler? "- Erer pekala? 
"- Bozuyorlar işte ... Bak, sen de kü- "- Ermez: Çünkü ona, senin gibi 

çüksün amma, bu suallerinle benim ra- çocuklann değil, büyiiklerin bile kolay 
batımı bozabiliyorsun! .. Dikkat edersen kolay akılları ermi;> or! 
görürsün ki, koskoca mahallelerin raha-. "- eki, bu mihver dedikleri nedir 
tını bozanlar, senin gibi küçücük hay- t11yı" 

kü 111F hı ~A ı . • 
lazlardır. Sonra bilirsin ki, sinek - .s lurrİ~~n ~lrrmP~ pJlmem oğlum hı-
çü.ktür ammaJ mide bulandınr derler. :ıım ailede, onlann dilinden anhyan 

~'- Şakayı bırak dayı: Hiç milletler yoktur. 
sineklere benzerler mi? "- Demek, biz Almanlarla konuşa -

"- Niçin benzemesinler? Sinek de mayız? 
küçüktür, onlar da... Sinek te avlanır, ''- Konuşabiliriz. 
küçük miUetler de ... Sinek de, üzerine "- Nasıl olur? Madem ki, dillerin • 
bala benziyen zamk sürülmüş kağıtlar- den anlamıyoruz? 
Ja kandırılır küçük milletler de ... Yutul- "- Onlar bizim anlıyacağınuz dilden 
duğu zaman, sinek de mide bulandınr, konusmasını öğrenirler ... 
küçük milletler de ... Sineğin de ömrü "- Peki bu harbi kim kazanacak! 
kısadır, küçiik milletlerin de... Sineğin "- Harbin sonuna kadar ha:vatta ka-

"- İşte onu ne sen sor, ne de ben 
söyliyeyim! 

"- Niçin söylemiyorsun? 
''-Aklın ermez de ondan! 
'' - Erer pekala ... 
"- Ermez: Çünkii ona senin ~ibi ço

cukların değil, büyüklerin bile akıllan 
kolay kolay ermiyor! 

"- Bu harbe biz de girecek miyiz"? 
"- Eğer harp bize girmezse, hayır! .. 
"- Peki, harp bize girerse ne olur? 
"- Ne olacak: Geleceği varsa, göre-

ceği de var! .. 
"-Gelirse ne görecek? 
"- Mehmetçiği! 
"- Mehmetçik kim dayı? 
"- Artık sualin arkasını kesmeyi 

vaadedersen, sana bir fıkra anlatayım: 
Hem gülersin, hem de Mehmetciki ta -
nırsın. 

"- Söz veriyorum dayı! 
"- Öyleyse dinle: Bundan evvelki 

harpte, Mehmetçik Çanakkalede harp 
ediyordu: Mehmetçik o zaman, bugün
kü gibi, mükemmel hazırlanmış, dinlen
miş, doymu,, güvenmiş, inanmış, ve 
tepeden tırnağa silahlanmış değildi: Bi
Hikis, inanmadığı "sudan sebepler,, Je 
harbe girmiş, Yemen çöllerinde, Kafkas 
dağlarında yorulmuş, acıkmış, susamış, 
ü. iimüştü: Midesine indirebileceği kuru 

Topun haline merak ve endişe dolu 
bir dikkatle bakan Alman neferi, bir a
ralık dayanamamış, ve Mehmetçiğe or -
muştu: 

"- Arkadaş, bu topun namlusu, ni
çin böyle kalkıp kalkıp iniyor? .. 

Kalender Mehmetçik, müstehzi bir 
vakarla gülümsemiş, ve şu cevabı ver
mişti: 
"- Bizim toplar şuurludur hemşe -

rim: Mermiyi attıktan sonra, nereye 
düştüğünü anlamak için başını kaldınp 
arkasından bir kere bakar!,, 

lşte Mehmetçik, mermileri ha~is pa
rası gibi sayı ile harcanan o antıka t<?
puyla o gün bütün bir dünyayı yenınış 

' ~ ' olan adamdı çocugum.,, 
Yeğenim, bana hiç cevap vermedi: 

Fakat dün gece onu, yumuşak yatağına 
girişinden az sonra, derin bir uykuya 
dalmış buldum: Böyle mutat hilafına 
ve müsterih bir uykuya dalmasından 
belliydi ki, her gece ufacık başını yoran 
suallerin doğurduğu insiyaki bir endi-
şeden kurtulmuştu: . . 

Çünkü artık .. ::\Ichmetçığı tanıyordu! 

Naci Sadullah 

Farzediniz ki, bir vatandaş1 
yıpratıçı bir emek harcıyarak, ya 
bir telif eser yazıyor, yahut ta, 
koskoca bir eseri lisnnımızn ter· 
cüme ediyor. Buna mukabil gaze. 
telerimizin katlandıkları büyük 
fedakarlık (!J , "Yeni neşriyat" i· 
simli daracık sütunlarında, bu e
serin intişarını bir buçuk satırla 
halka bildirm~kten ibaret kalı· 
yor. 

Hem dikkat ederseniz görürsii
niiz ki, "Yeni neşriyat" sUtunla
nnda kullanılan harflerin puntu
ları, Iinotiplerde mevcut hurufa
tın en küçiikleridir. Bu yüzden, 
okumak ihtiyacını duyan ve mik
darlan maalesef henüz hayli malı 
dut olan vatandaşlar da, sadece 
piyasaya ~örüldüğünü öğrendik
leri, ne mahiyetleri, ne meziyet
leri, ne de kusurları hakkında hiç 
bir fikire sahip bulunmadıklan 
bu yeni eserler karşısında, çok ta
bii bir intihap giiçlüğü çekmekte
dirler. 

Halbuki, vatandaşlan bu zor
luktan kurtarmak, neşriyat men. 
bamın başına oturmuş sayılan o 
sütun sahipleri için bir vazife de
ğil midir? 

Kendi hesabıma ben, bundan 
bir müddet evvel, bu vnzifeden 
naçiz hisseme diiscni, "TA.."l" sü
tunlarında basarmıya çalışmak 
istemiştim. Fakat sayfalan yarı• 
yarıya azaltan zaruret, o "Is.itap• 
lar" siitununun talisiz başını da 
pek çabuk yedi. 

Şimdi, bu sütunu, arasıra, ya
pılan yeni neşriyata tahsis etmek 
ihtiyacını yenemeyişim çok gö
rülmez sanırım. 

Mesela, yeni çıkan eserler ara
sında, alakaya layık bulduklanm 
dan birisi, Hasan Ali Ediz tara
fından M. Zoşçenko'dan Tnrkçe
ye çevrilen ve Remzi Kitapevi ta
rafından basılan "Çarın çizmele
ri" dir. 43 tane küçük hikayeden 
m lteşekkil bulunan bu 210 sayfa. 
lık eser, kitap okumaya bir türlü 
ahşanııyan ve ısmamıyan sebatsız 
dimağlara bile mütalea ze'\'kini a
~ılayabilecek kadar sürükle ·ici 
bir üshipla yazılmı tır. Vatandaş
lara okuma zevkini aşılamak iste• 
yenler meslektaşlara1 Zoşçenko
n un üs1Ubundan daha mükemmel 
bir nümune gösterilemez sanırım. 
Fakat ne yazık ki, bize bu ese.ri 
kazandıran gayret, koca matbuat.. 
tan tek: 
"- Aferin!'' koparabilmiş de

ğildir. 
Layik olduğu alakaya kavuşa. 

mıyan eserler arac;ında, "Yeni e. 
debiyat" mecmuasını da sayınıya 
mecburum: 

Bu ayın basında çıkan on ikinci 
sayısiyle nesriyat sahasına do
ğuşunun tam altıncı ayını doldu
ran bu on bes günliik mecmuanın 
bu 180 gün içinde matbuattan gö
rebildiği alaka ne oldu biliyor 
musunuz? Çar~af kadar sayfaları
nı dolduran özlü makaleler, cid
di tetkikler, dikkat, vukuf, ve i
tina ile yazılmış edebi tenkitler, 
edebi, içtimai yazılar, nefis hi
kayeler arasına çeşni niyetine ka
tılmış heveskar bir amatör şiiri 
etrafında yaratılan bir istihza, is
tihfaf, hatta istiskal havası! .. 

Zaten bizim meslektaşlardan 
çoğunun yeni neşriyata karşı gös· 
terdikleri alaka, bir gün kalemle. 
rini dama ~tnıasından ürktükleri 
yeni edebiyata satasnıak için yeni 
bir bahane, yeni bir fırsat ara· 
maktan ibarettir. 

Evet... O.nların yeni neşriya
tın sayfalarına dikilen gözleri, tui 
niyetle dolu bir dikkatle parıl· 
dar: O sa:rfalarda, ' bir heveskar 
!lİİrine, ,.e o he,·eskar siirinde hh 
kötii parçaya raslarlarsa. ağızları 
kulaklarındadır. l\liiJ>aiağasız sö~ 
itiyorum: İçlerinde yeni bir istih· 
za mevzuu bulduklarını birbirle 
rine telefonla, hatta telgrafla 
müjdelemiş olanlar tanıyorum . 
Bunu bulamadıkları gün, göster
dikleri marifet te, kendi uydur· 
duldan hezeyanları yeni edebiya. 
ta mal etmek, ve garezlerinin o 
tükenmez ateşini, bu sahte hedef· 
ler üzerine açmak olmuştur. 

Onlara sorarsanız, böyle dav· 
ranmaları, zaruri bir mukabele 
den ibarettir. Ve yine onlara so· 
rarsanız. bu çarpısma, edelıb·•t 
sanat \'e fikir aleminin ezelden 
ebede kadar deği!';miyerek olnn 
kanunudur: Gençlik kendisinden 
evvelki nesli. ,.c ~·n lılnr, arknlo-

(Dernmı 4 üncüde) 
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1 - Hırvat Lideri Maçek Belgra
da gelerek sadakat yemini etmiş
tcr. Yugoslavya hükümeti, en fena 
ihumallerl hcsaplıyarak mudafaa 
tedbirleri almakta devam ediyor. 
ıtıstcr Roosevelt, gazeteciler top
lantısında, Yugoslavyanın Ameri
kadnn baı.ı harp malzemcsı istedı
gınj blldirmı~tır, 
2 - Bıngazi İnglllzler tarafından 
'tahliye edilmiştir. Fakat, Alman 
Ve İtalyan kuvetlerinin bu şehri 
uzun milddet ellerinde tutabile -
ceklerl şüphelidir, 

Yugoslavyada : 
'-- ----'----
Mösyö .Maçek'in uzun uza

dıya dü:~ündükten ve va
~iycti tetkik ettikten sonra, Ge
tıeral Simovitch ile işbirliği yap 
ltıaya karar ,·ermesi ve Belgra
da gelerek ,·azifesine sadakat 
)"emini etmesi, Almanların Yu
toslav birliğini bozmak için sar
fettikleri gayretleri akamete uğ
tııtmıştır. 
Hırvat liderinin, müşterek 

tllyretler sayesinde sulhun ko
tunacağına emniyetini bildiren 
'e silah altına alınan llırvatla
tın derhal mutavaat etmelerini 
lavsiye eden beyannamesi şa
hnı dikkattir. 

Mösyö Maçek'in, bilhassa, Ge
lleral Simovitch'i sulh lehinde 
fedakarlıklara temayül ettirmek 
ltıak adiyle kabineye girmeye 
ta1.1 olduğu hiı.si hasıl olmakta
dır, 

Fakat, Yugoslav hükumetinin 
Sulhu korumak iı;in gösterdi~i 
~iitiin hiisnii niyete rağmen, Al-
1lllnn:\ anın taarruza hazırlandığı

ı lıildircn hadiseleı· 'ardır. 
Bulgari tanda, Macaristanda, 
tıgos!a\' hudutlarında bii) iik 
lnınn ku\'\'etleri tahşit edil· 
•ektedir. 
Alınan radyoları, harbin o/c 90 

.azırlık \'e % 1 O hareket oldu
ğ ınu, Almanyanın hazırhğını 
bitirdığini ve ~imdi % 10 unu 
J aparağını ilfın etmektt>dirler. 

Hulrraristandaki Alman km·
''"tlcrf ba kumandanı General 
ı.ist, diin neşretiği bir emri ye\'· 
mide, Alnı1n ordularının Bulga
ri"tnnda nıe,·kilerini alnus bu
lunduklarını \'C artık İngilizlere 
darbe \'tırmak zamanı geldiğini 
beyan ctıni~tir. 

Yugoslıı\'ya hiikümeti, en fe
na ihtimalleri hesaplıyarak. mii· 
dafaa tedbirleri almakta de,·am 
ediyor. Geceleri şehirlerin karar 
tılmas1, Belgrad. Zağrep \'e 
Lübliyana'nırı açık şehir olarak 
ilanı bu tedbirlerden bir kısmı
dır. 

Diğer cihetten Mister Roose
, ·elt diinkii 2azetccilt"r içtima
ında, Yugosln\·~·anm Amer ika
dan bazı harP rtıalzemesi istedi
ğini bildirmiştir. 

Vaziyete göre, önümiizdt'ki 
giinlerde Balkıtnlarda askeri ha
reketlere intiıar edilebilir. 

1 Ay 

Bingazi'nin Tahliyesi: 

Bingazinin, iistün Alman -
itclyan motörize kunet

Jerinin tazyiki karsısında, İngi
lizler tarafından bo altılması ve 1 
tcrkedilmec::i. gHnün en miihim 1 
hadiselerinden birini te~kil et
mt"ktedir. 

Bu :)ehrin zaptını me·\'ZttU hah 
.sedt'n İngiliz resmi tebliği: 1tal
~·anlardan ,·akti~·le iğtinam edil-. 
mi olan askeri le\'azim ,·e ihi-ı 
yat depolarının tahrip edilerek 
diismana ağır zayiat verdirildi-
ğini, esasen Binagizinin İnrriliz
ler tarafından liman olarak kul
lanılmadığını \'e bütiin liman te
sisatının en·eke tahrip edilmiş 
olduğunu, geçen sene Sidi Bar
ranide tatbik edilen taktiğin bu
rada da tatbik edilerek harp sa
hasınm kendileri tarafından se
~ilecei'rini sövliyerek, endişeye 
mahal olmadığı kanaatini izhar 
etmektedir. 

Bu isgalin, ehemmiyetini i
z.anı etmemekle heraher, mihver 
devletleri hesabına kaydedile
ct"k bir muvaffakıvt't olduğunu 
kabul etmek mantıki olur. 

Ancak, Alınan ve italvan kuv
,·etlerinin. hu st'hri uzu'n zaman 
eJelrinde tutabilecekleri de şüp
helidir. 

İngiliz kun•etleri bir hnC'tık 
ay en·el Bir>ıYazivi ist"al ettikleri 
z~man. C'irldi bi~ İtal:van nrnka
,·emetine tesadiif et~edikleri İ· 
cin. Trahlusgarhe iloi'rru ile,.iJe
mt'k imkanına maliktiler. Fakat, 
bu sıralarda Almanyantn Ro
mam·ada yaotıih ask;ri tahsiıtat 
karş;smda İngiliz erkanı ha"hi
' 't'Si ,.e hiikiımeti, bu lcuv\'etle
~in binlt'rre kilometrelik bir sa
h:ı)'a dağılmasına sebep olaC'ak 
uzun bir seft>r acmamn tehlikeli 
olflt'aj!ını düsünl"rek bu cephedt' 
miidafaa \•aziyetine gecmiye ve 
kuv\'etlerin miihim bir ktsm1nı 
muht~mel Balkan harp sahnesi 
iı;in serbest ,·e toplu bulundur
mava karar vermişti. 

Bu kuvvetlerden mühim htr 
kısmının, Hahesistan taar,.uzla
rında kullamldığı da anla!iiıh)·or. 

Bu giinlerde Yunanistan ve 
Yugosla\')·aya karsı başlamak ü
zere bulunan Alman taarruzu1 

hu karardaki isabeti göstermek
tedir. 

Bingazinin yakında İngiliz 
ku\'vetleri tarafından tekrar iş
gal edilmesi imka"sız değildir. 

Kuvvetlerini cok tasarruflu 
kullanmasını hilen İngilizlerin. 
J;!rçen sene hem Mısırda hem de 
Jlııbe~istanda bir ı::ok miihim 
me\·kileri ye genis <ıabaları İtal
yanlara terkederek reri cekil
rtikleri hatırlardadır. Fakat altı 
ay ge('meden Rin~aziye kadar i· 
}erlemişler ve he-men hütiin Ha
besistanı ellr.-lfıe gf'C'irmislt'rdir 

Bir kaç hafta\'a kadar Habe
şistan tamamiyle tasfiye edildik
ten sonra serhest kalacak olan, 
mikdarı 400.000 tahmin edilen 
"e mühim bir kısmı moförize O· 
lan İnj?iliZ kuvvetlerinin Binga
:ıiyi tekrar almaları güç olmıya
t."aktır. 

Alman kun·etlerinin, bunal-

Merkezi Akdenizde en kuTI·etli t ngiliz üssü olan Maltadan umumi bir görünüş. 

Askeri Tef ki kler -, ----..... --~-------·-·-----~--~----~.~ 

lngilterenin Akdenizde 
Sevkulce·yşi Vaziyeti 

lngiliz tarihçileri ve bilhassa 
askeri müellif ve münek

kitleri için, Akdeniz, Büyük Bri
tanya imparatorluğunun "can da
marı" dır. Bu. ötedenberi böyle 
idi. İmparatorluklarını deniz ha
kimiyeti esasları üzerinde kuran 
İnııtiÜzler, deniz hakimiyeti bakı
mından Akdenizin en mühim sa
ha ve noktalarını arayıp bulmuş
lar ve siyasetlerinin bütün ııtayret 
ve meharetini bunları sağlam bir 
surette flde bulundurmak p;ayesi
nin etrafında toplamışlardır. Va
kıa, askeri isı;ral bakımından Ak
den izin bütün üsleri ve askeri li
manları. İngilizlerin elinde değil
dir; bunların bir kısmı ve hatta 
Bizerta gibi en mühimlerindenbi
ri, Fransızlara aittir. Son asır zar
fında İtalyanlar da bu denizde 
kendilerine bir saha açmak iste
mişler ve bunun orta kısmında 
bütün bütün ehemmivetsiz olmı
van bazı mevkileri ele geçirmiş
lerdir. Bütün bunlara rağmen, 
Akdeniz İngiliz imparatorluğu
nun "can damarı" olmak husu
sundaki ehemmiyetini kaybetme
miştir. Çünkü ic sularda yapılan 
bir takım zaruri fedakarlıklara 
rağmen, "Kapılar" İnııtilizlerin e
linde kalmıs, "Anahtarlar" da İn
giliz. amiralliğinin kasalarında 
muhafaza ;-ltına alınmıstır. İnızi
liz deniz hakimiveti. valnız Akde
nizde değil , fak~t bütün diğer de
nizlerde de, bu "kapı ve anahtar" 
siyasetine dayanıyor. ~dt yer
leri. boğazlar ve kanallar, elde 
olduktan sonra bunların etrafın
da akan deniz sularmın muhafa
ZMıt, donanmava btrakılm1stır: 
Diğer deniz devletlerinin hk de
i?ilse ikisinin t.onlu kuvvetine faik 
gemi üstünlü~üne ... 

• • 
G~en dünya muharebesin

de Akdeniz bastan basa bir 
İngiliz denizi idi. Akdeniz.in bah
ri devletleri -Fransa ile İtalya-

-··· ..... 
1 

! 

··- Asker~. M~~-~~~~~-~~~~ .... ~~~~!~~ ...... J 
İngilizlerin müttefiki idi. TP.k nıbaşında harbe atılması, Akde
düşman donanması olarak Avus- nizde İngiliz müdafaasının ne de
turya - Macaristan imparatorlu- rece kuvvetli olduğunu fiilen is
ğunun deniz kuvvetleri vardı. Fa- bata yaradı. Deniz kuvvetlerinin 
kat bu düsman donanması Adri- rakam mııkaveselerine gör"' sarih 
yatik denizinden öteve cıkamadı bir üstünlüğe malik olan İtalva, 
ve çıkamazdı. Ac.'ık denizde düş· buna rai!men. ne İnıziliz üslerini 
man olarak tek tük Alman deniz- tehdit edebilmis. ne açık bir de
altılarına tesadüf edilivordu. Fa- niz JT111harebesi vermek cesaretini 
kat bunlar hic bir is ııöremedi ve ızöstermis. ne de Afrikad:ıki mi.is. 
spor kabilindPn bir kolaylıkla or- temlekeleri\'lP irtibatı bile temin 
tadan kaldırıldı. edebilmistir. İtalvanın harbe gir-

Butrünkü muharebe baslama- mesinden itibar!'n Jlf'CP.n ~u on 
dan hir kac sene evvel İnı:?iliz de- bir avlık müridet 2arfında Akde
nizcilik mahfillerinde ve hatta niz h:ıvUlsmda cerevan eden as
~azeteleT"inde bile. Akdeniz mese- keri harekatın bh· hiila~asını va
lesi etrafında birı-ok münakasalar pan ",JmımAl de Geneve" ga7Pte
oldu, Bunların siklet merkez.i bu sinin askeri muh:ı .. riri Albay 
sualin etrafında dönüyordu: G,.osselin, nPtire itibariyle şu 

- Yeni bir harp zuhur eder ve hi\lTmP vArmıstı,.: 
bunda İtalva, İngiltere düı::man- "İngiltere, mUhlm zayiat Vf'rme
ları arasında yer alırsa, acaba Ak- d!'n, Akdenb: mlinakalftl yollarını 
deniz volunu muhafaza edebile- miidafaa edeb!lmiştir. Yalnız, son za-

manlarda Alman hava ku-.'Vetlerinin 
cek miyiz? işe müdahale etmesi, İngiltereyi bu-

Harpten evvel bu suale verilen radııki deniz \'e hava kU\'\'f'tlerinl art
cevapların co~u. menfi ve hatta tırmak mecburiyetinde bıraktı .. , 
bedbinane idi. Bir çok siyaset a- f svicreli askeri münekkidin bu 
damlan, harp zuhurunda Akde- pek obiektif hükmüne bizim ila
nizin terkedileceğini sövlüvor: ve edece~imiz tek bir satır var
Hindistan ve uzak :.:ırkla mi.ina- dır: "Ve avni z;ımanda hah-an 
nakalatı temin kin Ümit ~urnu~ donanması~ı \'ahim zaviata ufra
dan .ııece_n atalar yoluna donmeyı tarak şimali Afrika sahillerinde 
teklıf edıyordu. Maresal Gra::ı:iani ordusuna karşı 
Meğer. bütün münakaşa ve bed- muvaffakıyetli bir taarruza bile 

binliklerin nihayet bulması için, p;eçti." 
İtalvanın harbe ııirmeci ıa~ımmış 
Fakat harpten evvel fn,ıı?ilterede 
vapılan bu münakasa]a,..ın baska 
bir maks:ıda matuf nldu~unu söv. 
livf>rıler de vardır. Bunlııra ııöre. 
1tüdülen gave. İnı?iliz efkarı umu
mivesini AkdPni7in müdafaas1 
n1eselesivle alakalandırmak. o
nun dikkat nazarını bu tarafa 
dol?ru rf>kmekmis. Her ne olursa 
olsun. İtalyanın. Almanyanın ya-

* * 
Büyük Bitanyanın Akdeni7.

deki sevkülcevs vazivetini 
bu derecede kuvvetlendirPn baş
lıca ~ı>bep. Cebelitarık'tan Süvev!= 
kanalına kadcır Akdenizin en mü. 
him deniz ve hava üslerinin ln~i
liz kumandanlı~ının elinde bu
lunmasından ileri ı?elmiştir. 

İnııtilterenin Akdeniz havıas•n
da yerleşmesi 17 inci asırda Ce-

belitarık'ın işgaliyle başlamıştı. 
Cebelitarık, Atıantik okyanusuy
la Akdeniz medhalinde yükselen 
muazzam bir kayadan ibarettir. 
İngilizler bundan bir müddet ev
vel Cebelitarıkla Avrupa kıtasını 
birbirine birleştiren berzah üze
rinden bir kanal kazarak kayayı 
tam bir ada haline koymuşlardır. 

Malta, merkezi Akdeniz mınta
kasında İngilizlerin en müh'im de
niz ve hava üssüdür. Son zaman
larda cereyan etmiş olan askeri 
harekatın inkişafı bunu bir kat 
daha teyit etmiştir. İtalyanlar, 
bu adanın simali _garbisinde bu
lunan Pantelaria adasında mü
him bir üs vücude getirdiklcrj 
halde Malta ehemmiyetini kay
betmemiştir. 

Sarki Akdeniz'de İn.E?ilterenin 
müteaddit askeri üsleri vardır: 
Kıbrıs'ta Famaıtosta, Mısır sahil
lerinde Port • Sait ve İskcnderi
ye, Filistinde Hayfa limanları. 1n
.gilterenin Akdeniz donanmasının 
mühim bir kısmı İskenderiyede 
durmaktadır. Süveyş kanalının 
medhalinde bulunan Port - Sait 
de en mühim İngiliz üslerinden 
birisidir. Kanalın cenup ucunda 
kain Süveyş limaniyle birlikte 
Port - Sait. Akdenizin şark kao1-
ların1 kontrolii altında bulundur
maktadır. Britanyanın Akdc>niı 
sevkulceyşi sisteminde Anadolu 
sahilJerinden yüz kilometrelik bir 
mesafede bulunan Kıbrıs adası
nın da ehemmiveti nek büviiktür 

İtalya ile Hahesistan aTasındak· 
muh:ır!'hevi müteakio İtalvanlnr 
tarafından J...eros adasında havıı 
ve deniz üslf'rinin viicude [.Yefr·il 
mis olması. Kıhrısın ehemmiv0ti
ni bir kat daha arttırmıstır. Bu
rada müteaddit tayyare mevdan
ları . liman tesisatı ve i~tihkam
Iar \•iicude getirilmistir. Sarki Ak 
deni7 bölgesinde Havfa limanı d"' 
İngiltere için büyük bir ehemmi 

<Devamı Sa. 4 te) 

tıcı s1cakJarı11 başladığı bu mev- 70 Günlük Bir 
simde, 1000 kilometrelik hir rö- -
Jii. sahile vakın ,.e ln&nli7. deni:z l\facera. 

maz günleri olacaktır. 

kU\'\'etlerinJn daimi tehdidi al
tında bulum,., bir ;\·olu takip e-

(De\'amı 4 iincüde) Bu 70 günlük macera iki İn
ırili?: ban,.;..,.ıi~inin hika

yesidir. Rey WiddiPCambe 24 

Yazan: 

Erkeklere Erkeklik Hormonu ... 

yasında bir makinisttir ve 13 
vasındaki Tons<'ot ta hir ah<"ı 
yamağı... Ve iste hu iki sahıs 
tarihe jl?l'l'ecek miithis ~ir va
kııının kah.-amanland•,.Jar. 

Rey ve Topscot bir İnaili7. ti. 
<'aret. geıııısı <'lan "An~lo -
~ııxon., da c.'ahc:maktsıvdılar. 
B•t l?Prııi 21 A P'ustC\c::ta Asıır a
dal~,.ından 1000 mil mesafede 
batırılmıctı. 

ru Spark'ın şu sözleri takip et -
ti: 

- Radyo işlemiyor! 
Arkadaşlarımızın çoğu öL 

müştü. İndirilen sandallardan 
bırıne 7 kişi; ben, ikinci kap -
tan, ahçıbaşı, telsiz memuru, 
Spark ahçının 13 yaşındaki ya-

fukta bir yelkenli görmek ümL 
di artık kalmamış gibiydi. On 
beşinci gündü. Cenubu garbi
ye doğru yol aldığımızı tahmin 
ediyorduk. Küreklerin manev. 
ralarını idare etmekte olan L 
kinci kaptan birdenbire deliri
verdi. Önünde kürek çekmekte 
olan beni bir kenara itti ve ü. 
zerimden atlayarak kendini de
nize attı. 

Arasıra ümitsizlikle kürek. 
leri bırakıyor ve artık bu iş 
bitmişti-r diyorduk. Sonra u
C'an kuşlardıın aldığımız yeni 
bir -'!ayrr\ 1e küreklere sarılı
yorduk. Konusa<'::ık mecalimiz 
bile kalmamıstı. Üzerimizde szi. 
yecek namına hemen hicbir şey 
mevcut değildi. Çamac::ırlarımı_ 
zı. hatt-0. kısmen elbiselerimizi 
arkadaşlarımızın yaralarını sar
mak icin kullanmıştık. 

Deniz üzerinde bulundul{u. 
muzun 50 inci giinü ufukta bir 
İngil iz ızemisi belirdi. F nkat hL 
zi görmeden gelip geçti. Bir 

Voronof'un ihtiyarlığı kabul 
ttmek istcmiyerı erkeklere yap
tığı me hur a:iıların ınodası geç
rtıişse de, onuıt ~erine doğrudan 
doğruya erkeklik hormoniyle er
kekler üzerinde ·teda,·l maksa
dh·le. yapılan tecri.ibeler gittikçe 
çoğalmaktadır ... :Erkeklik hormo. 
nunun erkekler iizerinde tesiri de 
·kadınlar iizerinde olduğu gibi
Yasa giire değisir: 

Erkek çocuk üzerinde: Çocu
ğun tcnastil uz,•U birdenbire bii
Yiir, boyu iki ınisline, kalınlığı 
bir buçuk misliııe çıkar ... Çocuk 
\aktinden e\•,·el erkek olur ... 

Normal ,.e bekfır gençlerde: 
llorınonun tesiri tahmin edildiği 
t:ibi çıkmıştır. Gcl·eleri faz.la ra-

' hatsızlık .. 
Normal \ ' e edi gcnclerde: Biiy-

l("Jerinde hormonla tedaviye talip 
olan cıkmaınıshr. 

Fakat, kendilerini normal bul
ltııyan "halsiz" gençler Ü7e:inde 
erkeklik hormonunun tesiri pek 
lıelli olmll'•tur: "Hal--izlik" geı;er, 
~ or~unh1k kalma7., Onların w~··i 
l\e havattan hosnutlırk hali ge· 
lir f'ıtlı,.ma kudreti artıır. 

Erkekliğin son baharına eris
"tıis olanhnca: Hatırlasanız gerek 
tir, prostııt UZ\ unun ön taraftaki 

kısJtll her erkekte kadınlıktan 
kalan parçadır. Erkeklik hayah 
:vorulunca, kadınhktan ka1an bu 
~arça bozulur, şişer \'e idrar yo· 
tunu sıkı ·tırır. Bir e,.keğin ha~·a· 
tında ı;on bahara eriştiği idrar yo· 
tunun daralmasından bt'lli olur. 

BU darlık iizerine erkeklik hor
monunun faydası zaten ene\'ce 
zamandanhe;i anlaşılını!'!h. Erke
ğin yaşı ve o yolun darlığı pek i
lerlememiş olursa hormon şırın
gaları İİ7erine )'ol ~ittikce ~eniş
ler, çiinkii prostat kii<:iiliir. 811 şı. 
rıngaların faydalı tt"siri :r.aman 
gPçtikçe daha iyi öğrenilmekte
dir. 

Ant'ak ~·aşhlıkta o hormondan 
beklenilecek i) ilik o kadardır. 
Dahıı ziyadesini ummak kendi 
kendini aldatmaktır. Erkt'klik 
hormonu teda\'isini kendisine 
-o yolun darlığı i<:in- ~·aptıran za
rif bir zatın dediği gihi, şınngalar 
yapıldıkça: "Yer melekleri rüya· 
da yatak odaııının kapısına kadar 
gt>lirler, fakat odadan içeriye gir
me\'e tt'nezziil t"tme:r.ler ..... 

Oemt'k ki kadınlarda da, erkek
lerde de -son bahar erişince- er
keklik hormonununun tesiri ıe
rele~·in !ilk sık k:\lkmadan rahat 
uyku temin etmektir. 

Fn hadisC'rlen itibaren hasla. 
nnnan Vf"rPnleri Rey şöyle an
latmnktıtdır: 

"Sessiz bir gecevdi. Gemimiz 
vavas vav.ıts ilerlivordu. Bir
denbire bekJenmiyen bir top se 
sivle uyandık. "Veser., isminde
ki düşman gemisi bize ateş aç
mişti. 

İlk isabet bizim geminin yc
Rfıne topunun civarına rast 
geldi. İkinci ve Ü<"Üncü seferle. 
rinde makine odası ı:ıltüst oldu, 
b ir<'ok ,!!emici ölrlü. Kaptan 
köoriisiincle cec::arf>tini kavbet
mPden c.'alıc;an kantan, so~ ne
fesini verinceve kadar ı?emıvı 
zikzaklama ile ilerletmekte de. 
vam etti. Ben dümene ııtecmic;. 
tim. Fakat ondan da h:wır vok
tu. Artık jl'emivi terkıatmek • 
ten başka çare kalmamıştı. 

Bizim Sandalın Yolcuları 

- Top denize düştü! 
Bu ikinci kaptanın sesivdt. 

Onun bu haberini telsiz memu. 

mağı Topscot ve daha iki ge_ 
mıci bindik. 

İçeride en sağlam olanlar 
ben, ikinci kaptan ve bir de kü
çük Topscot idik. Ahçıbaşının 
başında büyük bir yara açıl
mıştı. Spark'ın bir ayağı fena 
halde yanmıştı. Diğer iki Re • 
mici de gayet ağır yaralıydı
lar. 

İkinci Kaptan Delirdi 

A llahtan bizim sandal yeni 
tipti, yani tam diJrt çifte 

küreği vardı. Spark yaralı aya
ğına rağmen, yine sırası geldik_ 
ce bizim gibi o da kürek c.'ekti. 
Tam on gün kızgın güneşin al
tında ve hiçbir rüzgara rast 
gelmeden dolaştık. Onuncu gü
nün sonunda Spark'ın ıstırabı 
o kadar artmıştı ki. en iyi ça. 
reyi onu denize atmakta bul
duk. Nasıl olsa kurtulmasına 
imkan yoktu. 

Yorgunluita karsı muka,•eme
timiz Rittikçe azalıyordu. U. 

İki, üç gün sonra gemiciler
den biri ve ahçıbaşı da a vni a. 
kıbete uğradılar. Susuzluğa 
dayanamamış, son birkaç ııtün 
zarfında deniz suyu içmişlerdi. 
Bir sabah ahcıbası çok sessizdi. 
Öğlene kadar hiçbir şey sövlc
medi. Saat bire doğru birden
bire bA~ırdıRını duyduk ... 

- Ben gidiyorum, bol bol, 
dova dova su içmiye gidivorum. 

Ve hiç kimsenin miidahale. 
sine sıra vermeden kaJ,dırdı, 
kendini denize attı. O ~a aklı
nı oynatmıstı . KPndisirif~ ur
tarmaktd!Y-~ ~a-n'mula.. • 
mazdı. 

Topscot ile ikimiz yalnız ka1-
mıstık . Bu amansız sevRhate 
daha 57 gün dayandık. Gök ile 
deniz arasında güneşin insaf
sız hararetiyle kavrularak, dal. 
gaların insafsız sallantılanna 
dayanarak, denizin binbir nazı_ 
nı çekerc:-k bir 57 gün ~cçti ki, 
bunlar hayatımın en unutul-

hafta daha gecti. Ağustosun 30 
uncu günü uzaktan yanıp sö -
nen bir fener. az sonra da kara 
szördük. Artık kurtulmustuk. 
Bahama adalarından ı:;_ me 
gelmiştik. 

\\
1indsor Dükünün Hediye i 

K araya kadar kürek çeke. 
cek kuvveti nerede bul. 

duj!umuzu bilrnivorum. Sahil
de balıkcılar bizi _gördüler ve 
derhal hastaneye kaldırdılar. 
Müthiş mac.'eramız artık niha
yete ermişti. Bahama adaları. 
inn valisi olan Windsor Dükü 
ıe.rtesi günü bizi zivarete geldi 
ve 'ikimize de birer saatli bile
zik hediye etti. Bu hatırayı 
nmrürniin sonunR kadar kolum
dan çıkarmıyacağım.,, 

İki hafta kadar hastanede 
dinlPnPn Rey simdi ilk vapur. 
J::ı f neill,.r('vr> rlnnmPk ni-..:,,.tin. 
dedir. Küçük Toscat'a gelince, 
n hRliı hastarıf><lc, o amnnsız 
57 günün acısını çıkarmakla 

meşg.•:dür. 

\TAKYillDEN 
~' İ8YAPRAIC 

Büyük Adamlar 

Galerisi 

Biiyiik adamlar hakkında 
"TAN" ın açtığı anket. ge

rek fikirlerine müracaat edilen 
şahsiyetler , .e gerek anketin te
mas ettiği mevzular itibariyle pek 
mühim bir safhaya girmiştir. 

Biiyiiklerimizi tanıyalım. Fa
kat bu bü~;ikler kimlerdir? Bü
l iik sıfatına neden hıık kazanmış
lardır? 

l\leşhur olmakla büyük olmak 
arasında hayli fark vardır. Ne 
biiyiik adamlarımız ''ardır ki şöh
retleri huhındukları mc le!in çer 
c;evesinden dı arı çıkmam1ştır. 
Bunlar kimlerdir? 

Üniversitemizin önayak oldu· 
ğu bu mesele -~ok yazık ki- biz 
de şimdi~·e kadar ihmal edilmişti. 
Bir milletin büviiklerini tanıma
sı, tarihini tnn11;1nsı demektir. 

Böyle olduğu halde biiyükleri
miz, \'arlıklarını mensup olduk
ları meslek hududundan harice 
çıkaramadılar.Onların yad ve tez
karı için bilmem hangi kabristan
da her an denilmeye miic::tait ki
tabesi silinmiş. ii:'l'i taşlı bir me
zardan başka bir şey kalınıyor. 
O da yola kalbolınamı sa ... 

Şiirimizin en biiyük simalann
dan olan " Nedim" in hcniiz -sağ
lam olarak- nerede medfun oldu
ğunu bilen yoktur. 

Ünh·ersite, Fransızlann büyük
lerinin defnine tahsis ettikleri 
Pnntheon'un şimdilik manevi bir 
şeklini tasarlamış oluyor. Bu su
retle hiiyük adamlar ~·alnız mes
lekta~lar:ınn münhasır kalan t?· 
nınma hududunu a acaklardır. A
limlerimizi. filczoflarımızt, dok
torlarımızı, sanatkarlarım1zı, e
diplerimizi, şairlerimizi tanıyaca
ğız. 

Tiirki.in yetiştirdiği bflyiikler 
ekseriya yalnız memleketlerine 
değil, biitiin insanlığa mal olacak 
çapta adamlardı. Bunları bile lfı
ka~·tlığımız yiizünden başka mil
letlere kaptırmamıza ramak kal· 
dı. 

A\'l'Upa. Aviccnnes JUlmını ,·er· 
diği İbni Sinayı hala bir arap ha
kimi, l\fevli'ina Celalettin-i- Ru
mi~·i. bir İran filozofu, Rayyamı 
hir lranlı sair olarak kaydeder. 
Kullandıl!ı lisanın, defnolnnduğu 
yerin millh·et iizerindc bir tesiri 
olur mu7 Ö~ le olsaydı, Kayseri 
cİ\'arında medf un olan fmrfüıl 
Kays'm Ti.irk olması, Nişabur'da 
me!Jfun olan Hayyamın da İran· 
1ı olnmo;;ı icnp ederdi. 

Biiyiik adamlar galerisi ırkımı-
7.ın yetistirdij!i bu ebediyet mal
larına bizi saiııı> edecektir. l\lcv
Iana~ ı tanı\'Rnlar onu sema' eden 
den·işlerivlc bir tarikat şefi ola
rak tanırlar. Halhuki tarikat iı· 
dap ve erkanı. tevlana'dan son
ra. bilhassa Sultan Velet zama
nmda \'a7.edihniştir. l\le,·Hina hıt· 
vntında irfan ncsreden biiyiik bir 
felsefe hocasıvdı. Diinyamn her 
\'erinrlen lıu ilim cıra~ına t alipler 
kos.'lrlar. onun derslerinden te
nev,·iir ede1 1crdi. Ru kocaman a
damı hakiki hilviyetiyle tanıyan 
kac ki i \'ardır? 

Biiyiik adım1 lnr f,!alerisi bir ka
dirsina,.1 ık iihidco:idir. Bu abide
vi bir ktil olarak kabul edtliın 
ve öniinde hürmetle .. :-..:l,,.linı. 

Takvlmcl 

Tabiiyet Harçları 
Ankara, 4 (TAN) - Hükumet, 

tabiiyet muamelutından alınacak 
harçlara dair olan kanunun seki
zinci maddesinin de~iştirilmesi 
hakkındaki kanun liıyihasını mec 
lise ı:?Öndcrmistir. Bu tadile gö
re, alınmakta olan harç mikdarı 
biraz fazlalaştınlmnktndır. 

HALKEVLEIUSDE : 

KONFERANS 
§lşll Halkcvlndcn: Bugün saat 2l 

de Hnlkevımizde profesör avukat 
Haşim Refet Hnkarar tarafından 
(Dfinya ahvnll karşısında Tilrkiyenin 
durumu) mev'Zuunda milhlm bir 
konferans 'crılcccktir. .. 

ÜıkOdar Halkcvlndcn: Pazar gQnü 
saat 16 da Evimiz tarafından 5000 
metrellk bır koşu yaptırılocaktır. Ko
şu da her atlete açıktır. KayıUar 
mezkur gunde koşud:ın b r saat C\-c'\ el 
kapanacaktır. Birıncidcn beşinciye 
k:ıdar derece alacaklara spor malze
mesi vertlcccklir. 

Pazar gunu Evimiz tarafından ya
pılacak koşuyu idare etmek üzere a
ş?ğıdıı isimleri yazılı hakem arkadaş
ların saat 16 da Doğancılarda Halke\•i 
binnsmda bulunmaları rica olunur, 

Jale Taylan, Muzaffer Tokgöz, Rı

za Maksut işman. Neriman Tekil, 
İskcndcr Sımgur, Muzaffer Baloğlu, 
Kll.mran Tekil 

·····················--···············-······· 23 NiSAN ÇOCUK BAVRAMI 

Çocuk Bayramı ve haftası çocuk
ların yalnız eğlenmesi ıçın değil, 

en mühim yurt davasının tahak
kukuna hiunet maksadiyle tesis 

.cdılm ştır. 
: ÇOCUGA ÖZ ANNEN iN SÜT Ü, 
i ANNE "3AKIMI, ANNE VÜREGI 
i LAZIMDIR. . ................................................ 
.uızde 1 
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MEŞHUR ADAMLAR 
Galerislne Kimlerin 
Resim~eri Asılmalı? 

,Yavuz Abad<ln 1 Hukuk($uluk Hen üz B<lşlangıçta 

Sayılır. Ölenlerden Ziyade Y aşıyanlar 

Arasından Seçmek Lazımdır, Diyor 
Hukuk başlangıcı tarihi ve 

felsefesi doçenti doktor Y avtız 
Abadan anketimize cevap ola· 
rak şunları söylemiştir; 

"Hukuk üstatlarından bü.yük 
adamlar galerisine girmesi icap 
edecek şahıslan tay;in, bir kaç ci
hetten müşkülat areztmektcdir. 

Hukuki hayatımız, başlıruıgıç
tan bugüne kadar tek ve mütte
hıt bir istikamet takip etmiyor. 
Isliıınıi ve dini hukukun hıikiıni
yeti devrinde bilgiden ziyade i
manın değeı:i okluğu cihetle, 
müçtehitleri bugünkü ilmi me
tod ile mücehez alimler addet
ınemize im.kan yoktur. Eğer, 
bunlar arasından meşhur i.mrun
lar başta olmak i.ızere bir seçme 
yapınıya kalkacak olursak her 
şeyden önce resimlerini bulmak
ta müşkülat çekeriz ve hatta im
kansızlıkla karşılarız.,, Hukuk doktoru Yavuz Abadan 

1830 da Gaziantepte doğmuş ve 
1910 da İstanbulda ölmüştür. 

Antebin Nuruosmaniye, Şamın r-:
tneviye medreselerinde tahsil etmiştir. 
Berlinde elçilik katipliğinde iken Al
man üniversitesinde Hikmet. Felsefe 
ve Hukuk bahislerini tahsil etmiı;;tir. 

Basdmış eserlerinden bazıları şun
tardll": 

Telhisi Hikmeti Hukuk, İlmi Ser
vet, Methali İlmi Hukuk ilh ... Bastl
mamış eserleri de vardır. 

o 

Köroğlu Refikimiz 
"Köroğlu" gazetesi bugün 14 

üncü yılını idrıık etmektedir Re
fikimizi, tebrik eder, daha uzun 
ömürler dileriz. 

Arnavutları Davet 
Arnavutluk Sefaretinden: Ar. 

navutluğun İtalyanlar tarafın. 
dan isgali yıldönümüne tesadü.f 
eden yedi Nisan milli matem mü
nasebetiyle önümüzdeki Pazarte. 
si günü öğleden sonra saat üçte 
Ayazpaşadaki Arnavutluk Sefa. 
reli vatandaşlarını ve Arnavut
luk dostlarını bekliyecektir. 

Askeri Tetkikler 
(Başı Sa. 3 tel 

yeti, haiz bulunmaktadır. Bu li
manın başlıca ehemmiyeti, bütün 
İngiliz Akdeniz donan~asına pet
rol vermesi bakımındandır. .. .. 
I• ngilterenin Akdenizdeki vazi

yeti, harp neticesi olarak 
bir derece değişmiştir. Denizin 
sark ve garp bölgelerinde hare
katta bulunan deniz kuvvetleri a_ 
rasında temas azalmıştır. Fakat 
ayni zamanda İngilterenin Sarki 
Akdenizdeki mevkii kuvvetlen
miştir. Yunan adalarında elde e
dilen üslerin de bu bakımdan e
hemmiveti bi.ivüktiir. 

Akdeniz havzasında bundan 
sonra cerevan edecek askeri hare
klttın seyir ve inkişafı üzerinde 
.su on bir a_vhk harp zamanı zar-

i fında İngilizlerin lehine teessüs 
eden yeni sevkülceysJ vaziyetin 
o:vnıyacaih rol, pek mühim ola
caktır . Fokat bu harbin tecrübe
leri. İngiltereyi harp sonunda 

1 Akdeni7de bir takım yeni karar
/ ]ar alml\'a srvkedecektir. Akde-
1 nizdeki İngiliz sevkulceysi ve.va
/ hut mlidaf:nsı, valnız deniz haki. 

miyeti esaslarına ı,>'~re kurulmuş 
ve yalnız ı!erit verletinin isgal al
tına alınma.siyle bu hAkimivet te
min edebilmistir. Harpten evvel 

, diisünliHip tatbik edilmiş olan İn
t?İi;ı müdafaa !:\istemi. kelimenin 
tam manasiyle bir denii. sistemin
den ibaretti. Hava silfıhının rolü 
hemen hemen hiç kale alınma
mıstır. Harpten sonra İngiltere 
~isteminin bu noksan tarafını it
mam etmPk mecburiyetinde kala
c:ık ve belki de veni sahalar ve ve
ni t1 ... ler tgsis etmek kararına va-
racaktır. · 

Dünyanın S~yasi 

Manzarası 
(Başı 3 iin•!iMe) 

derek, a•malarındaki müşkülat, 
bu İ!!~ali devan1lı kılamıyacak 
sebeplerin basındadır. Gece ka
ranlığından istüade ederek Si
ci lyadan Trablusgarbe geçen ve 
geçebile<Pk olan Alman kuvvet
lerinin mühim bir yekiln tt:5,ki1 
edem•mesi de diğer bir sebeptir. 

Almanların, Balkanlarda ge
niş mikyasta bir taarruza geç
mek üzere bulundukları bir sı 
rada, böyle bir teşebbiise giriş
melerinin hedefi, İngilizlrri 
Mısırın )'&ni Hint yolunun ikı
betinden endiseJendirerek, Yu
nanistana ve Yugoslavyaya yar
dımdan alıkoymak olduğu ko
layca tahmin edilebilir .. 

M. ANTEN 

Yine iyi Neşriyata 1 .Ank._a.ra.da-:n•l•er.ce•h•a•lk•ın-alk•··ışl•ad•ıg111• ı•b•ü•yi.ı•.k•f•ilm. ___ , 
1 Vf •J 1 \ ;\

4 (t~ 
Dair Türk filiniciliğinin büyük zaferi.... / J ~\ ft A Jj 
(Baş tarafı 2 ncide) 

rıı.dan yetişenleri beğemiyecek
lerdir . 

Halbuki gen~lerin, .şöhret pe
şinde koşan dejenere nümuncleri 
~üstesna- ekserisi, ezeli ve ebedi 
olduğu iddia edilen bu garip kai
denin fevkinde ve haricinde kal
mak tekinıiilüne çoktan ka~uş
muşlardır. 

l\feseıa, "Yeni edebiyat" mec- 1 

rnuasının biraz evvel bahsini etti
ğim son nüshasında: "Bir kültür 
tarifi ınünasebetiyle", "Madde ve 
suur", ' 4Cen1iyette tek5nıiil. sa
natta tek8.rniil", "Emil Zola". 
11 İnk3ır". "Madde ve enerji" ha~
hkh dolgun yazılardan, ve "Ça
vuş" isimli güzel hikayeden baş· 
ka. uzun bir tenkit var: Refik Ha 
lid'in son çıkan eseri olan "Sür
r,ü.n'~ romanının tenkidi! 

Bizzat Refik Halid de kabul et
miştir ki, Bibı31i caddesinde 
"Yeni edebiyat" mecmuasının on ı 
ikinci sayısının piyasaya çıkarıl
dığı güne kadar o, derece vukuflr 
ve o derece bitarafane yazılmı!" 
bir ikinci tenkit görüln1emiştir. 

Okuyanlar görmüşlerdir ki. bu 
tenkit, ·heyeti umumiyesi itiba
riyle- ''Sürgün" roınanının bitta
~i lehindedir. "Bittabi" diyorum~ 
Zira yine okuyanlar görmüşler 

dir ki, "Sürgün,, romanı, kolal 
kolay aleyhinde bulunulaınıya
cak kuvvette ve kıymette bir e
serdir. 

Fakat "Eski edebiyat" ın mü-

Şimdiye kadar yapılan filmlerin en güzeli 

HIUIRCIH P111A 
Eııer : SERMED MUHTAR 

Prodüksiyon : HALiL KAl\1IL FiLM 

Oynıyanlar: M€mleketimizin sevdiği sinema yıldızları 

SAİT - HAUDE PİŞKİN - YAŞAR - TALAT REFİK 
KEMAL - SENİYE - AHMET GÜLDÜREN -NECİLE 

VEDAT- BEA'fRİS - HAYRİYE· SEHER 

Fevkalade Saz Hey'eti - Nefis Şarkılı>• 

8 NİSAN SALI AKŞAMI 

SÜMER ve TAKSİM sinemalarında 

birden 
~ .............................. _ ........ . 

messillerinden sayılan Refik Ha- ,-•••••••••••••••••••••••--'\ 
lid'in bu genç e~erine karşı "Ye- · 
ni edebiyat" ın tam bir bitaraf
lık, ve çok samimi bir hilsnü ka
bul göstermesinden de bellidir ki. 
yenilerle eskiler arasındaki ge
<'İmsizliği ve anla~anıamaz1ı~ı do
ğuran sui niyetin &razı, dahn 7.İ· 
yade eskilerin kalemlerinden be
lirmektedir. 

Askerlik İşleri 

BUGÜN AS R i SİNEMADA 
Mevsimin en büyük Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı filmi 

VEDAD 
lYantk Esire} 

Baş rolde 
Mısır Bülbülü 

İLAVETEN: BEYOGLUNDA 

ÜMMÜ GÜLSÜM 
SON DEFA OLARAK 

JULİYET ROM E O ve 
'- NORMA SHERER - LESEIE HOWARD TARAFINDAN 4# 

Şubeye Davet --------------··----·~ Betlktaş Askerllk Şubesinden: 1 - , 
325 ve 326 doğumlu ihtiyat usta ve 1 
acemi erler askerlik kanununun 58 
inci maddesi mucibince talim ve ter
biye için 8 Nisan 941 salı gtıoü aske
re sevkedileceklerinden nüfus hüvi
yet cüzdanları beraberlerinde oldu
gu halde meıkCır günde ssat 9 da şu
be merkez.inde bulunacaklardu 

2 - Toplanma günü olan 8 Nisan 
941 tarihinde gelmiyenler bakaya ad
dedilerek haklarında kanuni muame
le yapılacağı ·ilftn olunur 

~ 
Fatih Aııker/ik Şubesinden; 1 -

Mevsimin En Güzel ve En Fevkalade Filmi 

MARİKA R-Ö K K'ün Yarattığı 

KORA TER R i 

Devam ediyor. Bugü.n saat .. '111 ____ _ 

' - 13 de Tenzilatlı matine. 

llll sayılı askerlik kanununun 58 ,._. .. SAKARYA SINEMASINDA .. _ .. 
inci maddesine tevfikan talim ve ter- °' 

8UGUNKU 
8.00 Program 
8.03 Haberler 
B.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

* 13.30 Program 
13,33 Türkçe 

pl~klar 

13.~0 Haberler 
14.05 Türkçe 

pliıklar 

14.20 Riyaseticüm 
hur bandosu 

15.00 Müzlk (Pl.) 
15.30 Konser 

+ 
18.00 Program 

i"'l\.UU)(..l·1J\1J 

18, 03 Radyo or• 
kestrası 

18.40 eserleri 
19.00 Konu§Tlla 
19.15 Köy türkü-

leri 
19.30 Haberler 
19.45 Konu;şma 
19.50 Meydan 

fash 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Müzik 
21 .15 Konuış:ma 
21.30 Radyo or-

kestrl.81 
22,30 Haberler 
22.50 Müzik IPI.) 
23.25 Kapanış, 

EVLENME 
Borsa muhasebe şefi Galip Bu. 

, min'in kızı Bayan Enise Bumin 
· ile merhum Yarbay Hilmi En

gin'in oğlu Sabahattin Engin'in 
düğünleri dün gece Tokatlıyan 
salonlarında yapılmıştır. Mesut 
olsunlar. 

MEVLÜD 
Merhum Server ve Saffet Pasa 

ha fidesi ve Nazım Kececi refika. 
•ı Belkis Keçe6 ruhuna ithaf e
dilmek üzere 6 Nisan nazar giinü 
f)~Je namı:ızını mütea.kıp Marka
ila Tesvikiye camiinde Mevlidi 
Nebevi kıraat edilereği ai!P dost. 
larına arzolunur. Nnı1m Ke('eci 

TEŞEKKÜR 
Vefat eden Tra b7.on eşrafın

dan Nemli Z2de Salim Beyin ve
fatı dolayısivle bizzat cenaze me •• 
rasimine istirak etmek, J!erek 
yazı ile, ,gerek ~ifahen t~ziye ve 
tesellilerini bildirmek lutfunda 
bulunmak suretiyle elemimize 
istirek eyli:ven muhterem zevata 
ve akraba ve vakınlarımıza tc
"=C'l'kkfır]erimizi arzederiz. 
Refikası HehirP. Ri,..Arlel"i Besim 

ve m~hdı1nll~T1 , ______ __ 
Kadıköv Halkı 

OPERA 
sinemasında 

Gösterilmekte olan 

ARABACININ 

K 1 Z 1 

DUNYAŞKA 
filmini görmeğe koşunuz. I _, 

"Memleketimizde hakiki ve il
mi mi\nasiyle hukukçuluğun te· 
PSsüsü pek eski bir maziye ma
lik değildir. Hatta teessüs bakı
mından henüz kendimizi başlan
gıçta bile sayabiliriz. Bu itibar
la hukukçuluğumuzun büyük 
simalarını ölenlerden ziyade ya
ş,yanlar arasından ve hatta bu
glJnkü şahsiyetlerden daha çok 
yarınkilerden seçmek mecburi
yetinde kalacağımızdan kot<ka
rım. Olenlerden muhakkak bir 
isim bulmak endişesiyle hafızamı 
zorladıkça, "Münif Paşa,, hatırı
ma geliyor. "Hikmeti hukuk

11 

"Telhisi hikmeti hukuk,, adlariy
le basılmış olan takrirlerinden 
anlaşıldığına göre, bu zat Avru
padaki hukuki, ilnü cereyanları 
az çok vuzuhla kavramış ve mem 
lekctimize tatbik etmek azminde 
görünüyor. Istibdat devrinde bu 
takrirleri arasında "Hürriyet" 
mefhumunun hukuki mana ve 
kıymetinden bahsedebilmesi de 
ayrı bir cesareti medeniye eseri
dir. Bu kadarı meşhur adamlar 
galerisine girmeğe ihak verir mi 
blmem Fakat yukarıda arzet
t'ğim kaydı ihtiraziler dahilinde 
ondan daha yüksek bir hizmet 
ve muvaffakıyet ibraz edeni, 
niımmı ebedileştireni hatırlıyamı 
yorum.,, 

, TAKSİM SİNEMASI 
Bugün Matineler den itibaren 

2 Büyük Filmden mürekkep Fevkalade bir 
ediyor. 

biye Jçin 325, 326 doğwnlu ihtiyatları .ı. , , 

1 
sevke tabicür. İstanbulda ilk defa Tekrar görülecek bir film 

--"\ 2 - Toplanma günü 8 Nisan 941 CEHENNEM ADASI 1 ŞAHANE MELODİ 1 

I salı günü saat 9 da şube binasında- ı t' 

dır. Aşk ... Macera... Kumar... Aşk - Müzik ve şarkı ... 

MÜ N i R 
NUREDDiN 

Adı Geçen Meşhurlar 
Hukuk doktoru Yavuz Abada

nın anketimize verdiği cevapta 
adr geçen meşhur sima hakkın
da kısaca ~u malumatı kaydedi
~-oruz: 

* * Münif Paşa: 

l'vfaarif N:ı.zrrlığında bulunmuş, ga
zetecilik etmiş ve bizde ilk ilmt mec
nıuayı çıkarmıs maruf adamlarımız
dandtr. 

Program takdim 3 - Mükelleflerin muayyen günde 1 Baş Rollerde: Baş Rollerde: 
behemehal subede bulunmaları la- , JOHNNY MAC BROWN GRACE MOORE 1 KONSERİ 1 - İMPERİO Argentina'nın rakibesi parlak İspanyol yıldızı 

E S T R E L İ T A C A S T R O 'nun 

GECE GÜLLERi 
İspanyolca sözlü ve 

2 - Umumi Talep üzerine 
şarkılı filmini 

SİHİRLİ YÜZ Ü K 
1001 gece masalarından büyük şark filmi. Bu müstesna 

satı kaçırmayınız. mutlaka gidip görünüz. 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

fır-

zımdır. Muayyen günde mazeretsiz ; FRANCI"OT TONE / 
gelmiyenler hakkında kanuni takibatı DOROTHY BURGUESS T • , 

yapılacağı ilan olunur, 
1 ~ı•••••mım•••••••••••••-ı••••• 

•BUGÜN Zevk ve Neş'e Kraliçesi .... ------•"\ 
ANN MELEK 

Sinemasında 
ve 

SOTHERN l ÇAMSAKIZI J 
FRANCHOT TONE 

tarafından dayanılmaz derecede komik sahnelerle çevrilen 

8 Nisan Safı Ak§amı 

MELEK Sinemasında , ______ , 
YENi NEŞRİYAT 

KAVİMLER MUHACERETi 

KOCAM GÜZELLER 
Kemberiç Üniversitesinde antropoloji 
ve antoloji proteı:;örli A. C. Haddon 

PEŞ I• N DE nun bu mühim eseri Zekiye S. Eglar 
1:.:'lrafından lisanımıza terceme edilmiş 
ve Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 

••••••• 1 Enstitüsü marifetiyle basılmıştır. , __ _ 
Ayrıca : FOX JURNAL. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

Sultan, tozdan ve gözyaşından yol yol siyahlan-
ınış, toparlak yanaklariyle güldı.i: 

- Açtın kız! Maşallah, aslan gibisin. 
Bekir, derin derin soluyordu. 
- Gülersin ya ... Elbet açarım ... Hiç ağlanir mı? 

GOL iN$A.NI.A Rl 
tuz mağarasında koruculuk edermiş, kendisi kü
çükken birisini vurmuş. On iki sene gün vermış
ler. Mahpushanede verem hastalığından ölmüş. 

Yakından, uzaktan akrabaları yoktu. 
Ana, oğul, dört beş parça tarla, bir bahçe ile yu

varlanıp gidiyorlardı . 

BULMACA 
ı ~ a • a ö 1 8 v 

- Içerde kaldık, diye ağladım ... Oyleya ... Anam 
beni öldürür. 

Bunları söylerken başını büküp omuzlarını kısa-
rak kendini güzelleştirdi. · 

- Kalmasına kalmazdık ... Karı milleti değil mi
siniz ... Haydi yürü ... Ver şu kasketi ... Suratına bak 
bir ... Dokuz köpek yalasa doyar. 

- Ne var suratımda? 
- Bilmem artık, saçlarında saman dolu ... Haydi 

0 ve git! 
harman yeri bomboştu. 
Bekir kapağı sıkıca kapattı. 
- Şimdi aşağıdan girmeli ... Bunu arkadan sür

ı?ülemeli... Samanları düzeltmeli. Anam bilmesin. 
Sultan saçlarını yokluyordu: 
- Saçlarımda saman varsa eve gidemem. "Ki

min samanlığına girdin kahbe!,, Diye anam beni 
öldürür. 

- Ne olacak ya? .. 
~ Haydi Bekir, dereye gidelim de yıkanalım ... 
- Lafa bak ... Biri görür alçak ... Dinime imanı-

ma rezaleti çıkar. 
- Öğle zamanı kim görü.rmüş.. .Sen gelme ... 

Ben giderim. 
- Çok laf etme ... Haydi eve ... Çarparım tokalı .. 
Biribirlerine dargın ayrıldılar. 
Sultan sekiz yaşında idi. 
Bekir on yaşına yeni giriyordu. 
Samanlığa, öteki çocuklardan, 
Samanlığa öteki çocuklardan, bilhassa, çavuşun 

Sıtkıdan gizli, Gelin - Kadın oynaınıya gelmişlerdi. 

il 

Çavuşun Sıtkı, öğleye kadar ikinci evleği de bi
tirmek istediğinden öküzlere: 

Yazan: Cemalettın Mahır 
vanlara hiç acımıyordu. Geberseler umurunda de
ğildi. Evleğin genişliğini on adım, uzunluğunu kırk 
adım çizmişti. Doğrusuna bakılıı·sa, bütün kış ahır
da kapalı dura dura zayıflıyan, hamlaşan öküzleri 
yarı yerde biraz dinlendirmek li\zımdı. Fakat çavu
şun Sıtkı iki senedir, bu rezillerin hatırına muhtar 
Reşit ağanın otuzar haklık ( 1) iki tarlasını, ortakçı 
gibi sürdüğünü, tohumladığını harmanını kaldırdı
ğını düşündükçe kızıyordu. 

Üvendireyi insafsız insafsız dürttü. 
Hayvanlar kuyruklarını sallayıp bellerini kan

burla.ştırarak sapanı sürüklediler. 
Toprak tavlıydı. Sapanın burnunda kolayca da· 

ğılıyor, kara bir su gibi kabarıp devrilerek tohum -
!arı örtüyordu. 

Birinci evlek kuşluk zamanı tamamlandı. 
Sıtkı üvendireyi yere saplıyarak ikinci evleğin on 
adım genişliğini, büyücek bir taşla işaretledikten 
sonra yol boyundaki ağacın dibine gitti. Çuvalın 
ağzından öküzlerin samanını çekiştiren merkebi 
kovaladı. Tohum heybesine doğru yürürken çimen
lerin üstüne bıraktığı caketinin cebinde kuru ti -
züm olduğunu hatırladı. Bir avuç alarak sırtını göv
deye dayadı. 

Bayındır köyün il~, ~ör:i' of~ _etr;\f! 9rm~la ç.ev
rili, Yunt ovası tıif1al;;tf1 b6IA'iı'&şfa. 'iIBgttn çüte 
kendisinden başka kimse gelmemişti. Sabahtanbe
ri uğraş:p tohumladığı evlek uzaktan ufacık, şöyle 
el kadar ve kapkara görünüyordu. Rüzgarda, sı
cak buğday ekmeğini hatırlatan keskin bir top -
rak kokusu vardı. 

Sıtkı yüzünü buruşturdu 
_ Ho'. domuzun malları ... Ho boz geyikler ... Di· 

(1) Cankırı ve havalisinde tarlalar döniimle değil 
'<alkan ha:v- "şu k.i'dar hak ekin ekilir., diye ölçülüyor. 

e bağırdı. 
Hısıl hısıl soludukça karınla 

No: 25 

Rençperliği hiç sevmiyordu. Tarla kısmı, adamı 
kıym ık kıymık doğruyor, kırk yaşına varmadaıı 
çökertiyordu. Hele buralarda, arazi, inadına aç 
gözlü, inadına kısırdı. "Bir evleğe beş el tohum saç
malı ... Ah 1 Canına yandığım Çubuk ovası toprağı'. 
Üç el saçıldı mı, ekini atlı sökemez.,, 

Üzümle beraber ağz ına giren çöpü tükürdli. 
Yarın, öbür gün, tohum, tarla, emek kendisinin 

olduğu h<llde, öküzlere karşılık muhtar Reşit ağa
nın tarlalarında çalışacağı aklına geldi. "Oküzü 
yoksa çiftçi ölmeli!,, Diye düşündü. Fazla degil, 
şunlar gibi iki çift hayvanı, Çubuk ovasında lleş 
yüz haklrk arazisi olsaydı, ölünciye kadar ayakla
rını uzatıp oturacak, sapanın da, harmanın da yanı
na uğramıyacaktı. 

Avucundaki üzümler, hiç beklemediği bir sıra
da, çabucak bitti. Parmaklarının yapışkanlığını ye
şil bezden eski zipkasına sildi. Tohum önlüğüııü 
beline ağır ağır kuşanıp içini doldurduktan sonra 
ikinci evleğin başına geldi. Taneyi, toprağın yüzüne 
öfkeyle saçarak yürümiye başladı. Tohumu her 
savuruşunda uçları yı.İkarı kalkık siyah kaşları ça
tılıyor, kalın ve kırmızı dudakları kısılıyordu. On 
beş yaşındanberi, yani sapana güclJ yetti yeteli, 
Kasımdan Zemheriye kadar güz çüti, marttan ni
san sonuna kadar yaz çifti sırasında arpa, buğday, 
fiy, mercimek, nohut, ektiği için bu işe artık elle
ri de, ayakları da alışmıştı. Adımlarını hep ayni 
genişlikte atıyor, sağ eliyle avuçladığı tohumu, şe
hadet parmağının yardımiyle savuruyordu. 

Boyu ortadan bir parça uzun, omuzları geniş, 
bilekleri kalındı. Köyde, kadınlar yakışıklı deli
kanlıdan ı,onuşurken; "Sıtkı gibi baba yiğit!,, der
lerdi. Oyunu kıvrak oynar, türküyü yanık söylerdi. 

Babası Rıza ı;-avUŞu pek az hatırlıyordu. Çankırı 

Sıtkı evleği tohumlayınca önlüğü çözüp bir kena 
ra attı. Başına sardığı kırmızı mendili düzeltti. Bes
mele çekerek sapanın sapını tuttu. 

Öküzler, başlarını iki yana sallıyarak yavaş ya-
vaş yürüdüler. .. . 

Hava inadına güzeldi. Nisan guneşı sırtını ısıt -
tıkça Sıtkının içine uykusuz~uğa benziycn bir .teı;
bellik çöküyordu. Daha evlegı yarılamadan belı ag
rımıya başladı. Dikilip duı-du. 

Köy tarafından gelenler vardı . 
Elini gözlerinin ü.stüne siper etti. Birisi kadın, 

ikisi çocuk, üç kişi! 

Karı imamın gelini Şehime:ve benziyordu. 
Cebindeki kuru üzümlerı dün akşam Şehime 

vermişti. Altı aydır fırsat düşürdükçe buluşuyor
lardı. 

Sıtkı dudaklarını yalıyarak şimarik şimarık 
güldü. "Imamın oğlu gurbetten paraları gönder -
sin bakalım. Yemiyenin malını elbet bir yiyen bu
lunur.11 

"Çocukları defetmeli. Şehimeyi alt baştaki çalı· 
lıların dibine götürmeli.,, diye düşündi.ı. 

Eğile, eğile yürüdü. Ağacın dibinden önüne ha
bersiz çıkıverecekti. 
Eşek yine çuvalın ağzından samanları çeki~tiri-

yordu. . k' . . d'ğ' . . 1 Çalışmıya gelırken es ı gıyın ı ı 1çın yam:ı ~ 
mintanının üstüne avcı biçimi l~civert ceketını 
aldı. 

Çocukların boşboğazlığından yaklaştıkları anla-
şılıyordu. 

Parmaklarını tükrükliyerek yeni çıkmıya başlı
yan bıyıklarını okşadı. Aradaki küçük hendeği bir 
sıçrayışta aşarak yolun üstüne çıktı. 

'Arkası var) 
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Soldan sağa: 1 - Yurdumuz 
2 - Acıdır 3 - Büyüklük - bir 
nota 4 - Zariflik 5 - Ters o
kunursa: sanat - bir harf deği
şirse: almanca lakap 6 - Bir i
sim 7 - Daiıri olmak 8 -
Memleket, vilayet - lehimlemeğe 

yarar 9 - Sütten yapılır bir 
gıda. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Ters o· 
kunursa: davul cinsinden bir 
çalgı 2 - Atın ayağında bulu
nur - akideler 3 - Bir şiir 

vezni - Ev bark, familya 4 -
Bir uzvumuz 5 - Çok yiyen in
san - Hud'a - Ters okunur
sa: bir yerden bir yere gö· 
türme bir ecnebi parası 

7 - Ters okunursa bir zamir -
bir kız ismi 8 - Emmekten mü.
zari - b ir harf değişirse: kin 9 -
Afrikada bir müstemleke - bir 
nota. 
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BIHAYA 

., 

lngilizler Bingazi'den 

Çekildi 

Richard Garnett'tcn 

T ıı 
- Çeviren: Ha - Ça ........ 

f ,, A 
i ..... ~···-

(Başı ı incide) 
Muharebenin nerede verileceği 
bahis mevzuu olamaz. Toprakla

~ hUyar fil~wt _Aboniel, bir Efgan burum ki, bundan böyle en küçük rımızın yakınlarında da vuku 
şehrının Yuksek bir kulesin- b~r ter:dctüt hepiniz için en korkunç bulabilir. Düşman zayiata uğrı

de oturuyor, kimya ve gizli ilimler bır felaket:n mukaddemesi olacaktır. yarak denizde kilometrelerce me 
tet.klkaUyle meşgul bulunuyordu. Ll- Kura kAgıtıarı hazırlandı, birC'r bi- safeler katedebilir. Bunun hiç 
boratuarma hiç kimseyi kabul etmez- rer çekildi ve bütün eller teker te- ı bir ehemmiyeti yoktur Çölde 
d: .. Bununla beraber Aboniel, insan- ker masaya yaklaştı, masadan uz.'lk- . ~ . · .. 
tarla aIAkasını büsbütün ke~miş de- laşlı, yedi beniz, birer toprak külçesi ?arbın yegane hedefı, d~şm~~ı 
i;ıldı. Yedı talebesi vardı ve onlar, halinde sarardı birinin tereddüdü i- ınsanca ve malzemece mumkun 
o cıvar~ en asil ailelerine mensup 1 k~ncjsi_nde iki, 'yedicisinde yedi 'kat olduğu kadar fazla zayiata uğ
gençlerdı; Abonı~l kendilerine günün buyudti; sanki oldukJarı yerde mıh- ratarak cezalandırmak, yıprat -
ınuayy~n .. so:ıatlcr:nde, felse!e, riyaz..i- lanmış gibi kaskatı kesilmi~lerdi. mak, ve onu yenmektir.

11 

ye gıbı ılim.ler hakkı~d~ dersler v.e-; İşte. t_am b.u anda, korkunç bir ta- Bingazinin tahliyesi dün gece 
r~ .. !a~a~ Sımya v~ sihırbazlık gıbı rake ıçınde uzerlerinden göz kamaş- saat 22 de ilan edilmiş olmasına 
g~zlı bılgıler t~tc-bbuatını yalnız ken- tırıcı, müthiş bir zıya ~arsıntısı gel- rag· e · 'k' • 
dınc hasrederdı di geçtı·· ed. .. 1 .. _ d b. men, g ce yarısı, yanı ı ı sa . , , y ı vucu , ruzgar a ırer t K h · · l I · 

Günün birinde Aboniel, birdenbire yaprak gibi yere serildiler. f· son:·' ] a_ 1

1
re sın1 e~a. anB ngı-

yedi. talebesini birden kendi esraren~ * * ı~ as . er ~rıy e .~o u -~dı. U da 
gız laboratuarına davet elti. Yedi kişı Bilinemez, ne kadar bir zaman gosterır kı, Ingıliz yukse}c ku -
~apıdan, k~r~u ile ~a~ışık bir hür~et sonra, ayıldrkları sırada, ken_ manda h.ey~t.i Ga~p . çö~ündeki 
ve merak ıçmdc gırdıler, fak_at uı.ıı~ d!lerini Aboniel'in kuvvetlcrımtzı yenı ınkışaflara 
~ınde suya benz~r berrak bır mayı 13.boratuarı dışında, m3ni olacak kudrette görmekte-
ıl~ dolu Y~ krıstal ıı:işecik bulunan yerde buldular. Bu_ dir. Bu arada Habeşistan'ı çok 
bır masa ıle, onun arkasında ayakta g· e kad•r b'ldik s" ' ti ta f' d ed' 
duran hocalarından başka bir şeyi gö- un n ı - ura e s ıyeye evam ıyo-
remediler. teri, öğrendikleri ne ruz. 

varsa, ;.opyeklın hep- L 'b , k. 'l t 
- Çocuklarım, diye başladı Abo· sini t ·den kaybet- l ycı nın amı en zap l 

n:eı. Görüyorum ki, merak içindesi- miş g.,iydiler. Boş b Juı l 
niz. Yıllardanberi bu karanlık kule- mevzuu a O amaz gözlerle birbirlerine 
de tek başuna ne ile meşgul bulun- bakıştılar, ürkek bir 
duğumu öğrenn1ek istiyorsunuz değil fı~ılt• içinde. Öğren_ 
mi? İşte bugün size, bu büyük sırrı- ~ dikte .. ı sırrı kimseye 
mı ifşaya hazrrım. Ben, ne altın yap- i!şa etmemek üzere and içtiler, ve 
masını öğrendim, ne de bir ölüye ye- evlerine doğru ayrıldılar, 
niden h<tyat verebilirim Fakat yara-. Yedilerin gizlisi, yedi ki;;inin gizlisi 
tamryorsam bile, hiç olmazsa elde kadar iyi tutuldu, yani daha yedinci 
mevcut bulunanı muhafaza edcbil.iyo- günün sonunda srrrr, şehrin yedide 
rum. 11Abıiıayat., ı buldum. altısı öğrenmiş bulunuyordu. Sultan 

Sert ve keskin bakışları, her biri
nin gözlerinde ısrarla durdu ve ilAve onu, en geç öğrenenler arasındaydı. 

MuhatIZlarından yedisini, derhal ti ... 
etti: lozo!u yakalamak ve "Abıhayat,, ı el-

- ~lnız Şunu bilmek lAzırndır ki; de etmek üzere Aboniel'in esraren
l;)na.. ~ahip olabilmek, büyük fedakAr- giz kulesine ko-şturdu, 
ırkları icap ettirir, Bu !edakiirlıklar Kapı kiUUiydi. Vurdular, açan ol
belki size çok ağır gelecektir; ona ka- madı, bağırdılar, ses veren bulunma_ 
vuşabilmek için ölebilmek tehlikesi- dı, Yedi kişi kapıyı yedi saniyede 
ni gO,e almak ıaı.ım... Buna ha~r kırdı, odaya girdikleri zaman, onun 
mısınız? iskemlesinde hareketsiz oturduğunu 

Yedi kişi hazrr olduklarını hep hir gördüler. Başı yana kaymıştı. Cam_ 
ağrzdan. kuvvetle teyit ettiler: laşan gözlerinde 72 yıllık sAyin\ hiçe 

Filozof korkunç bir sesle; yava:;: sayan alaycı ve sert bir ifade oku-
Yavaş tekrar konuşmıya başladı; nuyordu, Yedi şişe, işt.e orada, ma-

- İşte ~edi şişe! . Bunlard_an ~ltısı, sanın üzerinde yedi muhaflZm gözleri 
korkunç bırer ıehıd~r. Beşerıyet_ın bu önilnde, yedi acaip heyyfıH\ gibi par
ana kadar adlarını bı_le bilmediğı ~or- lıyordu Onlardan yalnız bir tanesi 
.Kunç birer :e~ir .. Bırinci şi~~>'.i ıçen, ' boşalm~tr. Aboniel'in elinde büküL 
barsak.la.rı dokUterek derhol ölür. İ- müş bir kiğıt duruyorduj aldılar, o_ 
kinciyı ~.ten.in kanı damarlarında do- kutlular: 
tar. tt~u~~U~ü, t~ı .bir .. kıvranma ı- "72 yılık ömrümün 72 yılmı da il
çınde ol~urur. ':Qo_rduncuyc pek .acı- me vak!ettim. 72 yıllık sfı.yimin se
n1am, Olurnu nijbeten tatlı ve 8~1~ · mercsini dünyaya altı müthiş zehir 
Beş~~~isi de .öyle; derin bir uyku. ı~ın- ~işesi haliı .e sunuyorum. Yedincisi
de goçer. gıder. Fakat altıncısı, 1~~ ni, yani en müthişini de bırakabilir_ 
l'n tecii de budur: Yavaş. yavaş, vu- dim fakat vaz geçtim, istemedim bu_ 

I l'Udti.nün bütün d~rileri etinden ay- nu ' Mezarıma yazın ki: "Burada, 
ı rlarak dökUlür, gozleri yuvaıa:ı~dan ins·~~ ıstır~bını devam ettirmekten 
akar, ~rrna~ı~rı. birer bir~r çek.ilıyor- sakınan, böyle meşlım bir llltfu, an
:nuş gıb.i 5?kulurl~r ve böylece_ o, ya- cak onun zarar veremiyeceği şekil
ıyan bı~ ~olü hahnde can •• verır. _Ye- de kullanan birisi yatıyor," 

nci:Ji Abıhayat.., .tır; Kaderiıtlzj Fedi muhafız. Aboniel'in son söz-
tıeticf ta1iıı edecektır!" lerini yedi katlı bir hayret i<;>inde bir-* * birlerinin gözlerinde okum.ıya uğra_ 

V edi '8.lebe, içlerinde yedi kat şrrlarken yanJarmdaki odadan müthit 
korku okunan boş ,i:özlerle ba- bir gürültü koptu; dev gibi bir may

kıştılar. sonra yü- munun, bir sıçrayışta, içeriye daldığı 
zünde herhangi bir görüldü. Onun harikul~de parlak 
kurtuluş ve l~tile tüyleri hareketlerindeki fevkalbeşer
i!adesi görebilmek lik ve gözlerinde yanan gayri tabii 
için, götlerini yine ha~aliyet, onlara, ~unu isbat ediyor
hep birden hoca- du ki, ölü filozof, hayata karşı dul. 
larına diktiler, fa- duğu aşın bir ist.il;:ı.a ve istihfaf~ 
kat heyhat, o yüz, verdiği ilhamla "Abıhayat., ı katra 
bo~ bir heykelin- katra maymuna içirmişU. 
kinden farksız.eh. 
Daha sonra "Abı
hayat., 1 diğerle
rinden ay:rrabil -

11 ek umidiYle bakışları sişclere takıl- ı 
dı; fakat heYhat, onları yekdiğerle
rLnden ayırabilecek en küçük bir !ark 
bile yoktu. Nihayet Aboniel, sert bir 

ı hayret içinde: 
- Eee,. dedi, beklemek neye?!. 
Bu kuru ses. onlara en u!ak bir ce

saret ışığı bile vermiye yaramadı, yal
nız en cesareUilerinden ikisi, titrek 
ellerini nıasaYa kadar uzattılar; fakat 
misallerinin takip edilmediğini görün
ce urpererek tekrar geri çekildiler. 

Uzun. ağır bir sükôt oldu. Nihayet 
ııralaraıdan bir talebenin bu ezici ha
vayı yırtan titrek 1;esi duyuldu: 

- zannetme ki büyük uswt. ben 
şu kıynıetsiz rnev~udiyetimi şahsım 
için koruyortun! Zannetme ki, o~u 
bir lAhıada Yere sermekten çekinı
rim'. Fakat ... Fakat, bilyük üstat. ev
de 

0

elleriıne, gözlerime bakan ihiYar 
bır anaro var. 

- Ben. dedi ikincisi; kendl~lni ko
rumıya ınecbur bulunduğum bir kız
kart\eşe sahibim .. 

- Ben, dedi üçüncüsü; benim, sa
imt ve samimi olduğu derecede de 

sak.at, yaralı bir arkadaşnn var. Bı· 
rakamam onu. büyük üst.al 

- Ben, dedi dördüncüsü; ben bir 
duşmandan öÇ ı1mıya yeminliyim. 

- Ben. dedi be~ocisi; ben.im ha
yatnn, olduğu .Bibi ilme vakfedllmiı
tir Yedi U<limın y~t deryasını ken
di~e r~meuneden onu nasıl feda ede-
bilirim! . 

- Ben ... aydaki insanın sesini Jşıt
meden nasd ölebilirim! diye sordu 
altıncısı. 

- Ben dedi Yed!nci!ıi; benim, ne 
nam ne' kardeşim, ne dostum, ne de 
duşm~nım var; ne de ilme karıaı duy-
uğUm bağltltk, arkadaşlarımınki ka

dar kuvvetlidir· Fakat, kendi postum 
çın duyduıuın hünn.et, on.a göre, her 
eyden çok daha bül'üktür; evet, onun 
özlerimdeki kJymeti, çok, çok yük -
ektir, paha biÇ~~eıcur. _ 

- Yani ... Sözun kısası, .. Abıhayat,, 
ahasına da olsaı hiçbirinizin ölüm 
hli kesini göze alan:uyacaluıızı söy
mek istiyorsunuz, delil mi! 
Delikanlılar, önler\>ıe baktılar. A· 
rueııin sözlerinin doğruluğunu itl

af etmek Wemiyorlardı, fakat ayni 
manda aksini de İddiaya cesaret-
ri yoktu; İkisi orts.sı bir yol bulmak 

arelerini aradılar; k~ndilerini kura 
kmek suretiyle denemeyi teklil et
er. 
- İ'te-di~iniz1 yaPlnakta ~erbest

"'iZ.. d~di Abonirl: bu beni alftkadar 
ez, Yalnız ıunu da saylemiye mec 

Teleki, Alman 

Tazyikine 

Kurban Gitti 
(Başı 1 ıncide) 

Belgrad hül<ı'.imet darbesinin 
karşısında kalan Almanya, Al· 
man planlarına daha faal bir tarz 
da iştirak etmesi için Macaristan
dan yeni büyük taleplerde bulun
mak mecburiyetinde kalmıştır. 
Namuskar bir vatanperver sıfa· 
tiyle, Teleki, bu talepleri kabul 
edememiştir. 

Teleki, Yugoslavya ile yaptığı 
muahededen iftihar duyuyordu. 
Bu itil8f, iki memleket arasında· 
ki gerginliği yatıştırmış ve karşı
lıklı itimada ve iktisadi anlaşma· 
va istinat eden sulhperverane bir 
işbirliui temin etmiştir. Almanya
ııın ise nüfuzu altına aldığı Ma· 
caristanla müstakil ve cesur Yu
ıı:oslavya arasında bir dostluk ~~: 
lunmasına tahammül edemedıgı 
aşikardır. Almanlara alet olacak 
belki bir Macar politikacısı bulu
nacaktır. ::'akat Amiral Horty de 
i.stiklaJ davasına bai(lı seciye sa· 
hibi bir şahsiyettir.,, ... 

Londra, 4 (A. A .) - "Daily Te
legraph" gazetesi yazıyor: "Kont 
Teleki'nin ölürken bıraktığı mek. 
tup, kendisinin. Almanyanın Ma
caristan üzerinde icra ettiği tazyi 
ka kurb!\n gitmiş olduğunda şüp. 
he bırakmamaktadır. Macaristan 
Romanya ve Bulgaristanın işga· 
!inde yol vazifesi görmüştür. Şun 
dan emin olunabilir ki, Kont Te· 
leki'yi çok sıkmış olan endişeler
den bir tanesini, Yugoslavyaya 
karşı Alman hücumunda Macaris
tanı bir üs olmuş görmek ihtima 
li teşkil eyliyordu. Yugoslavya. 
ile harp, sözlerle vey,hut tethiş
le bir netice almıyacak ve Yugos. 
lav milleti, büyük kaynaklara sa
bip müttefiklere malik olacak· 
tır ... 

Yeni Macar kabinesi 
Buda peşte, 4 1 A.A. l - Bardo· 

say kabinesi Naip Horty önünde 
yemin ettikten sonra bugün öğle· 
vin ilk toolantısını vaomtstır. 

Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) -
Bingazinin tahliyesi suretiyle vu· 
ku bulan çekilmenin umumi bir 
ricat muk:ı.ddimesi olduğunu zan. 
netmiyoruz. Şunu da hatırlıyalım 
ki, Eritre ve Habeşistan işi bit
mek üzeredir. Burada harekat 
yapan Britanya kuvvetleri dört 
yüz bin kadardır. İçlerinde motö
rize kıtalar da vardır. Bunlar E· 
ritre ve Habeşistanda serbest ka· 
lınca, Libyaya gönderilecektir ki, 
l;ıu takdirde de Almanların Lib
yayı kamilen istirdat etmeleri 
mevzuu bahsolamaz. 

Esasen bundan solll'a, mevsim 
itiba!'ile çölde sıcaklar tahammül 
edilmez bir hal almaktadır ki, Al· 
manlar bu derece sıcaklığa da 
mütehammil değildir. İşte bu da 
Almanların bütün Libyayı elde 
etmelerini imkansız kılan sebep· 
!erden birisidir. 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 4 (A.A.) - Umum! kara~

gahm tebliği: 

LIBYA'da: İleri unsurlaronızın ta
haşşüdü devam etmektedir. 

ERITRE'de: Asmara'da 3.000 den 
fazla esir sayılmıştır. Krtalarıma:m 
~arka Musavvaya doğru ve Des&lc is
tikan1etinde cenuba doğru büyük yol 
boyunca sert ileti yürüyüşü neUce ... 
sinde gerHerde kalan düşman kıta -
larından birçok esirler gelmekte de
vam ediyor. Musavva'ya giden yol 
boyunca yapılan aenis tahribat bu 
mmtakada muvakkaten ileri yürilyü
şümüzü tehir etmiştir. Diğer taraf -
la.rda harekAtmıız mu\•a!!al::ıyelle in
kişafa devam ebnektedir. 
HABEŞISTAN'da: Bütiln n1mtak:a

larda ileri yürüyüşümüz memnuniyet 
verici bir tarzda devam ediyor, 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 4 (A.A.) - Başkumandan

lığın tebliği: Alman ve İtalyan müf· 
rezeleri, Şimali Afrikada, Mersa-El
Brega'da mağlU.p edilen İngilizlerin 
takibine. 2 Nisanda devam edilmiştir. 
Agcdabia alınmış, Zuetina'ya varıl
mıştır. Düsman, Acilen otmale doğru 
ricat etmektedir, Alınan esirlerin ve 
zırhlı ve zırhsız kamyon ganaiminin 

iktarı pek büyüktür . .Sizim kayrp
arımız, fevkalade azdır. 3 Nisanda, 

Alman - İtalyan krtaları, ileri hare
ketlerine devam ederek Gemines•e 
varm~lardır. D~ınan, ricat ederken, 
kendisinin bildirdiği veçhile, Binga
zi'yi de tahliye etmi~tir. 

Musavva şehrinin 
teslimi istendi 

Londra, 4 (A.A.) - "Reuter,, 
muhabiri Eritrc'den bildiriyor: 
Musavva şehrinder. teslim olması 
talep edilmiştir. Cevap bugün 
beklenmektedir. Beyaz bayrak 
taşıyan bir İngiliz subayı Mu -
savva'ya gönderilmiştir. Bu su· 
bay Asmara'da bulunan sivil haL 
kın iaşe edilebilmesi için lima
nın İngilizlere iyi bir halde tes· 
!im edilmesinin lüzumlu oldu • 
ğunu İtalyanlara tebliğ etıniye 
memurdur. 
Şiddetli bir hava hücumu 
Kahire, 4 (A.A.) - Hava karar· 

glıhırun tebliği: İngiliz bombardnnan 
tayyareleri, 2/3 Nisan gecesi Libya
da Mersabrega mmtakasında düş -
manın motörlil nakliye kollan üzeri
ne çok şiddeUi bir taaITuı.da bulun
muşlardır. Tayyarelerim1~ düşman 
atabaları arasına düşerek pallıyan 

ve birçok arabaya ateş veren bomba
lan attıktan sonra alçalarak diğer 

birçok arabaları da mitralyöz ateşiy
le durdurmuşlardır. Trablus üzerine 
de muvattakıyetle neticelenen bir a
kın yapılmıştır. 

Adis - Abeba'ya doğru 
N airobi, 4 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Negelli ile Yavella arasında ge. 
niş bir cephede yapmakta oldu. 
ğumuz taarruz memnuniyet ve
rici bir tarzda inkişaf etmekte. 
dir. Harrar mıntakasında, kıta. 
!anınız Avaş nehrine yaklaşmak
tadır. Düşmanın piyade, topçu 
ve tanklarla mukavemeti çarşam 
ba l(iinü kınlmış ve 50 Avrupalı 
esir edilmiş ve 4 top alınmıştır. 
Düşman topçu ateşimizle zayia. 
ta uğramış ve tankları da alelii. 
cele geri çekilmiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Şarki Hin. 
distan Baskumandanlığının bil. 
dirdiğinc göre, Suudi Arabistan 
acıklarında iki İtalyan destroy.,_ 
ri kendi mürettebatı tarafından 

TAN 

Amerika ile Mihver DevletFabrikalarının Belgrad'ta 

Devletlerinin Arası 

Açıllyor 
Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) -

Amerikan limanlarındaki vapur· 
!ara vaz'ıyed edilmesi, mihverle 
Amerikanın arasını büsbütün aç
mıştır. Amerika İtalyan ataşesi· 
nin geri çağırılmasını istemiştir. 
Bu, siyasi münasebetlerin kesil· 
mesi için ilk adımdır. 

Acaba mihver, bu hareketi bir 
harp ilanı olarak kabul edecek 
mi? Eğer mihver bunda fayda gör 
seydi, çoktan Amer "" muharip 
diye kabul ve ilan edt •. ı. 

Fakat. bu vaziyet Almanya ve 
İtalyadan ziyade Japonyayı ala· 
kadar eder, 

Çünkü, bu takdirde Japonya 
derhal har~kete geçmezse üçlü 
pakt kendilij!inrlen iflas eder. 
Almanya tedbir alacakmış! 

Berne, 4 (A. A.) - "Ofi": "Tri
bune de Geneve" gazetesinin Ber
lin muhabiri bildiriyor: Berlin· 
deki bitaraf müşahitlerin tahmin. 
!erine göre, Alman vapurlarının 
müsaderesi ve mürettebatının tev 
kifi hakkında Alman hükumeti· 
nin Vaşington nezdinde yaptı
ğı protestoyu, pek muhtemel ola
rak, Amrika Birleşik devletleri
ne karşı mukabele bilmisil tedbir
lerinin alınması takip edecektir. 

Brest Üssüne Yeni Bir 

Hava Akını Yapıldı 
(Başı 1 incide) 

gın çıktığı görülmüştür. Rot. 
terdarn'daki petrol depolarına ve 
üstende havuzlarına daha kü· 
çük nıj1'.,asta hücumlar yapıl • 
mıştır. lıarekattan dört tay· 
yareıniz " nmemiştir. 

Avcılarımız, dün gece iki düş
man bombardıman tan·aresini 
düşürmüşlerdir. 

Almanlara göre 
Berlin 4 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Denızaltı gemileri, Şimali Atlan
tikte cem'an 88.616 tonilato 
hacminde düşman gemisi batır· 
mıştır_ Bundan başka, 12 bin 
tonilatoluk b.r vapur da hasara 
uğratılmıştır. 

Silahlı keşif uçuşları esnasın· 
da, lngilterede tayyare meydan· 
!arı müessir surette bombalan -
mıştır. Büyük muharebe tayya· 
releri teşekülleri, 3·4 Nisan ge
cesi, Bristol'daki liman tesisatı
na yeniden hücum etmiş, bir se
ri büyük yangınlar müşahede o
lunmuştur. 

----~----

lngilterenin İrak 

Kabinesine Karşı 

Vaziyeti 
(Başı l incide) 

Beyrut, 4 IA. A.) - "Ofi,,: Fev
kalade komiser, halkın bazı un
surların tazyiki altında Beyrutta 
devam eden grev yüzünden bo 
zulan iaşesine ve normal hayata 
ııvdete ait tedbirler hakkında dün 
bazı kararlar ittihaz emişir. Bu 
tedbirlerle tüccarların hareket 
serbestisini temin için ticaret er· 
babı himaye edilecek ve bazı dük 
kanlar resmi emirle açık bulun· 
clurulacaktır. Emre itaat etmi· 
yenlerin dükkanları kapatılacak 
ve ancak muayyen bir ceza alın· 
diktan sonra açılabilecektir. Asa
yişi temin maksadiyle kargaşalık 
devam ettiği müddetçe sin~ma, 
kahve, müzikhol ve gece me.ılha· 
neleri kapanacaktır. -----
Bulgaristan Hücum 

Vaziyetinde Üssü 
(Başı 1 ıncıdeı 

Bir müddet Almanlar Bulgarista 
na, komşularından istedikleri her 
şeyi alacakları hakkında vaidler
de bulunmuşlardır. Bunu mütea
kip, Yugoslavyanın, mülki tama· 
miyetinin oldµğı,ı gibi kalacağı 
vaadi ile üçlü pakta iltihakı vu
kua gelmiştir. Bulgar askeri şef. 
!eri ve müfrit milliyetperverler, 
aldatıldıklarını söylemişler ve 
resmen Alınan hükumetine bildi
rilen taleplerde bulunmuşlardır. 

Bir hudut köyünde 
Alman askeri öldürülmüş! 

Belgrad, 4 {A. A.) - "Reuter": 
Yugoslav hududu civarında Mil· 
nadolna köyünde vuku bulan bir 
kargaşalık esnasında Bulgar köy. 
lülerinin beş Alman askeri öldür
pükleri öğrenilmiştir. Bildirildi
ğine göre Alızıanların tavır ve 
hareketleri o kadar tahammül e· 
dilemiyecek bir dereceye varmıs 
tır ki, köylüler toplu bir halde is
yan ederek Almanlara hücum et 
mişlerdir. Hadiseyi müteakip kö· 
ye karşı vahşiyane mukabelede 
hnlıınuldnilu bilr'•·ilmek•edir. 

batırılmış ve dün batar bir hal
de bırakılan İtalyan destoyeri de 
şimdi batmıştır. Bu suretle son 
ııünlerde Kızıl denizde batan İ. 
talyan destroycrlPrinin ::ınM'{j 
hr~i hıılmıı.-.tnr. 

İstihsa16tı 
(Başı 1 incide) 

bir nisbct dahilinde her ay tevzi 
ederek mahallerine sevketmek 
gibi oldukça dağınık bir i~in ter
tip ve tanzimi mevzuu bahistir. 
Kararname tatbikatuıa henüz baş 
lanmıştır. Binaenaleyh başlangıç· 
ta noksan ve aksaklıkların vu· 
kuu mümkündür. Bunların tas
hihi cihetine gidilmekle beraber 
şimdiye kadar izam edilecek bir 
cihet görmedim. Her halde ka· 
rarname tatbikatına başlandı· 
ğındanberi vaki olan tektük şi· 
kayetlerin hiç birinde yolsuzluk 
ve suiniyet iddiası dermeyan e
dilmemiştir. ihtiyaç erbabı da 
şu ciheti bilmelidirler ki, maksat, 
mevcudu ihtiyaca kiıfi gelmiyen 
bir maddenin adiliine tevziidir. 
Elimizde mebzul miktarda iplik 
olsaydı, esasen böyle bir tedbi· 
re lüzum hasıl olmazdı. Bir ta· 
raftan dahili istihsali arttırmak· 
tayız. Diğer taraftan Ticaret Ve· 
kiıletince hariçten iplik celbine 
tevessül edilmiştir. Bütün alaka· 
darların gösterecekleri anlayış 
sayesinde tedbiri az zamanda 
kolaylıkla ve intizam ile tatbik 
mümkün olacaktır. Şurasını su· 
reti mahsusada işaret etmek is· 
terim ki, umumun sikıntı ve ıs

(Başı 1 incide) 

Hükumete iştirakim üzerine Hır
vatların müktesep hakları yalnız 
temin edilmiş değil, ayni zaman
da artmış olacaktır. Muvaffak O· 

i"bilmekliğım için bütün Hırvat· 
!arın nizama hürmet ve asayiş ve 
sükuneti muhafaza etmek sure· 
tiyle bana yardım etmeleri lazım. 
dır_ Silah altına alınanlarm veri
len emirlere aynen ve derhal itaat 
etmeleri icabettiğine ) · .. -!i '"hh
susada isaret ederim. Vaz'ıyed 
edilen sığır ve teçhizat bedelleri 
belediyeler tarafından tesviye e
dileccktır. Hırvat devlet ve hükü· 
meti bu bedellerin ödenmesini te
keffül ederler. Bu vaziyet muvak
kattir. Hırvat milleti arkamda ol
duğu müddetçe vazifemı kuvvet
le ifa edeceğim ... 

Nazi propagand.asma darbe 
Londra, 4 (1\. A.) - "Reuter": 

Maçek beyannamesini neşrettik· 
ten sonra Bel;:rad mahfille'1nde 
büyük bir huzur görülmüsür. Bu 
beyanname Alman propagandası· 
na indirilen Y'C.."li bir darbe telaRki 
edilmektedir. Başvekil Simoviç'in 
bugün beyanatta bulıuıması bek· 
len ilmektedir. 

Yugoslavya ordusunu 
terhise razı değil 

tırabını kendi kazanç hislerine Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) -
vesile ittihaz etmek istiyenlerc Yugoslavyaya karşı Alman tazyi. 
sert ve şedit davranılacaktır. ki devam ediyor. Fakat, tazyik 

vasıtalarından birini Almanya e-
Kumaş meselesi linden kaçırmıştır: Hırvat lideri 

Yünlü kumaş fabrikatörleri ile Maçek yeni hükumetle anlaşmış, 
son günlerde Ankarada görüş- bir de beyanname neşretmiştir. 
tüm. Devlet fabrikaları mamula- Bu vaziyet karşısında, Almanlar, 
tının fiyatına uymak suretiyle Yugoslavyadaki Alman ve Ru· 
normal bir kar haddi dahilinde men ekalliyetlerini tahrik etl]li· 
kalmak lüzumunu takdir eden ye başlamışlardır. 
fabrika sahipleri, içinde bulun· Herhalr' Yugoslavyanın istik· 
duğumuz şartların kendilerine !aliyle kabili telif olınıyan bütün 
yüklettiği milli vazifeyi memnu· harekatı önliyeceği anlaşılıyor. 
niyet verici bir şekilde kullan· Amerikalılara göre, Alınanla· 
mışlardır. rın Belgraddan ısrarlar istediği 

Vekalet, fiiliyatta bu mesele- şudur: 
nin akislerini takip etmektedir. 1 - Alman tebeasına karşı ya· 
Devlet fabrikalarının yünlü ma· pılan muameleden dolayı tarziye 
muliitını tercihen Yerli Mallar vermek. 
pazarlarına tevzi ediyoruz .. Mak- 2 -Üçlü pakta bağlı kalınaca-
sat mümkün olduğu kadar müs ğını resmen ilan etmek. 
tehlike yaklaşmaktır Maamafih 3 - Orduyu terhis etmek. 
pamuklularda yaptığımız gibi Belgrad tarziye vermeye, hat-
bunlan da muayyen nisbetler ta Almanya ile bir ademi tecavüz 
dahilinde bu işlerle meşgul tica· paktı imzalamıva hazırdır. Belki 
rethanelere tevzi imkanının hasıl istiklalini muhafaza şartiyle üçlü 
olacağını ümit etmekteyim. pakt dahilinde kalmaya bile razı· 

Basma istihsalimiz bugünkü dır. Fakat, Qrdusunu asla terhis 
vaziyette memleket ihtiyacnu et_memek kararcıdad1r.. Çün· 
karşılanuyor. Fabrikalarımız bu· ku, _Yugo.slavya.da, .. ~.ugu.,e ka· 
günkü ihtiyaca en yakın bir rş. . darkı mısallerı gozomıne ala· 
kamt elde etmek için uğraşmol<· • rfıl< Alman ~iyasetirun_itimat tel
tadırlar. Esasen diğer bütün dev· kın etmedıği kanaatı ha~~dır. 
Jet sanayi müesseseleri azami bir Esasen Yugoslavya, butun teh
randımanla çalışmaktadırlar. Me- likeleri önliyebilecek şekilde ha· 
sela,, iplik fabrikalarından Mart zırlanmıştır_ 
ayında 850 ton raddesinde ıstıh· 
sal beklenirken 1000 ton ipı il 
elde edilmiştir. Dahili iplik istih
sali Mart ayında geçen seneye 
nazaran yüzde onla yirmi ara· 
sında artmıştır. Diğer bütün 
fabrikalarda fazla istihsa•iit clı.le 
edilmek için çalışılmaktai·:. 

Kömür ve demir istihsalli.tı 
Diğer taraftan kömür istihsa· 

!atımız da artmaktadır. Kömür 
havzasında istihsalatın fızanıi şe
kilqe arttırılması için çalışılmak
tadır. Bu suretle 1941 scn°si is
tihsalinin geçen senelere nisbet· 
le fazla olacağı tahmin edilmek
tedir. Çünkü bu seneki üç aylık 
ıst;hsa ı geçen senenin üç aylık 
istihsaline nisbetle çok fazlaciır. 

Karabük fabrikalarumz 1'ugiin 
için milli ihtiyaçların mühim bir 
kısrrır. karşılamaktadır. Yakın 
bir umanda piyasaya ihtiyacı o· 
lan demirlerden verebileceğimi
zi kuvvetle ümit ediyoruz. Tür· 
kiye demir ve çelik fabrikaları 
dahili en mühim ihtiyacına teka
bül eden birçok demir maddeleri 
ni imal etmektedir. Bunlar arasın 
da ray, demir çubuk, saç, demir 
tel ve sair mütPnPvvi hadde de· 
mirleri bulunmaktadır.,, 

Yugoslav 

8aşvekilinil' 

Beyanatı 
(Başı 1 incide) 

"Sözleriniz beni müteheyyiç 
etti. Sizden, bu hareketle, her 
zaman olduğu gibi, yalnız vazi· 
femi yapmış olduğuma inanma
nızı rica ederim. Namuslu bir 
asker sıfatiyle size itirafa mec· 
burum ki, takip edilecek yolu 
bize kahraman Yunan milleti gös 
\ermiştir. Benim gibi bir askerin 
size siyasi beyanatta bulunma· 
sını beklememelisiniz. Çünkü 
sözlerin bir k~et ffiıd~ etnıe
diiğ bir .. l'-6!1!fnS:(ı,11~ıısr~; ~i
ze yalnız şunu soylıyeyım ltı, 'Y'u 
goslav milleti hiç kimseye karşı 
fena bir niyet beslemediği gibi, 
hiç bir milletle ihtilaf çıkarmak 
arzusunda da değildir. Yugos • 
lav milleti ve ordusunun yarattı· 
ğı hareket. milli istiklal ve şere· 
fimizin muhafazasından başka 
hiç bir gaye takip etmemektedir. 
Biz bunların ber ikisini de azim 
ve şiddetle müdafaa edeceğiz. 

Berlindeki akisler 
Berlin, 4 (A. A.) - Yarı resmi 

bir membadan bildiriliyor: Yu· 
goslavyadaki vaziyet hakkında, 
bugün Alınan hariciye nezaretin
de umumiyetle, şeraitte şimdiye 
kadar değişiklik vukua gelmedii!ı 
fıkri ileri sürülmüştür. Diğer ta· 
raftan, bugün Berlin resmi ve 
yarı resrrü mahfillerinde Yugos
lavyadaki hadiseler hakkında bir 
hüküm vermek hususunda çok 
ihtiyatkar davranılmıştır. Yalnız, 
mutlak surette elzem memurlar 
haricinde, Alman elçiliğinin bü· 
tün diğer memurlarının Belgra· 
dı terketıniş olmaları keyfiyeti te. 
Jıarüz ettirilmişir. Alman elçisi 
Von Heerenin Belgrata avdetipin 
tarihi hakkında sorulan bir suale, 
Berlinde bu hususta hiç bir şeyin 
bilinmediği cevabı verilmiştir. 
Yugoslav elçisi Andriç'in Alman 
hariciye nazırı Von Ribbenttop'la 
temas etmemiş olduğunun kat'i· 
vetıe söylenebileceği de ayrıca i· 
ili.ve olunmuştur. 

Yugoslavyada tedbirler 
Belgrat, 4 (A.A.) - "B.B.C.,, 

"Reuter" muhabirine göre, hüku
met resmi bir tebliğ neşrede • 
rek harp halinde Belgrat, Zağ. 
rep ve Lubliyana şehirlerini a· 
çık şehlı' ilan edecektir. ... 

Belgrat, 4 {A.A.) - "B. B. C.,, 
Radyonun neşriyatına göre, dün 
geceden itibaren Belgratta gece 
karartmasının tatbikına başlan. 
mıştır. 

Tahliye devam ediyor 
Zara, 4 (A. A.) - "Stefani": 

Sivil ahali şehri tahliye etmeye 
baslamıştır. Çocuk, hasta, ihtiyar 
ve kadınlardan mürekkep 3000 
kişilik bir grup Ankon'a hareket 
etmiştir. Bundan başka iki bin 
kişi daha dün akşam şehri terket· 
mistir. 

(NOT: Zara, Dalmaçya sahillerin· 
de her tarafı Yugoslav arazisi ile mu
hat serb~t bir İtalyan şehridir.) 

Bükreşteki Yugoslavlar 
Bükreş, 4 (A. A.) - "D. N. B.'" 

Yugoslavyanın Bükreş elçiliği 
Romanyadaki Yugoslav kolonisi
ni derhal Yugoslavyaya dönme
ye davet etmiştir. 

Komşularımızla dost kalmağa 
hazırız. Fakat bu dostluğun mu· 
hafazası sadece bizim elimizde 
değildir.,, · 
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Balkanlarda HarD 

Başlıyol' 
(lia~ı 1 inci.re. 

tında düştüğü sinir buhranına 
atfediliyor. Fakat ölen Başveki • 
!in yerine yenisi geçmiş ve ka -
binede bır tebeddül husule gel -
memiştir. Yeni Başvckıl birk~~ 
gün evvel Berline giderek Hit .• 
!erden direktif alan zattır. Ma -
caristan. Alman yardımiyle ci • 
han harbinden sonra Yugoslav • 
yaya terkcdilen arazisini almak 
hırsiyle, Alman ordularının ken
di topraklarından geçmesine m ~ 
saade etmiştir. 

Komşularına karşı hiçbir teca
vüz emeli beslemedigini tekrar 
edip duran Bulgaristan ise bir • 
denbire mütecaviz bir devlet ola
rak ortaya çıkmıştır. Başvekil 
Filof iki gün evvel Bulgaristanın 
harbe hazır olduğunu bildir"1iş 
ve memleket dahilinde de sefer . 
berlik başlamıştır. Yugoslavyaya 
karşı harbe iştirak edecek midir 
bilmiyoruz. Fakat bu vesile ilt 
onun da Yugosla,·yadan Makc -
donyayı koparmak hırsına duş 
tüğüne şüphe yoktur. 

Diğer taraftan yine Alman 
kaynakları, lngılizlerin Yunanıs
tana çıkardıkları 200 bin kışılik 
bir kuvvetı Yugoslav - Bulgaı 
hududuna tah~it etmekte oldu -
ğunu bildiriyorlar. Şüphe yoktur 
ki, lngilizler bir Alman taarruzu 
ihtimali karşısında Jakayıt ve ha· 
reketsiz kalmamı~lardır. Onlar 
da, lüzumu anında, Yugoslavya • 
ya fiilen yardım için hazırlıkla· 
İ'ını tamamlamışlardır. Binaena -
Jeyh Alman kuvvetleri Balkan -
larda yalnız Yugoslav veya Yu
nan kuvvetleriyle değil, ayni za
manda motörize lngiliz kuvvet -
!eriyle de karşılaşacaktır. Bu iti· 
barla Balkanlarda hakiki bir 
harp cephesinin açılacağına ve 
Almanların burada hayli müş -
küllerle kar

0

şılaşacaklarına şöphe 
yoktur. ----o----

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 mcidc) 

harekatının i k i n c i safhasına 
girişildi. Bunun maksat ve hede~ 
Şarki Afrikadalti Habe btan ve E
ritre gibi pek ge~ ve Arızalı sah~
lar üzerinde toplanmı~ olan ikinci 1-
talyan ordusuna karşı taarruza get
mek ve bu yerleri de zapt ve istırd:ıt 
etmekti Bu harekAtm muvaffakıye
tini temin için, hiç şüphe yok ki, Şi· 
mall Afrika ordusuna mensup bazı 
kıtalar Sudan ve Eritre cephelenne 
sevkediln1i~ti. Zaten, Bingazinin zap
tından sonra Nil ordusunun mUdataa 
va7.iyetini almasının ba~llca sebebi de 
bu idi. 

Şarki A!rika harekatı iki aydan •• 
bir zaman ı.arfmda mühim neticeler 
vermi;ı:, satıh mesahası İtalyan krallı
ğının hemen hemen iki, üç misU olan 
büyük bir arazi, taarruzun daha ilk 
haftalarında İngiliz İmparatorluk 
kuvvetlerinin eline geçmiştir_ Şarki 
Afrika muharebelerinin geçen hatta
danberl bitmi~ sayılabileceğini bizzat 
İtalyanlar bile itiraf etmektedirler. 
Sinyor Gayda'nın Berlinde Alman \ 
propaganda nezaretinin resm.1 organı 
olarak basılmakta olan "Reich" mec
muasının. son sayısında çıkan ma ... 
kalesi, bu itirabn en açık vesika -
!arından biridir. Sinyor Gayda diyor 
ki: "Şarki ,U,-ikadald İngiliz_ kuv -
vetıerine mümkün olduğu kadar tazla 
zayiat verdirmek maksadiyle oradaki 
kuvveUerimiz. kahramancasına çar
pl.JDlaktadır.,, 

Demek oluyor ki, muharebeler bit
miş, şimdiden sonra, ~n darbeyi 
mümkün olduğu kadar geciktirmek -
ten ba~ka görülecek bir i;s kalmamış· 
tır, Bu geciktirme hAdlsesl, hakika
ten vaki ise, bunu İtalyan ordusunun 
kahramanlığından ziyade, muharebe 
sah.alarmın binlerce kilometrelik vü
satine ve araz.inin son derecede Arı
zalı olmasına atfetmek, elbette, daha 
doğru olur. _. _,_, 

Bu vaılyet karsısında mihver kuv
vetlerinin Şimal! Afrika cephesinde 
bir haftadanberl başladıkları taarruz 
hareketinin yegilne hedefi, bütün Af· 
rikayı kaybettlkten smıra son dere
cede sarsıldığı bedihi olan Faşizmin 
maneviyatını ayakta tutmaktan baş
ka bir şey olamaz. Alınanlar bu gaye 
uğrunda yeni fedakArhklara katlan
mak mecburiyetinde kalın~lardır. 
Kendi hava kuvveilerinin oldukça 
mühim bir kısmını Sicilyaya gönder· 
mişler ve anlaşıldI.ğına göre, Sicilya 
adasiyle Trablus sahilleri arasındaki 
dar deniz yollarından, mehtapsız ge
celerin karanlq}ına sığınarak, bir 
miktar piyade kuvveilerinl de Şimali 
Afrikaya çıkartmışlardır. Fakat. ne 
de olsa, bu kuvvetlerin umumi yckCı
nu 2, nihayet 3 :fırkadan fazla ola
maz. Bunlara İtalyanların esaret
ten kurtularak ellerinde kalan 5, 
nihayet 6 fırkalarını da il.Ave eder
sek, Şimal! Afrlknda taarruza geçeı 

mihver kuvvetlerinin umumi mevcu
du 8 - 9 trrkalık b!:- ordudan iba· 
rettir. Buna mukabil, İngilizlerin Şi
mal! Afrikadaki müdafaa hatlarmd 
en azı 4 - 5 fırkaları vardır. Şark 
Afrika harekfıtına ~tirak ede• 
400,000 ltişl!ik İngiliz İmparator!\! 
ordusunun en büyük kısmmm o t.a 
raDarda görülecek işi artık kalma 
mıştır. İngilizler, ihtiyaç ;§;nında ge 
rek Şarkl Afrika cephelerinden, ge 
rek Mısır merkeziyle Filistinden 
tediklerl kadar agker celbedebilece 
vaz.Jyettedirler. Binaenaleyh Bingazı 

ye doğru ilerliyen rnih~ ... cr kuvvctle-
rinin yalnız inhizama utramaları dt?· 
Jil. fakat bir tuzağa da d'1şli.rUl.:ne

lcr1 pek muhtemel o~a gerek 
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HOLANTSE BANK ÜNİ N.V. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS' 

AJANSI ; MEYOANCIK, AL.ALEMCi HAN -RCJTtİN BANKA MUAMELELERİ 
KASA ICARI -

MERKEZi • KÜRASAO' 

UBELERI • AMSTERDAM - ROTTEROU.1 - BUENOS Aı~es 

CARACAS, • MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO • ORANJESTAI) 

RIO DE JANEIRO • SANTOS • SAO PAULC 

Mübadil Tasfiye KuFonlarının Kısmen 

Verilen "Mübeddel Mahsubuna Karşı 

Makbuz,. Hamillerinin Dikkat f-.Jazarına 
Mübadele ve tevfiz. işlerJnin katı tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 

numaralı kanuna tevlikan müstehikleri namına doldurulmuş mübadil 
tasfiye vesikalarma merbut kuponlaru1 kısmen mahsubuna mukabil mal 
dairelerince verilmiş olan "milbeddel makbuz., ların tedavülden kaldı
nlarak bunlerm yerlerine Maliye Veka.letince hfınıiüne muharrer olmak 
üz.ere tanı.im kılınacak olan yeni makbuzların verilme!';i takarrür etmiı 
olduğundan ellerinde mal dairelerince tanzim kılrrunış "mübeddel mak
buz.., olan şahısların bunları bulundukları mahal mal dairesine makbuz. 
mukabilinde tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. (1799 - 2553) 

Yollık ilk 
klr•u temlnıtı 

370,)0 27,75 Kerestecilerde MerkezM!inde krutı 1 numaralı yaı.ıha

Tahmin 
bedeli 

,..-. 
ne (Bir sene müddette) 

.... 
13,20 0,99 Fatihte Şeyhrestnl mahallesinin BaşmQ.,,zln sokağında 

94 üncü adada 2,64 metre murabbaı sahalı arsa. 
Yıllık kira bedel muhammeni ve tahmin bedelelri ile ilk teminat 

tniktarları yukanda yazılı işler ayn ayn temdiden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. ihale 16/4/941 Çarşamba günü saat 14 de Daim! Encümende 
yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz. veya mektuplariyle ihale 
ııünü muayyen saatte Daim! Encümende bulunmaları. (2703) 

1 
Bayılanlar, Çarpıntı ve Sinir Buhranı Çekenler 

N EVROL CEMAL 
den 20 damla almca 'llinirieri ya•l:$ır , derhal fer.ıhlarlar. Evinizde 

bulundurunuz. •••••••••-' 

•• . · ·~ 'I.'~,, Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Umum MOdOrlük kadrosunda münhal bulunan 100 Ura Qcretll bir 

memuriyet için çok iyi Craruıızca ve daktilografi bilen lise mezunu bir 
memur alınacaktır. 

Taliplerin Matbuat Umum MOdOrlüğUne 7.4.941 tann!ne kadar mü· 
racaatları. (1888 - 2656) 

..................... , ...... _. ___ ................ __ ............. ____ ,_ ....... __ ...................... -...... 
T ÜRKiYE CÜ M HURlYETl 

ZİRAAT BANKASl 

Ku:rulu~ Tarihi : 1888 

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

Zi:rat ve tlcarl he:r nevi banka muameleleri 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lirn-

1 K RAM l YE VERiYOR 
Ziraat Ba>1kııınd• kurrıbarah ve l1ıbar1:1ı. t•ıırruf hesaplarında en a:z &O 
llraıı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile apı)ıdakl pllnı gö· 

_,. re ikramiye dıı)ıtılıe•ktır. • 
4" Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 • 
4 .. 250 • 1.000 • 

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

oı KKAT: Heı::aplarmdakl paralar bfr s-ne lçınde 50 liradan aşalı dü~l
~ nlere ikramiye çıktıı,tı takdirde % 20 tazlasıyle verilecektir. Kur'alar 
&C'nede 4 defa, 11 EylOI. 11 BlrincikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde c:ektlecekUr. 

TAN 

inşaat ilanı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 

1 - Knrabükte kurulacak A!ılt süUrik ve süper fosfat tabrikasma 
ait k.1.rgir iki ambar inşaab vadihJ fiat esasiyle ve kapalı zart usuliyle 
eksilbneye konulmuştur. 

İşbu inşaatm muhammen keşif bedeli 50.503.30 liradrın ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakJ 2,50 lira mukabilinde Sümerbank muamelAt 

şubesinden alınabilir. 

\

, 
A ,. T • ' nı esır 

3 - Eksiltme 21 Nisan 1941 tarihine müsadit pazartesi gUnQ saat 1 

16 da Ankarada Sümer Bank Umumt l\lüdilrlüğilnde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 3.775 liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar y::ıpmış olduk
ları bu kabil islere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşk!l:ilınm 
kimlerden teşekkül ettiğine ve hanızi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikaları koyacaklardır, 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günO saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat mil
dilrUigüne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir sa
at e\-'Veline kadar gelmiş ve z.arlm kanuni şekilde kapatılmış olınası 
l~zrrndır 

Postada vAki oiabilecek gecikmeler nazan itibara almmıyacaktır 
8 - Banka ihaleyi icr~da serbesttir. (1930) (2687) 

Devlet Pemityolları ve Limanları işletme idaresi ılanıar, 
Haydarpa~a ıst.a1;yonunda mevcut makıne deposunun tevsu ve bliro

lar inşaatı işi kapalı ,..art usulü ile ve vahid.1 fiyat üzerinden eksiltme
ye konmuştur. Bu işin döşeme betonları için icaç eden eskl raylar Jda
re tarafmdf'.n verilecektir 

1 - Bu işin muham~en bedeli 160.000 liradır, 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryol

lan Ankara ve Haydarpaşa veuıelerinden e lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksilbne 14.4.941 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara

da Devlet Demiryolları yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca ya
pılac~ktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif rnektuplarly!e bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komis
yon reisliği.ne vermeleri lAzanda. 

A - 2490 sayılı kanun ahkAmına uygun 9250 liralık muvakkat te
minat, 

B - Bu kanunun tayin etUlf. vesikalar, 
C - Bu işe mahsus olmak üzere MünakalAI VeUlet!nden alınmış 

ehliyet veslkuı, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir isti-

1 

l 

l(endinize beyhude yere 
eziyet ediyorsunuz. 

NEVROZİN 
Varken Istırap 

Ç kil - .? e ır mı. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP ve üşütmekten 

mütevellit bütün ağrı 
sızı, sancılarla nezle 

ı•e romatizmaya karşı 

NEVROZİN 
kaşeleritıi alımz. 

İcabında Günde 3 

Kaşe Alınabilir_ 

iHTiRA ILANI 

,-· 1 lstanbul 
Ve 

5 • ( - 941 

Sıhhi Müesseseler Arttır 

Eksiltme Komisyonundan 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastaneıı! için ]Azım olan 2000 t 

hasta erkek elbisesi ile 500 adet kadm entarisi kapalı zarfla eksn 
konulmuştur. Eksiltmesi 16.4.941 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğ 
da Sıhhat ve İçtimaı Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komıs 
da yapılacaktır. 

Muhammen fiyat: Erkek elbl•esi 490, kadm entarisi 330 lcunıı 
Muvakkat teminat: 858 lira I, 5 kuruştur. 
İstekliler şartname ve nüm~nesini her gün komisyonda görebili 
İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

z.ıh vesikalar ve bu işe yeter muvakat teminat makbuz. veya bıt 
mektubu ile birlikte teklifi havı zarllarını ihaleden bir saat evvel ın 
buz mukabili komisyona vermeleri. (2577) 

SiNGE 
TELEMETR 

KRo~oG 

da ile Münakaliit VekAletiae müracaat olunması. (1692 - 2351) 

"fi:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ "Dinleme tertıöatlı bir kumanda 
.. ' cihazı istimali Ue da!i uçak topları-

ÇELIKfE 
Fiata 55 ı..ır• 

Al TIN 18 f;VA 
Flatı 135 ı,.lr• 

ALTIN 18 f;VA 
F•nta:zl 155 L.lr 

SINGER Sf;1'1'~E 
Mağazası hıa;2' 

EminönU Cad. o· 

MEMUR ALI NACAK 
' nm bilhassa geceleyin bilvasıta en- lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğiind • daht usul ve tertibatı,, hakkında a
lınmış olan 28/3/1939 günlü ve 2658 

Evvelce Gaitada Necatibey caddesinde Hacımlmi sokak 14 ?'•· ra 
oturmakta iken halen lkametphla.n meçhul Mehmet ve Ferit µrı: 

1 - Taşrada bir vazife verilmek üzere Barem kanununda. 
ki evsafı haiz olmak şartiyle ve ayda 140 lira kadar maaşla 
bir memur alınacaktır. 
ARANILAN SARTLAR: 

1 - Askerliğini yaomış olmak, 
2 - Muhasebe ve İşletme Muhasebesi muamelatına bi

hakkın v:ikıf ve tecrübeli bulunmak, 
3 - İmtihan neticesinde muvaffak olmak. 

2 - Müessese Merkezinde ve Fabrikada muhtelif barem 
derecelerinden beş memu:r alınacaktı:r_ 

l - Askerliğini yapmış bulunmak, 
2 ~Yaşı otuz beşten yukarı olmamak, 
3 - Laakal ortamektep veya lise mezunu olmak, 
4 - İmtihan neticesinde muvaffak olmak. 
Yukarıda gösterilen şeraiti haiz ve talip olanların evralo 

müsbitelerivle beraber 211.4.941 tarihine kadar Yeni Postane 
arkamda Aşirefendi caddesinde Beker hanında kain 

Sümer Bank Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesi Müdüriyetine müracaattan lüzumu ilan olunur. 

~---------------' Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden 

3958 say>lı g&z!OkeQlOk kanunu 4.4.941 tarihinde merlyele glrec<!fln
den, bu tarıııten itibaren Uç ay ıonn rulısatnameslz gl5z!OkçQlilk yapmak 
yasaktır. Halen ticaret :!'8P•n &özlükçülerln icap eden ruhsatnameleri al
mak üzere bu Qç ay zarfında bulunduktan mAhal sıhhat mildUrlilklerine 
bir istida ne ınOracaırt etmeleri ve çalqtıklan dOkkAnm ünvan ve sarih ad
reılnl bldlrmek suretiyle tanzim edecekleri bu lstidalarma: 

1 - Kaç senedenberl sanatmı icra etmekte -oldutuna dair bulunduk; .. 
lan mahallin en büyük mQlldye Amiri tarafmdan verilm4 vesika, 

2 - Nüfus hOvl.•et cüııdanı sureti. 
3 - Taruil derecesini gösterir vesika "'1tttl, 
4 - "Gl5z!Okçü!Uk yapmıya mani vücut ve akdda bir anzası bulunma

dıtmı" tasrih eden sıhhat rayonı, 
5 - lkl adet vesika !otofrafL 

rabtetmeleri lüzumu llAn olunur. (1813 - 2552) 

1 Kadın ve Erkek lıç i Aranıyor __ , 
Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin biletçi. vatman, te9Viyeci, elektrikcı., maranl(OZ 
ve demirci çırağı gibi isçilere ihtiyac vardır. Talıp olanların 
Şirketin l)sküdarda Ba~larbasındaki İdare Mer~ezinde ha. 
reket ve fen kısımlarına nüfus hüviyet cüzdanlarıvle bırlık
te müracataları ve bile~ilik için kadın işçi de alınabileceği 

~~'iı"iı"iiılnl
1

İİ1i1
1

"ıl'l''°l···••••••••••••••-••••ı1" 
Osmanlı Bankası 

i LA N 
133(/1918 ihradı % 5 faizli 

DAHİLi İSTİKRAZ tahvilleri· 
nin 1 Mayı.! 1936 tarihinde mev. 
kii tediyeye vaz'edilip ibraz o. 
lunmıyan ve mezkur v>ideve ait 
37 numaralı kuponları 1 Mayıs 
1941 tarihinden itibaren Türki
ye Cümhuriyet Hiikumeti nef'ine 
müruru zamana tabi olacağı mez. 
k1ir tahvilat hamilerinin malu
mu olmak üzere ilan olunu:r-

iHTiRA ILANI 

"'Humbaralarda ıslMıat,, bakltmda 
lstüısal olunan 24/8/1931 tarih ve 
1254 sayılı ve "Yelekli mermilerde 

1 

ısllhat., hakkında istihsal olunan 
14/11/1931 tarih ve 1273 sayılı !btlra ı 

beraUan bu defa mevkll fiile kon -
mak U7..ere ahere devrü!erat veya icar 
edileceğinden talip olanlann Galata
da İktrsat hanında. Roberl Fe.rri'ye 
müracaatları UAn olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk Hakimliğinden: 
Ankaraya gittiği beyaniyle ve 
Ankaradaki ikametgahı da ma. 
lum olmadıjtı şerhiyle iade ediL 
diği bittetkik anlaşılmış ve da
vacı vekili ikametııahı meçhul 
bulunan müddealeyhe ilanen 
teblil(at icrasına karar verilme. 
sini talep eylemiş oldultundan 
mahkemece bu cihet muvafık 
l(Örülmüş ve dava arzuhalinin 20 
~n müddetle ilanen tebliğine 

sayılı ihtira beratı bu defa mevkil 
fiile konmak üzere ahere devrüterağ 
veya icar edileceğinden talip olanla
rm Galatada lktısat hanında Robert 
Ferrl'ye müracaaUan il.An olunur. 

KAYIP: 1335 senesinde Şehit 
Niyazi Bey Nümune mektebin
den almış olduğum şahadetna. 
memi kaybettim. Yenish>l alaca.. 
ğımdan eskisinin hükmü kalma-

llAn yoliyle son teblii!: •e 
41 hesap No. sile Sandığımıııdan aldığınız 468 lirayı vAdesinde d~lı 

mediğinizden 8/3/939 tarihinde borç miktan faiz ve komisyon 11e 32 
masraflarla beraber, 534 lira 85 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 'l/e iş 
No. lu kanun mucibince yapılan takip ve açık arttırma netices.i.ode ah 
meblAğa mukabil birjnci derecede ipotek ettiğiniz Kasımpaşada 1' 
kadı mahallesinin Tahtakadı sokağında eski ve yeni 24 No. lu shşaP i 
450 Ura bedelle Sandık namına. muvakkaten ihale edilmiştir. t,tJ~Ur 
tarihinden itibaren bir ay içinde 39/11/ No. ra ile Sandığımr:za {lz. 
caatla borcu ödemediğiniz. takdirde kati ihale karan verilmek aJlU 

dosyanın icra hAkimliiine tevdi olunacağı son ihbarname ırıatc. 
kalın olmak Qz.ere UAn olunur. (2713) 

Tıp Fakültesi Dekanbğntdan : 
. --"• ah-• 3. Nisan. 941 den itibaren perşembe gllnlert verılecek "prosn-

olaris Cerrahisi .. ne dair tatbikatlı tekAmül kurslarına !ıtirakl "';~) 
denlerin Diş Tababeti Mektebine şahsen müracaatları. (2 

.>anıp ve .N eşrıyat muduru. r:mın Uzman. üazetecllı.Jı. ve _Neil'ıya 
T. L. Ş. TAN Matbaas• mıştır. Fehrı.i l)Jkmen 

-~~~~~~~~~~~~~~---=-! 

ve i~timai Muavenet Vekaletindert · S ıhhat 
Zarf Usuliyle inşaat Malzemesi Kapah 

' 
Ahnacak 

.,,, -,.-ı 
nev'i Mtktal"t 

Muh•mmen 
bede il 

Lira Kr, 

. . . 
Muvakkat tem~ 

n•t miktarı 
Lira Kr. 

lhılo 
gUnU 

lh•'" 
... tı -Kalıplık çıralı çam kereste 280 M3 15680 00 1176 00 18 Nisan 1941 Cuma 14,45 

Çivi 7825 Kg. 7825 00 571 88 18 Nisan 1941 Cuma ıs.OO 
Çıralı çam çatı keresi.esi 224,712 M3. 12583 87 943 79 18 Nisan 1941 Cuma ıs.ıs 
Moloz taşı 3000 M3 10500 00 787 50 18 Nisan 1941 Cuma 1s.3o 
Çakd 3000 M3 1S500 oo 1012 50 18 Nisan 1941 Cuma 16 
Tutla 1000000 25000 00 1875 00 18 Nisan 1941 Cuma 1e.sO 
Çinko 6000 Kilo 6600 00 495 00 18 Nisan 1941 Cuma 17 

! - Ankarada Hamamönllnde Ttp Fakültesi müştemi!Alından Doıtum ve Nisaiye Kliniği b!nasmda em .. t 
neten yapılacak ikmal inşaab için yukarıda nevileri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teııuna 
miktarlan yazılı 7 nevi inşaat malzemesi kapalı z.ar! usulile alınacaktır, 

2 _ Eksiltme 18 Nisan 1941 tarihinde Cuma günü ve her malzemenin hlzasmda gösterilen saatlerde An-
karada Sıhhat ve İçtimaı Muavenet VekAletinde teşkil olunacak husust komisyonca yapılacaktır. t 

3 - !stıyenler bu işe ait şartnameleri Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAleti içtimai z.ı:uavene 
Dairesinde ve !stanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür!ilğünde tetkik edebilirler. hl 

4 - Her birinin muvakkat teminat. rnik~n yukarıda ıösterilmiştir, Temi~a~ olarak nakit ve nakit ın:ıe~ 
,.etindeki evrak komisyonca ka-bul edilmıyeceğı için bu kabil teminat vermek ıstiyenler daha evvel Vek 
müracaaUa bunları aIAkalı Malsandıklarma yatırmaları ve komisyona makbuzlarını tevdi etmeleri llzundır· d 

5 _ Teklif mektup\armın 2490 numaralı kanunun emret:iği şekilde hazırlanmış ve yukarıda ikinci rna e~ 
dede ı.fkredllen ihale saatlerinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Sıhhat ve İçllmal :r.ıuaven 
VekAleti.nde İçtimaı Muavenet İşleri Dairesine teslim edilmesi lAz.ımdır. (2422) 

t<~PA Rt~ 
\ HAYAT TARışıNIN 

• 
T. iş Bankası 'ı ·- _-_-_________ _ 
r Küçük Tasarruf : leaşvekalet Beden Terbiyesi lstanbul 

He50pları 1941 

i iKRAMiYE PLANI Bölgesi Direktörlüğünden 
: Ke~ideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus
! tos, 3 İkinciteşrin tarilılerinde ya-
pılır. 

1941 ikramiyeleri 

Beden Terbiyesi Genel DirektörlU.tU tarafından yüzme tatbik eden 
bölgelere tevzi edilmek Uzer 40 adet deniz aUama trampleni yaptırıla
caktır. 

Davacı avukat Rıza tarafından 
müddealeyh İstanbulda belediye 
Türbe civarında Klod Farer cad. 
desinde 35 numarada Fatma 
Dervişe aleyhine açılan ve mu
maileyh Fatma Dervi$enin mu
kaddem~ Salih Zekl zimmetinde. 
k! mat!Obunu tahsil etmek üze. 
re icap eden dava ikame edile
rek ilama rapt ve intac edildiği 
ve aralarında ücreti vekalet ola. 
rak 750 lira kararlaştırdıklarını 
ve mumaileyh Fatma Dervisenin 
bu meblağı bu~ne kadar kendi. 
<ine vermediğinden bahisle meb
lağı mezkCırun tahsili talebiyle 
açılan davadan dolayı mumai • 
leyh Fatma Dervisenin ikamet. 
l(ahına l(Önderilen dava arzuha
linin ikametl(ahını tcrkederek 

mahkemece karar verilmiş ve t adet 2000 Liralık =2000.-Llra 

1 - Münakasaya iştirak etmek lstiyen!erin, atlama tramplen! lınaU 

hakkındaki fenni prt.name ile tıçWk krokilerini almak üzere 10 Nisan 
1941 perşembe ilJnU akşamı sut 17 ye kadar Beyoğlunda Takıimde Sı
raserviler caddesinde 57 No. da l\Ain bölge merkezine müracaat edebi· 
lirler. 

dava arzuhalinin bir sureti de 3 • 1000 • =3000.- • 
mahkeme divanhanesine talik 2 • 750 • =1500.- • 
kıhnmıstır. Mumalevh Fatma 4 • 500 • =2000.- • 

8 " 250 " =2000. • 
Den·'<enin 20 !(Ün zarfında mah. 35 • 100 • =3500.- • 
kemeye bir diyeceği olup olma. 80 • 50 • =4000.- " 
dığını bildirmesi ilanen tebliğ o. : 300 • 20 • =6000.- • • 

lunur. ~-·----·------···· .. -····= 

2 - Kati ihalesi 14 Nisan 1941 pazartesi ıünü bölge merkezinde 
saat 16 da yapılacaktır. 

S - ~1ünakasaya gireceklerin muvakkat teminatı olan (150) llrayı 
ihale günü beraberlerinde &etirmcleri llfo olunur. (2685) 


