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5 KURUŞ 
GÜNLÜK Si YAS i HALK GAZETESi FTYATI (6) LffiAOffi. 

Londraya Göre 

irak'ta Vaziyet 
Ciddi, Fakat 
Vahim Değil 

iktidarı Ele Alan 

Raşit Ali, lngiliz 

Aleyhtarıdır 

Ordunun da Bazı 

Unsurları Bu 

Harekete Müzahir 
Londra 5 rA.A.l - Reuter a

jansının diplomat ik muhabiri. I
r akta hükumet darbesine benzer 
b ir h areket yaptldıgı hakkında 
Londraya haberler ııeld iğini bil 
dirmektedir. Ira k' taki vaziyet 
henüz müphem olmakla beraber 
son haberlere ııöre parlamento -
nun salahiyetleri tahdit edildiğ i 
ve Kral naibi devlet merkezin
de bulunmadı;:? ı bir sırada Raşit 
A li iktidan ele almağa muvaf
fak olmuştur. Raşit Ali'nin Baj1:
dattaki mahalli bazı askeri ku -
mandanların miizaheretiyle res
mi daireleri işgal ettiği zannedil
mektedir. 

Londraya gelen malumata gö
re n aip, Başvekil Taha Haşi
mi'nin istilasını kabul etmemiş
tic. Binaenaleyh naip, yeni bir 
hükı'.\met teşkili vazüesini kim
seye vermiş değild ir. Vilayet
lerin bu vaziyet karşısındaki 
hattı hareketleri de mechul -
dür. 

(Sonu: Sa S; Sil 5) 

Suriyede Vaziyet 

REISiCÜMHUR 
iSTiFA ETTi --

Almanya, Hadiselerin 

f nkişafına Göre Tedbir 

Alacakmış 
Vichy, 5 (A.A.) - Bey:ruttan 

resmi Fransız ajansına gelen bir 
telgrafta yeni Suriye hükı'.\meti 
:riyasetine Halis Bey Alem'in ta.. 
yini üzerine Reisicümhur Edde 
ile Devlet Sekreteri Abdullah 
Bayhum'un istila ettikleri bildi. 
r ilmektedir. 

Lübnan d elegesi General Ar
leabosse muvakkaten Reisicüm
hur ve Sekreter vazüesini göre. 
cektir. ( Sonu: Sa 5; Sil 3) 

____ / 

BİnJrı:ıızi taarruzunu durduran ve Erıtre 'o~ tarihi kıymeti olan 
l\nua'yı zaptedcn İngiliz kuvvet lcri Başkuınandanı G. Wavell 

Şarki Afrikada 

Eritre'de 
Adua 

Zaptedildi 
Kızılde nizde Üç 

ltalyan Deniz 

Cüzütamı Battı 
Kahire, 5 (A.A.) - Şimali Ha

beşistanda kiin Adua İnpliz ve 
İmparatorluk k uvvetleri tara
fından zaptedllmiştir. 

Şarki.Afrika harekatı 
Kahire, 5 (A.A.) '.!:.... DİREDA. 

UA'dan ilerliyen Cenubi Afrika 
kuvetleri Addis _ Abeba'ya tak
riben 145 kilometre mesafede 
bulunan Avaş nehrini geçmiştir. 

HABEŞİSTAN'da: Siddetli bir 
muharebeden sonra kuvvetleri.. 
miz Avaş nehri üzerinde mühim 
bir müdafaa mevziini zaptetmiş
lerdir. Diğer bütün mıntakalar. 
da ileri hareketimiz muvaffakı
yetle devam etmektedir. 
ERİTRE'de: Asmaradan ileri 

hareketimiz devam etmektedir. 
Bir İtalyan taburu baskına uğ
ratılarak esir edilmiştir. Asma. 
rada alınan esirlerin yekunu. 
4.000 i İtalyan olmak üzere 5000 
e yaklaşmştır. Bircok harp leva
zımı . şimendifer, lokomotif ve 
vagonlan da ele ııecirilmistir. 

(Sonu: Sa 5; !tıi 4) 

Libya Harekatı 

Almanların 
İlerleyişi 

Durduruldu 
Mihvercilerin Maksadı 

lngiliz Kuvvetlerini 

Libya'ya Çekmektir 
K ahire, S (A.A.J - Orta Şark 

İnciliz k uvvetleri umumi karar
gihının tebliği: 
LİBYA'da: Binga:ııl'den t arka 

doğru ilerliyen düşman k uvvet. 
!eri muvaffakıyetle tevkif edil
miştir. Vaziyete kııvvetll bit su
rette hakim bulunuyonız. 

Almanlar geç kalmıf! 
Kahire, 5. (A.A.) - Resmi söz.. 

cü, Libyada'ki harekat hakkında 
$Unlan söylemiştir: 

Libya'da harekatta bulunan 
düsman kuvveti makinalı cüzü
tamlardan ibarettir. Bunun ya -
rısı Alman, yarısı İtalyandır. 
Bunların hücum kuvvetini piya
de ve tayyare ile takviye edil _ 
mis tanklar teşkil etmektedir. 

Almanlar taarruzda üç hafta 
ııeç kalmışlardır. Zira bu taarruz 
muhtemel olarak bizi bir miktar 
kıtaatı Libya'ya cekmiye mecbur 
etmek suretiyle Eritre üzerine 
tazyikimizi hafifletmiye matuf
tur. Bununla beraber Almanlar 
İtalyanların v•rdımına daha ev
vel yetişemediler. 

( Sonu: Sa 5: Sü 4 1 

Milli Küme Maclarına 
Dünde Devam Edildi 

Dünkü Müsabakalarda lstanbulspor Gençlerbirliğini 5 - 2 

Yendi, Beşiktaş ta Demirsporu 3 - 1 Mağlup Etti 

.. 
ıaclarda1:.~lr enstantnnc(Yazısı 4 üncü sayfamızdadır) 

... 

r- -·---, 
i Arnavutlukta 
i ~ 

jYugoslav, 
1EI ı· ·ı· 1 1 en, ngı ız, 
1 Kuvvetleri 1 

1 Birleşti 1 

Bu Kuvvetler Yunan 

Arnavut - Yugoslav 

Hududunda Toplandı 

Yunan ve ingilizler 

Müşterek Planla 

Hareket Ediyor 

' 1 

Yuıroslavyanın ~arpı .. ujflnı 
söyliyen Hariciye Nazın 

Nimçiç 

Sofya, 5 (A.A.) - Zora gaze
tesinin yazdığına göre, Yugos
lav ve Yunan orduları ile kuv
vetli İngiliz ciizütamları, Yu
goslavya, Yunanist an ve Ar
navutluğun teşkil ettiği köşe
de tahaşşüt etmiştir. Yuı:os· 
lav Yunan ve İngili• kıtaatı 
mü~terek bir plan mucibince 
hareket etmek tedir. 

l t alyan - Yu.naıı harbi 
Atina 5 (A.A.) - Muvaffakı-

vetli mevzii harekat neticesinde 
düşmanın kuvvetle tahkim edi
len mevzileri elimize geçmiştir . 
Biri zabit olmak üzere 70 ten faz
la esir alındı. Düşman çok mik
tarda harp malzemesi terketmiş
•ir. Cephenin başka bir noktasın
da düşmanın mevzilerimize ta
arruz icin tanklarla yaptığı bir 
teşebbüs tank defi toplarımızla 
ııeri püskürtülmüştür. 

( Sonu: Sa 5; Sü 4 J 

Amerikan Yardımı 

Yakın Şarka 

Malzeme 
Gönderilecek 

Bu Yüz Şilep 

Ediliyor 
Vaşington 5 ( A .A. l - Mısır ve 

civarındaki lnıı iliz üslerine yiye
·ek ve ma l7r mp nakli icin 100 A. 
"Tlerikan şilf'hinin tah•isi ciddi 
·nrrt te ner!' i< r d il m ektPdir . Bu 
-ıı rrtle 1n qiJterr nin Akdeniz ve 

, ~olk" nlardaki harp gavretlerine 

l ,ıdukca hi;.,iik bir yardım yapıl
.,,. olacaktır. 

Bu fikir Roosevelt'in cuma 
'fÜnÜ Amerikan vapurlo.nnın A
~en körfezine ve Kızıldenize git
...,,.Jerine müsaade etmek niyetin 
~e olduipmu beyan etmesi üzeri
ne ortaya çıkmıştır. Amerika de 
,iz komisyonunun elinde bulu 
nan 100 vapurun bu i şe tahsis 
'.'dileceği tahmin olunmaktadır. 

(Sonu; Sa 5; Sü 3 J 

Yugoslavya ordusu. son inkılaptan önce 1-reııs Paul ve Yugosla, 
ricali önünde yapı lan bir geçit resminde 

Macarlara Göre 

Yugoslavlar 
Hududu 

Kapadılar 

Belgrada Göre --
Bulgaristan da 

Metali batta 
Bulunacakmış ----

Macar Hududunda Bir Bu Hususta Sofya 

Yugoslav Motörlü İl e Peşte Arasında 

Fırkası Mevzi Aldı Müzakereler Yapıl ıyor 

Alman Kıtaları da 

Yugoslav Hududuna 

Doğru iniyor 
' 
Budapeşte 5 (A.A.) - Bu ak

şamki Maııger Orsay gazetesi ilk 
sayfasında ve büyük başlıklarla 
Yuııoslavyanın umumi seferber
li~ini ve Yugoslav - Macar bu
dunun kapatılmış olduğunu bil
dirmektedir. 

Bu hükumet gazetesine göre, 
Tuna ve Drave üzerinde bir kö
şe teşkil eden Macar - Yuııoslav 
hududunda motörlü bir Yuııoslav 
tümeni mevzi almıştır. Yugos
lav - Macar hududu boyunca da, 
Yuııoslav arazisinde, köprülere 
ve yollara dinamitler konulmuş-
tur. (Son u; Sa 5, SU 1 J 

Böyle Bir Teşebbüs 

Bulgaristanın Eski 

Tarihiyle Alakadar 

Belgrat, 5 <A.A.) - "Reuter,, 
Bugün Belgrada gelen haber
lere göre, Bulııaristan !\faca. 
ristanla birlikte Yuııoslavya

dan tadilci mptalibatta bulun. 
mak üzere Budapeste ile isti
şare halindedir. Gayri resmi 
fakat iyi malumat alan mah. 
fillere göre. bu hususta müza
kereler simdi Sofyada ve Bu. 
dapeştecle faaliyetle devam et
mektedir. 

' Sonu: Sa 5; Sü 2) 

r ........................................ . 
Yugoslavyada 

Eli Si~ah 
Tut a nlar 
As kere. 
Çağırı~dı 

Hükumet 
r,q 

Merke.~~-·• ıe tr 
Başka'~M 

lı ci,rC" 

Naki edili - iu 
Dı.lr ı 

Belgrat'tan 

Şehre 
___,, _ ekilniş 

D . il A ııştim 
emıryo arı s onıha ~ 

ıçu b. 

idareye Geç -v:,anı 
C ınf 

Telefonlar K a ·i 
1 "1 ( 

: ralit B r M. Ninçiç Ded•·sd1:1:~ ro 

1 
ır,ka 

• "imza Edilen itilafı r •iil:i;;n 

1 . rde~er • 

1 Etmiştik. Fakat, isti- 'n•ı.r 
: . . T . ı· . B ;. l\n i mızı emın çın aş_, aı.,rJ 

i Müzakere Durdu, çııg~~- _ 
! mak Lazımgelirse Ha na :!;! 11 

! ..... ·-·--·-·--···--···· Si.rlroı -
n ı ~\'. 

Belgrat, 5 . ( A.A.) -nda • ~· 
N. B.,, Kral !kinci Piyvalı rı 

rafından imza edilen erı ,· v ' 
•V 1 

rarname mucibince Yuı Pr 

lavyanın bütün mus ,, . "" 
kuvvetleri 1 nisan 194;1.,.11 
rihinden itibaren harbfvo•:::ı 
zır bir vaziyete konulmu~ yt• 

Jıf. .. Jlr 

Nevyork, 5 (A.A.) -.~·' ,kod 
Asaociated Pre.'inla., uuu n a 
vaziyet hakkında alıı8 • ~a 
ta ıöre silib tıtşımıy b · · h uıı:.r 

" .ı ili tün erkekler askeri 1 • ın .. err 
ğmhnıştır. h ı tufc 

H ··k • t k rke c u ·ume mer er ısava T 
Nevyork, S (A.! · ira r 

ka rad~·osunun b ·;r·· an,Jalt 
re, Yugoslav hük. U,uraJiıni ... l 
grattan başka bir i - ·· ~·töral! 
Başvekil General Sim•<> 
retmiştir. • lı-onaırl 

Bütün Yugoslavyada al 
hazırlıklar yapılmaktadır. ' uı"İ 

Kabinenin içtimlll "ü' 
Belgrat 5 (A.A.) "D N .irau. 

Kabine bu ııece saatlerce su "' hı 
bir içtima akdetmiştir. Bu husı..s h 
ta resmi beyanat yapılması bek '.r 
lenınektedir . 

( Sonu. Sa 5; Sil 6 ) 

.r unan k ı ta lan Arnavutlukta da,,_ voTiarmı tPmizliyor ve mnlzeme tasıyan k<>ll•-

Almanlara Göre j ---· 
. ,. Bugün Eminönü ve 

Hava 
Yapılıyor 

Belgratla Sıyası U k .. d d 
Münasebat s u ar a 

Fiilen Kesilmiş 
Yugoslavyada Alman 

Gittikçe Düşmanlığı 

Artıyormuş 

Denemesi 
Martın 16 sın da Sarı yerde ya 

pılan hava denemelerinden alı -
nan neticeler tetkik edilmış ve 
denemenın vilayetin dığer kaza 
larında da yapılması kararlaştı 
rılmıştı. Bu kararın tatbikatına 
geçilerek bugtin Eminönü ve Us 

Berlln, 5 (A.A.) - Yerı 
bir tebliğde deniliyor ki: 

resmt küdar kazalarında da pasü ko -
nınma tecrübeleri yapılacak ve 
paraşütçü ekıplerinin faaliyetı 
gözden geçirilecektir. 

Alman Hariciye Nezaretinde 
beyan olunduğuna göre, Yugos -
lavyanın vaziyetinde ve Alman
yanın da hattı hareketinde hiçbır 
değişiklik olmadığı gibi Berlin si
yasi mahfillerinin noktai nazarm 
da da bir değişiklik yoktur. Al -
manyanın kaydettiği vakıalar 
şunlard ır: 

Usküdardakı deneme sabah -
leyin yapılacaktır . Deneme pa -
sü ve aktü mahiyette olacak. ge 
rek taarruz ve gerek müda[aa 
şekillerınin büttin ihtımalleri gö
zönünde tutularak ekipler ona 
göre faaliv'!te sevkcdilecekler -

( Sonu: Sa 5; .,,. - rı ; - ,, 

r' .. ;, 
Deneme öğleden sonra da E 

mınönu mıntakasında tekrarla:ı; 
cak ve 20 dakıka sürecektır. 1 

Deneme esnasında faalıy .... r A .~1 

geçırılecek . ekiplerın çalışın ~t· 
1 ~ 1 """ l tarz arı valı muavını Ahmet Kı 11 y 

nık , seferberlik müdürü Ekre 111nııııı 
ve deneme müfettişleri tarafı e rıı 1 ' a 
dan kontrol edilecektir. ·ı N. ·u a 

Bugün vilayetin ikı kazasın18 Pr 
yapılacak denemelerden alını • g" 
cak neticelere göre billlıara ..,: • e ;· 
ğer kazalarda daha gentş mat0 et 

1 

yette tatbıkat yapılacak. para ~ 1 r 
şütçü ekiplerınden başka .ıh"L ~ee 
ye ve itfaıye ekıpleri de faa ı" ~a 
yete sevkedilerek bunların caı , 2 
lışma tarzları gözden ~eçırilr 8 n 
cektir • _,' cıa ıı-u 

r. de ıı e a 
in .ılAfl K h .. 

modern tip ınankenlcrın caı 

•d l nga t y; 
sr~·menı . . tay ın e 

g ---- -ıı ç ıçeklel" ın:;an 
1ubed t" hııddn ne"" edı'm 
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( a vgasız, küfürsüz oyun bile 
amıyan bu adamlardan kah-

s mudürü kurtulamıyacağını 
ayınca hepsini en arkada ge-

Tefrika No. 33 

nihayet verdikten sonrn Nafi ye
şil cübbesini, kocaman kavuğu
nu, tesbihlerint. remil takımları
nı, şirinlik muskalarını valize 
yerleştirerek Marsilyaya düştü. 

Nis'te Türklerin, hem de eski 

Mekteplerde 
İmtihan 
Vaziyeti 
Rektörün Yarın 

Gelmesi Bekleniyor 

TAN fi - 4 - 941 

iHTiKAR DAVALARI Dün. Piyasaya --

s . · Yenıden Kahve m!P~-
Ur aSkf fer Ceza Dağıtıldı 1 

Vakur Manzara 

Mahkemesine Bir Ayda rs Bin K_arşısında Hazin 
Bır Gıpta 

Ver'.ldı·ler Kilo Çay Geldi 
Gümrüklerde mevcut kahve

lerden 1030 çuvalı daha İstan -
buldaki kurukahvecilere veril. 

l' azwı: Naci Sadullah 

Yunanistan döğilşiiyor. 
Fakat bu~iin şerefli ta· 

rihine gcçmiştckı biitün zafer· 

bir bilardo salonuna doldur
Başka yer işgal etmemeleri, 

er müşterileri rahatsız eyle
meleri şartiyle bir şey içme-

H bile oturmalarına müsaadet' 

kafada Türklerin toplandığını 
ogrenince Marsilyadan trene at
lıyarak kumar, zevk, safa şehri 
olması dolayisiyle kendisine mü-

Dün Ankaradan şehrimize gel
mesi beklenen Üniversite Rek. 
törü Cemil Bilsel, Ankaradan 
hareketini bir gün tehir etmiş.. 
tir. Rektör, yarın sehrimize ge
lecek ve derhal Profesörler Mec
lisini toplıyarak alınan karar
ları bildirecektir. Üniversitede 
imtihanların bu ay sonunda baş. 
hyacağı ve lise bitirme imtihan
larından birkaç gün sonra kati 
surette sona ereceği sövlenmek
tM ir. 

yeniden Dört Kişi Hakkında Takibat yapılıyor miştir. Bir müddet sonra piya
c;aya 500 çuval kahve daha veri-
1Pcektir. 

!erinden daha parlak bir kahra· 
nınnlık destanı lkntarcasına dö· 
ğiişcn ku\'vct, yedi yüz bin kişi-lls . 

bn-~u suretle Tern caddesinin Ka
Ut tsiyar'ı Beyazıttaki meşhur aşçı 
uJ-P.vesinin şubesi gibi olmuştu. 

lam~şçılann , uşakların içinde her 
~ecc:J!ıleketten, her cinsten adam 
ı tteıHı. 
• ki bey bunların muhaverele· 
Hul karışmaktan büyük zevk a
n b\"du. Hele bir gün vaktiyle 
t bifında aşçıbaşılık eden kcke
Wnismail ustaya rasgelip te a
ti d gızın heyecandan büsbütün 
nın işi tutulup: 

üçteici.. ci.. ci.. ci .. ci,, ci,, ci,,! 
ile ·e çırpınması bütün kahve

miz •rle beraber onu da güldür
nla ı . 

ba: lan sonra İsmail usta Cici 
pmı in bir varidat oldu. Para-
~ irdım ediyor ve çalıştığı 

puf böreği, revanı, bak 

sait bir meydan oJacağını tahmin 
eylediği bu · güzel beldeye kapa
ğı attı. 

~iarsilyadaki enkazdan biri 
Nafiye Nis'te bir Bulgar yoğurt
çunun adresini vermişti. Evvela 
_on~ buldu. Kendisinin kehanet 
ılmınde asrının allamesi alduğu
nu anlatmağa başladı 

. Bulgar Kazakoff gayet pişkin 
bır adamdı. Muhatabınn sözünü 
keserek hatta kendi falına bak
rı:asını. bile istem.iyerek şöyle 
soyledı. 

- Yaparım ben yoğurt; sata
rım onu; alırım para. Atarsın 
sen fal; satarsın bir martaval a
lırsın para ... Eh! Bana da lfızım 
ekmeJc, sana da ... Hnçnnki bulur
san bır budala. Al parasını dur-

Konservatuar imtihanları 
İstanbul Konservntuarında im. 

tihanlara 20 Nisanda baslanacak 
ve 15 )'.!Ünde tamAmlanacaktır . 
Konservatuar imtihanlara bas
lamazdan evvel vüksek sansıt ta
lebesi 15 Nisanda Fransız Tivat
rosunda bir konser verecektir. 
Proıtramda triyolar, kemanlar. 
oivano, şan ve muhtPlif ı?arp 
mu!:ikisi eserleri vardır. 

Bunrlan haskn imtihanı~,. ara_ 
•anda 29 Nisanda yine Fransız 
Tiyatrosunda 120 kişilik bir ko
ro konseri verilecektir. 

Müddeiumumiliğe yapılan bir 
ihbara göre, Sultanhamamında 
"Suraski.. kumas mağazac:ı son 
günlerde yüzde 70 - 90 ara· 
sında yüksek karla 28 küsur 
bin liralık kumaş satmıştır. Der
hal tahhikata başlıyan rl\üddei
um umilik ihbarın do~ru olduğu 
kanaatine varmış, mağaza sahip· 
leri S . Suraski ile Mihal Suras
ki'yi Asliye İkinci Ceza mahke. 
mcsine vermiştir. 

Bundan başka Su1tanhamn
mında "Stok.. kumaş mağazası, 
Fiyat Mürakabe Komisyonunca 
lüks addedilmediği halde, diğer 
lüks mağazalar J:?ibi yüzde 50 
karla kumaş sattığından mağaza 
sahibi Kenan Arac hakkında ta
kibata başlanmıştır. 
Mahmutpaşada ziiccaciye ma

ğazası sahibi Yuda da scıttığı 30 

liralık tabak ve fincanlar için fa. 
tura vermediğinden dün Asliye 
İkinci Ceza l\fahkemesinde 25 li
ra para cezasına mahkum olmuş
tur. 

Taksimde Cümhuriyet cadde
sinde lastik ticareti yapan Davit 
T<amhı ile katibi Salamon ve Ke. 
mal Magrısu 340 kuruşa satıl -
ması liızım ızelen kauçu~u 410 
kuruşa sattıklarından adliyeye 
verilmiştir. 

Pil ihtikarı yaptı~ından. ge
cenlerde Asliye İkinci Ceza mah 
kemesince 25 lira para cezasına 
mahkum olan Salamon Eskcna
zi'nin ışık karartma tecrübeleri 
yapıldığı sırada yine yüksek fi. 
vatla pil sattığı tesbit edildiltin. 
den hakkında yeniden takibata 
başlanmıştır. 

Di,i?er taraftan muhtelif tarih
lerde Brezilavava siparis edilmiş 
ve en son partileri bir buçuk ay 
evvel Portsaid'e f?elmis bulunan 
kahvelerin bueünlerde limanımı. 
7.a ızelmesi bt>klPnmektedir. Sey
lan. Cav:ı , Hindistan ve hatta 
Londrarian memleketimize mü
him miktarda cay gelmektedir. 
Son bir ay zarfında memleketi
mize 18 bin kilovu mütecaviz 
cay gelmiştir. Bu ·malların mü _ 
him kısmı Basra ve Süveys yol
'a1·iyle ızelmistir. 

Yerli nişadır 

ız ,:?ibi yemekler yaptığı za
"Mc onun icin de bir miktar a
i ma lk paketle kahveye getiri-

süf ; gün bulaşıkçının bırakıp 
ndjinden şikayet etti. Ermeni
t n biri: 

ma .. Gelir bizim dükkfına bazı 
müşteriler. Tanıtırım seni onla· 
ra... Belkim sen de ~eçinirsin ... 

Nafi baba, Bulgarın dükkiının
ria evvela Şehzade Osman Rahmi 
Efendiyi tanıdı üfürükçü ko-

İzmit VilCiyet Meclisi PİYASADA: 
tçtimalarını Bitirdi Almanyaya 

BELEDİYEDE: 

ihraç Şehrimizde iki .Çöp 

Yerli sermayedarlardan bir 
mütesebbisin nişadır yapmıya 
muvaffak olduğu vazılmıştı. Sü
merbank bu tesebbüsle yakın
dan alakadar olmuş, ve müte. 
sebbise muavenet etmiştir. Bu 
muavenet sayesinde ilk günler
de 17 bin kilo kadar nişadır yap
mak kabil olacaktır. İleride hem 
istihsal artacak. hem de fiyat 
daha ucuzlıyacaktır. 

~ıi.. Beyini yanına alsan a. Hem 

1
.1hem içer, hem yatar. Uste

a a 
ani yda da tıkır tıkır para alır! 

idi. 
nk~- bey, İsmailin teklifini ca
rt~n minnet bildi. 
ın di Arnavut Suat Paşanın 
· klu'deki geniş bahçeli villa

mutbak dairesinde kolları 
la<L tınaz gibi yığılan bulaşık

yı:kıyor. Zerzevat ayıklıyor· 
elltiik sobaya kömür atıyor ... 
ba,fuail ustada yavaş yavaş mu
laeıte değişmiştir. Şimdi işinde 

Lil c;auk tutmazsa aşçıbaşı ko-
ço~la söyleyemediği ic;in haykı
eti~: 

ün Ha .. ha .. hamur tahtasını yı 
ritkamadın mı? Ustünü ka ... 
fh kazıınamışslll ..• 
·~ r kekeme ustasının ka 
~ ın kelimelerinden kor-

. :a nncdiyor ki saymadan 
zan1anlardan son yadi
ismi de gidecek verini 

~ ıline muvafık bir~ yeni· 
decek!'. 

a 
1! (J. VII 
t 'fiiJ:~k .. N r· B b ı ".u çu a ı a a 
jcıı: 

l1'J ı j )abanın hayatta boya-
• ~ ;lığı boya kalmamıştı. 
ı Hamit zamanında Avru-

a firaredenlere büyük chem-
tt verildiği için evvela ma· 

. k ~e kendi aleyhinde imzasız 
t JUrnal vermiş idi. 

''Avrupadaki Jön Türklerle giz 
unasebatta bulunan Nafi bey 

miyeti merkeziyeden aldığı ta
pat üzerine Mesajeri .Maritim 

c:ımpanyasının ( ... . ) vapurivle 
ny paya firar eylemiştir.,, Jur
d verilmesini öyle tanzim et

ı ki kağıt padişahın eline 
ği zaman vapur da Çanak-

u len çıkmış bulunuyordu. 

nustuğu adamların nabızlarına lzmit (Tan) - Vilayet umu
,göre şerbet vermesini bildiği i- mi meclisi tiplantılarına nihayet 
cin kendisinin gizli ilimlerde mi me<..ıısi topıcntılarına nihayet 
yekta olduğuna safdil şehzadeyi vermiştir 1941 bütçesi 991,009 
kandırdı. Şehzadenin bir türlü lira olarak kabul edilmiştir. Vi
,ı?avur memleketlerine ah amı - liıyet daimi encümen azalıkları
yan bir valdesi vardı. İstanbul- na Salih Kalemcıoğlu, Yusuf 
dan nefesi keskin bir hoca gel- Ozkaya, Enver Balkan, Ismet 
diğini haber alınca çağırtıp bir YeJkencioğlu gizli reyle seçilmış 
okunmak istedi. !erdir. Vilayet C.H. Partisi idare 

Nafi baba şehzadenin oturdu- heyeti, Vilayet meclisi azaları 
.i{u apartımana _gitti. Kadınefen- şeref.ne Belediye lokantasında 
divi salona getirdiler. 75 kişilik bir zıyafet verimştir. 

Üfürükcü ilk defa sahneye çı- Ziyafette vali Z . Tekeli, C. H. P. 
kan bir aktör t?ibi acemilik ctmi- Bölgesi müfettişi ve Tekirdağ 
vecekti. Şimdiye kadar elinden mebusu Rahmi Apak, Bingöl me 
neler ;geçmişti~. Fakat istikbali - busu l"erıdun Fikri, Kastamoni 
nin buı?ünkü muvaffakıyete bağ- meousu Abıdin, Tokat mebusu 
lı olduğunu da pek güzel biliyor- Sıtkı, Tümen kumandanı gene
du. ral Ekrem Türker, üssübahri ku 

Önünde oturan ihtiyar kadının mutanı amiral Hulusi Gökdalay, 
sakaklarını ellerivle sıkarAk olfü- ô.eniz harp' ve silah i\'asıtaları 
mağa ba~}adı. Bu duaları Nafi komutanı amiral Hüsnü Gökde
)<'Pndisi icat ':derdi HPnsirıe birer nız, Belediye reisi Kemal Oz, 
ısfm v~rmiştı; Kadınefendi için emniyet müdürü Tacettın Ortaç, 
okudugu dua şöyle idi: cievaır müdurleri, P. Vilayet re,, 

Arkası var isi Abidin Aral, Halkevi reisi M. 
Ali Kağıtçı, gazeteciler ve bırçok 

Milli Piyango 
Milli piyangonun beşinci tertip 0-

çüncü çekilişi yarın saat 17 de An
karada Scrglevinde yapıl:ıcaktır Bu 
çekilişte 64.828 numarııya 749.520 li
ralık ikrıımiyc tevzi olunacaktır 

8 tane 20.000 liralık büyük lkra -
mlye vardır. 842 numarnya da 34 .520 
liralık teselli mükAlatı verilecektir. 
Kazanan numaraları Anknrn radyosu 
22.30 da ajans haberlerini mütcakıp 
ncşredeccktir. 

Milli Piyango İdaresi 23 Nisan Ço
cuk Bayramı münasebetiyle zengin ve 
mütenevvi ikramiyeli fevknlfıde bir 
Piyango t ertip etmiştir. Bu çekilişe 
ait biletler yarından itibaren sa tılığa 

çıkarılacaktır. 

zevat bulunmuştur. 
Belediye reisi ile Bingöl mc· 

busu söyledikleri bir hıtabede 
Milli kahramanı Iııönı.i'niın etra 
fında tek bir vücut gibi dimdik 
ve bütün vekariyle duran 'l'ürk 
ı.1illetının bahtıy.ırlığını tebarüz 
. ~tırmişler ve uzun uzun alkış
lanmışlardır. 

I zmitte tek ekmek 
Izmitte tek ekmek çıkmağa 

başlamıştır. Kilosu 13 kuruştan 
verilmektedir. Belediye reisi Ke 
mal Oz bu hususta şunları söy
lemiştir. 
"- Biz de esas itibariyle tek 

tip ekmek çıkarmağa ve bu tipin 
Devlet tipi olmasına karar ver
dik Bu suretle Devletin istihdaf 

Bir l\lahkumiyct ettiği tasarruf yoluna girmiş bu· 

Edilecek Maddeler Fırını Y aptırllacak 
Almanyaya ihraç edilecek bir Belediye şehrin teımzleumesi 

milyon sekiz yüz bin liralık bak- ve sulanması için yeni cı~uller 
la, nohut, dan ve kuşyeminin sa tntbik etmeğe karar vermiş va ou 
tış muameleleri ve ihracatçılar yolda faaliyete geçmiştir. Çöp
arasında tevziat işi tamamlanmış !erin mavnalarla r.enıze dökulme
ve lisans talebinde bulunulmuş. si her &<•ne Eelı:c!iyeye 5- bin 
tur. Lisanslar verildikten sonra, liraya mdl olmaktadır. Bu mas
alıcı firmalar akreditifi ac;tıra- rafı azaltmak ve şehri daha iyi 
caklar ve bunlann ihracına baş- bir şekilde temii.lcmek için ilk İ§ 
lanacaktır. 950 bin liralık yağ- olarak Enımönü ve l<'atihte birer 
1ı tohumların fiyatlannda bir çöp frm.ı yapt1rılacaktır. Bun
anlaşmaya varılamamıştır. Di. dan başka .!mleıma otomobilleri 
ğer piyasalar yağlı tomumları _ mıntakn:ara taksım edilecek ve 
m17.a yiiksek fiyat vermekte ol- çalışrr.a sa;,tleri her semtin ihti
duğundan Alman alıcılarının ver yacına göre !c..yin edilecektir. 
dikleri fivatlara ihracatcı mal Köprünün Uo;ktidar iskelesi -
vermemektedir. Son j?iinlerde İs- ,;\1evcu!. tek mNdivenin yolcula
vlcreve 3 bin ton kadar susam rın ihı ·yncma kifayet etmediği 
s.ş_tılmşt1r. İsvi~reliler susamın anlaşıldığınaan Belediye, Köprü
b(!her tonu ic:;in 210 ..... 215. fiya nfin Us ·@ar iskelesinde tadilnt 
vermektedirler. İsviçre alıcıları yapmalla karar vermiştir. Fen 
dl/!er yal?h tohumlan ve kepek. he~·eti bu hususta tedkiklere 
twi de Bri .ti;-a:.la-ıı_lmaktad)rJ_w . .b&şlam_ı.ştır .. 
fsvicreve tonu 37 - 39 dolar - ----o.----
dan 3 bin ton kepek satılmıc:hr. 

Tiftik Birliği Reisi - Tiftik Antalyada Kahve 
ihracntçılar birliği idare heyeti 
r7isi Kerim, istifa etmiştir. Mın
taka Ticaret Müdürlüğü rapor -
törlerinden Sait Tiirekan da, bir. 
lik umumi katipliğine tayin edil • 
miş, dünden itibaren vazifesine 
başlamıştır. 

--~-~-----

Tramvaylarda Kadın 

Biletçiler 
Bi~ok memleketlerde olduğu 

gibi, memleketimizde de kadın
ların tramvay biletçiliği ve vat
manlığı vapmalannda bir malı. 
zur görülmemektedir. Bunu gö
zöniinde tutan Üsküdar ve Ka -
dıköy tramvay idaresi yeniden 
.1lacağı bile~ci ve vatt'Ylanlar için 
kadınların da miiracaatını kabu
le karar vermiştir. 

Y etiıtiriliyor 
Mahir Oğütcü adındaki bir 

vatandaş Antalyada yaptığı ted
kik ve tecrübelerden sonra kah
ve yetiştirmeğe muvaffak olmuş 
tur. Yapılan tedkiklere gore 
Mersinden başlıyarak Silifke hu 
duduna kadar davanan Mersin 
Mczitli, Tece.~erindircz, Elvanlı'. 
Onı.ik ve Alata çaylarının güzer 
gahını takip eden, deniz seviye
sinden 250 metre kadar yükse
len vadilerin yamaçları knhve 
yetiştirmeğe çok müsaittir. 

Mevlud Kandili 
Istanbul l\lüftülüğiinden: 

Taze kaşar geUJ.i 
Son günlerde piyasaya bol 

miktarda taze kaşar peyniri gel
mektedir. Dün gelen 30 çuval 
kaşar peyniri, Fiyatları Müra -
kabe Bürosunun kontrolü altın.. 
da, perakendecilere tevzi ~il
miştir. 

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

POLİSTE~ 

Kasım paşada 

Ev Yandı 

Dört 

Dün akşam Kasımpaşada E
lllin camii s kağında bir y~lı'lgın 
çıkmış, iki ev tamamen iki ev 
de kısmen yanmıştır. Yan.,..n ilk 
defa Hüseyine ait 9 numaralı ev
den çıkmış ve süratle yanındaki 
Ncvzadın 7, Alinin 5 ve Mehme 
din 43 numaralı evlerine sırayet 
etm:iştir. Neticede bunlard.m 9 
ve 43 numaralı evler tamamen 
diğerleri de kısmen yaııdılctan 
sonra ateş bastırılmıştır. Yangı
nın Hüseyinin evindeki oca~ın 
fazla yanmasından ile:-i geldiği 
anlaşılmıştır. 

Direkten dii'tü - Kadıkoyde 
Eminbey sokagında 9 numaralı 
evde oturan 11 ya~mda Uülent 
evlerinin önündeki elektrik dire
ğinden düşmüştür. Hurdahaş bir 
hale gelen çocuk, Nümune halita 
nesine kaldırılmıştır. 

Hacı Bektaş Türbesi 
Mucur (Tan) - Ba~tetn sonu

na kadar tarihi bir devrin ifade
si olan Hacı Bektaş türbesi yı
kılma tehlikesine maruztur. 

lik Yunan ordusu değil, 6 buçuk 
milyonluk Yunan milletidir ... 
Şu anda, 70 yaşında ihtiyarla 

n, 12 yaşında çocukları, kadınla· 
rı, genç ktzları, sağlamları ,·e 
c:wriiklcriyle, bütiin bir millet 
hiirriyetini Ye namusunu koru · 
maktadır. 

Bunun icindir ki Yugoslavya: 
"- Takip edilecek yolu bize 

kahraman Yunan milleti göster· 
mi tir!,. diyor. 

Bunun içindir ki; istiklallerini 
korumak yolunda tereddüt ge· 
çirenlere: 

' '- Yunanistandan ibret alı . 
nız! .. deniliyor. 

Ve bunu içindir ki, ikinci ci
han ka\·gnsının kanlı tarihinde 
şerefli Yunan bayrağı, Yunan 
milletinin kahramanlığı kador 
iistlin Ye miistcsna bir mevki sa
hihi olmu~tur. Bayraklnrını o 
me\•kie dikebilmek Yunan mil
leti irin. bir harp k~?nnmaktan 
bile şerefli bir zaferdir. 

Yunanistan döğü iiyor. 
Bombardıman edilen masum 

Yunan şehirleinde çıkan yan -
gınları siindiirmiye çahalıvan e
kiplerde, çocuklar ve genç 'kızlar 
da vazife almaktadır: Bunu bita
raf bir İsvicreli müşahit söylii· 
yor. 

Yaralı taşıyan kızılha(lı be
yaz arabaları kullanan şoförler 
arasında, genç kadınlar da var
dır. 

Yunanistan milli gençlik teşki· 
latı, Yunan ordusiyle birlikte se
Cerber olmuştur. ( 

Açık Yunan şehirlerine düş • 
man bomhalorının açtıkları ~·ara
lar, bu te~kilfıtın kızlı erkekli 
genç mensupları :tarafından sa
rılmaktadır: Bunu ayni bitaraf 
miişahit söylüyor. 

Şehirlerde toplanıp, cephelere 
gönderilf.ll eldivenler, çoraplar, 
sü\·eterler, cıgaralar ve yemi -
ler, Yunan ordusuna Yun•n mil· 
letinin en sıcak duy~ulannı da 
taşımaktadır. 

Tıpkı bayrakları gibi m•'i be· 
yaz renkli birer üniforma giy .. 
mis bulunan milli gençlik teş• 
kilatı azaları, cephe gerisinde i· 
kinci bir Yunan ordusu kurmuş. 
lardır. Ve bu ikinci ordunun gör
diiğü muhtelif nzifeler, c:ephe· 
de döğiişen l'unan ordusunun ~ 
nıuzundaki yükü, mevcudiyeti 
bile hissolunmıyacak derecede 
hafiflctmi tir: Bunu da ayni bi· 
taraf mii ahit söyliiyor. 

Evet Yunanistan döğüşüyor. 
Ve ecdadının kahraman ruhiyle, 
yirminci asrın modern silahına 
şahip bulunan Yunan milleti, da
ğıtılamıyacak "derecede yekpare 
bir kitle halindedir. 

, ray Nafi'nin kendi aleyhin
~0.ı şeylere büyük ehem
t verrli. RPvrııta telgraflar 

erek her ne bahasına olursa 
bu "şahsı muzir,, in vapur-

Bir müddet evvel Fındıklıda lunuyoruz. Bundan ve ekmekle
bir işret aleminde arkadası 1\'lut. 1 rin evsafından halk ve belediye 
talibi bıçakla yaralayıp öldür _ memnundur. Ufak tefek arızalar 
mekten suçlu Hüseyin, dün ikin- da ortadan kalkınca ekmek işinin 
ci ağır ceza mahkemesinde 12 ıslahına doğru mühim bir adun 
sene hapse mahkum olmuştur. 1 atılmış olacaktJT.,, 

:Müracaat sahipleri arasında 
bir imtihan açılarak muvaffak 
olanlar derhal tayin edilecektir. 

9 nisan 941 çarşamba gunu 
1360 Rebiulevvel ayının on iki
sine müsndif olmakla önümüzde
ki salı günü akşamı (çarşamba 
gecesi) Mevlidi Nebevi olduğu 
ilan olunur. 

Geçenlerde türbenin içi .~.nel 
!erinden sızan sularla d ılmUf, 
bir metre yüksekliğindeki ı:.u üç 
gün türbenin içinde kalm·ş ve 
nihayet halk tarafından bo~a'tıl
mıştır. Şimdi türbenin içi ça_ll'ur 
la doludur. Su binayı 1Ji:·az. daha 
harap etmiştir. 

Bu yekparelikle birlikte Jıer 
şeylerinden mahrum kalmış olan 
milletler, Yunajlistanın bugünkü 
\'akur mnn1.arası karşısında hn· 
zin bir gıhta duymaktadırlar: Ve 
hu g-ıptayı duynn<"a esir yaşama
nın ıstırabını d0>hn derinden ta· 
tan milletler, çarpışa çarpışa iil
rniye coktan razıdırlar: Fakat 
ne yazık ki on1ar artık, sade ra· 
hat ya amak ~ıakkmdan deği1. şe. 
refle ölmek imkanından bile 
mahrumdurlar: Çiinkü bugiiniin 
diinynsında, serefle yaşayabil -
mek, sadece, Yunanistan gibi i
cabında şerefle ölmesini hil~nlc· 
1"İn hnlclculır! 

i alınması irade edildi. 
zamanki Beyrut valisi bu 
rma 1™cahidin ne mal ol

unu pek güzel biliyordu. Fa
merkeze meram anlatmak 

nkiln de~ildi. İşi Fransız 
solosuna actı. Konsolos adi 

. Omle mahkum olmıyan siyasi 
"ril'!1ler~ teslim edemiyecdini 
ırdı. Nıhayet vali çoktanberi 
ınlann allı yeşilli kordelô.sile 
~ünlerde taktıklarr (şefkat) ni
~ma konsolosun karısının has

çektifüni öğrenerek kaleyi i· 
r;den fethetti.. 
Vapur Beyrute geldiği zaman 
fı dışanya çıkmağn davet edil-
0 , kabul etmiyor; kendisine 

purdan çıkmak için parn ve 
rnuriyetçc verilecek tavizatın 
~arlığım yapmak üzere valiyi 
<;>ura davet ediyordu. 
:.Consolos Nafi Beyin vapurdan 
masına karısının nzasile mu

akat etti. Mücahidi (!) tahtel
z İstanbula gönderdiler. 

tanbulda ne yaptı? Ne türlü 
ıvereler çevirdi? Bu işten na
;ıyrıldı? Bunu kimse öğrene
li. Fakat daha biraz evvel 
:>ahasına olursa olsun tevkifi 
e edilen sahsı muzlr, :Maarif 

• lisine lıza tayin edilmişti. 
1e~tiyetin illını üzerine Na
n de ipliği pazara çıktı. Bin 
ü dalaverelere girip çıktıktan 

ita son zamanlarda Nuriosma
ci'larında ufak bir dükkan-
1kıcııı· -v!iyordu. 
.i id ~ _ _ dolandırıcılığa 

4-fi.4..~ 

Aktarma 

için Bir 

Biletler 

Temenni 
"Son zamanlarda, tramvay 

işlerinde halk lehine bir 
çok yenilikler yapıldı. Bu ara· 
da, tek ve aktarına biletlerle, 
a).·hk karneler ihdas olundu. 
Bıitün bu tedbirlerden halkın 

müstefit ve memnun olduğunu 
söylemiye bile liizum yoktur 
sanırım. Yalnız bu arada, na· 
zarı itibara alınması pek miim· 
kiin ve pek kolay olan hnzı for
miiller unutulınu a henzivor. 
l\leseıa, aktarma biletlerin.den 
- yalnız muayyen hir kaç i tas· 
yonda tramvay değiştirmek su
retiyle - istifade etmek müm -
kiindiir. Halbuki, bir kere ak· 
tarnıa bir biletin parasını veren 
bir yolcunun, istediği yerde 
tramvay değiştirmesinden tram 
vay idaresi bir şey kaybetmez 
~anırım. Aktarma biJet alanlar 
bu imkana da kavuştururlarsa, 
alınan bu tedbirden halkın ede
ceği istifade daha büyük olacak
tır kanaatinde:vim. Acaba, bam 
vay idaresi. halka - kendisine 
hiç bir zarar vermiveeek olan . 
bu kolaylığı da a:österemez mi? 

* * Bağ hastalıkları: 

"Erenköy ha,·alisinde he -
ınen her evi" bii:riikre 

........._..~ 

( IKaırôO~ırün lDöD~lk.O~ıröl - ./ 
bir bahı;:esi ,.e bu bahçede de 
bir bağ kısmı vardır. Esasen hü· 
kiımet te bağcılığı halk arasın
da tamim için hir çok fedakar
lıklar yapmaktadır. Bu arada 
Göztepede kurduğu biiyiik nü
mune bağlarında yeiştirdiği mü. 
teaddit bağ çubuklarını halka 
dağıtmaktadır. Bütün bu ted· 
birler o havalide muhakkak ki 
bağcılığın hayli taamnıilmüne 
güzel bir vesile olmuştur. Fa· 
kat bağlar bir taraftan çoğalır 
ve mevcutlar biiyiirkcn bir ta· 
raftan da bağ hastalıkları artı
yor. 

Bir çok meraklılar, kendi bağ 
!arını hastalıktan korumak için 
büyük fedakarlıklardan ka~ın· 

mıyorla~. · "fltft'~'l-a~a her sene 
oıe·,~'htc:twm~:~J:1ı.1 P»Jaq~"~ 
federek aCİam tuta;~~ bağlarını 
fenni usullerle ilaçlatıyor ve 
korunma tedbirleri alıyorlar. 
Ne yazık ki bu emek ve tedbir· 
J.er .~o~ defa faydalı olamıyor. 

Çunku bır çok bağ sahibi de bai 

larının hastalıklari~'le me5gul 
JmuyorJar. Ve bu bakımsız hali-.. 
lardan mikroplar rüzgarların da 
yardınıiyte bakımlı bağlara yi
ne sira:vet edivor. ._, . ' 

. ı. 

Acaba bu işi tek elden idare 
edecek 'bir teşkilata bailamak 
mümkün olmaz mı?,, 

* * Bu kolaylıklar 

olamaz mı? 

"Ben, bu mektubu, Boğazi
~inde oturan \·atandaş· 

lar namına yazıyorum. 
"Şirketi Hayriye., Boğaziçini 

canlandırmak emeliyle zaman 
zaman bir çok fedakarlıklara 
katlanmaktadır: 

1 - Boğaziçinde ev yaptıra· 
cakların malzemelerinin bedava 
taşınması, 

2 - :Mehtap alemleri, 
3 - Ucuz biletler, hatırımı

za gelen isabetli kolaylıklardır. 
Nitekim, bu kolaylıklann seme-
releri de görülmüş, ve Boğaziçi 
son vıllarda hissedilecek derece
de kalabalıklaşmış, dirilmiştir. 

Halbuki, şu anda, Köprüden 
Boğazlçine giden son vapur, ha. 
la, 20,5 te hareket etmektedir. 
Bu ~·ıl hanlar erken ısındığı İ· 
~in, Boğaz şimdiden ta~ınmış o-
lanlar \'ar. Bir cok ,·atandasları 
l)u ni~·etinden ~a1.geçınck ,;..cc-

buriyetinde bırakan sebep te, 
yaz tarifesinin tatbik olunması
na heniiz başlanılmamış bulun· 
masıdır. 

Eğer, Şirketi Hayriye, bu yıl 
yaz tarüesini, mesela ağustos a. 
yında tatbike başlıyacaksa, bu· 
güne kadar yapbğı hayırların a
cısını bizlerden toptan çıkara • 
cak demektir. 

* * Eğlence yerlerinden 

şikayet 

Son zamanlarda bazı eğlen· 

ce müesseseleri, yeni re· 
\'üler, gala müsamereleri bir 
çok tanınmış san'atkarların bü· 
yük konserlerini gazetelerle i· 
lan ediyorlar. Bunlara bakarak 
bir çok halk ta ilanları yapan 
eğlence yerlerini dolduruyorlar. 
Fakat oraya gidildikten sonra 
bir de bakıyorsunuz ki filan ar· 
tist ani olarak hastalanmı$ veya 
başından beklenmedik bir fela
ket geçmiş diye ilan edilen prog 
ram tatbik edilmiyor. Fakat, 
evlerinden kalkarak. ınnddi ve 
manevi bir~ok ki.ilfetlcre katla-
narak eğlence ~erine gitmiş o. 

lan halk bir çok ta para ödeye
rek mliessesenin derme catnıa 

programiyle vakit geçirme)·e ve 
avunmaya mecbur oluyor. 

San'atkarla müessese sahiple-
ri arasında çıkan anlaşamanıaz 
lıktan doğduğu aşikar olan bu 
garip hallere nihayet verilmesi 
ve halkın zararına mani olun -
mas.ı i~in alakadarların nazarı 
dikkatini çekmenizi rica ede -
rim . ., 

* * 
Yabancı mecmıudar: 

Ecnebi Şirketler 

Kongrelerin; 

Yapamıyor 
Şehrimizde bulunan Anonim 

ve Kooperatif şirkentlerin ekse
risi senelik umumi heyet toplan
tılarını bitirmişlerdir. Bunların 

"Geçen gün, Beyoğhında ara.~ında tasfiye hali!1de bulun~n 
b" t"T" .. d""kkA ReJı ve Şark Demıryolları sır-
ır u nncu u anının ketlerinin toplantılarında ekserı 

caınekanmda, alma~ca ınecm~u- yet hasıl olamamıştır. Çunku bu 
alann v.e ea~et~Jerın _hollugu şrketlerdeki hissedarların ekse 
nazarı dıkkatımı celbettı. Ü. en· risi Avrupada bulunduğu için 
mede~, m~.vcut rnec~u.aları bi- toplantılarda bulunmağa veyahut 
rer bıre.r goz~.en .~eçı~dım. Y~.1- bir mektupla bir mümessil tayiı 
nız benım gorduklerım, on uç etmeğe. imkan bulamamışlardır 
tane mecmuaydı. Avrupadaki hissedarların, mü 

Ben tek kelime almanca bil· messil tayin ettiklerine dair ola 
mem. Fakat buna rağmen, mec· mektuplarını . Türk .konsolosları 
mualarda gördüğüm resimler _ na tasdik ettırmelerı lazımdır. 
den derhıtl anladım ki, bu pro· Mıntaka Ticaret Müdürlüğ 
paganda vasıtalarının, matbuat. mektup göndermiyen veyahu 
ta hakkında epey gürültü kopa. gönderdiği mektupları Türk ko. 
rılan şu maUım Signal mecmua· soloslarına tasdik ettirmiyen hi 
sından zerre kadar farkları yok sed~rların yü~ünden birkaç şir 
tur. ketın umumı heyet stiınaım 

Acaba, hu mecmuaların, da- imkan olmadığına dair Ticaret 
ha sıkı hir kontrola tabi tııtul - Vekaletine malı1mat vermiştir. 
masını temenni etsem. bir gaf Bu hususta Vekaletten talımat 
yapmış sayıln: mıyım derıı;iniz?,. beklenmektedir. 

,. 1 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

l - Yugoslavyaya ait muhtelit 
kaynakıardan gelen haberlerden, 
bu memleketle Almanya arasın

daki siyası münasebetlerin kesil
mek ve askeri harek3t1n başla
mak ürere olduğu neticesi çıkarı
labilir. Bu satırları okurken, har
bin başJamıi olmcı.s1 iht.ımali bile 
mevcuttur, 
2 - Almanya, Amerika limanla
rındaki mihvere ve mihver istilö~ı 

altındaki devletlere ait gemilere 
el :.tonulmasmd.an fazla sinirlen
miştir. 

3 - Alman ve İtalyan kuvvetle
rinin Libyadaki ilerleyişleri- Bri
tanya kuvvetleri taralından mu
vaffakıycUe durdurulmu~tur. 

Y ~goslavyada: 

Y ugoslavyaya ait muhtelif 
kaynaklardan gelen ha • 

nerlerden, bu memleketle Al • 
manya arasındaki siyasi müna
sebetlerin kesilmek ve askeri 
harekatın başlamak üzere oldu
ğu neticesi çıkarılabilir. 

Berlinin yarı resnıi sözcusu, 
siyasi münasebetlerin bemPn 
Jıernen inkıtaa uğradığı kanaa
tini izhar etmiştir. 

Son haberlere göre de: Yugos 
lavya kralı bir beyanname neş
rederek, 1 nisandan itibaren 
bütün nıüsellfıh kuvvetlcriıı 
harbe hazır vaziyete konduğunu 
bildirmiştir. Yugoslavyada bü
tün yolcu trenleri gayri muay • 
:yen bir zaman için tatil edil .. 
111 '. ştir. Tuna üzerindeki nakli .. 
yat durdurulnıuştur. 1\lacaris .. 
tanda trenler. Alman askerleri
nin nakline tahsis edilmiştir. 

\"ugo:;lav llariciye Na ırının 
bir Yunan ı:azetecisine yaptığı 
- n1ühin1 kısnunı a~ağıya kaydet 
tiğimiz - kafi beyanat da, as -
teri harekatın ba~laıuak üzeı·c 
olduğunu gö~tcnnektedir: 

"'l\lıllctinıiz nınzide başka ta
arruzlara da karşı durmuştur. 
Biz korkmuyoruz. E~er çarpıs
n1ak 13zını gelirse, c:arpışacaı:,,;. 
\'azilenıizi ~-apacağımızdan her
kes cınin olabilir.,, 

Bu \-·azi~·etc göre, bu satırla -
rı yazdığınıız srracla Yugoslav 
hudutlarında harbin başlaınıl 
olınası ihtiınali \-·ardır. 

Bö~ le bir harp vukua geldi • 
ği takdirde Yugoslav) a, Ingi • 
Jiı; kU\-"\·etleri için Yunanistan -
dan daha kıymetli bir hava ta • 
arruzu üssü olacaktır. Bu su -
retle Yugoslavyadaki hava mey 
danlarından istifade edecek o • 
lan Ingilizler, Romanya petrol 
ııuntakalarını, şarki ve cenubi 
Almanyanın sanayi ınC"rkczleri -
ni. Bulgaristan ,.e Macaristan .. 
daki askeri ınUnakale yollarını 

ve vasıtalannı ve taha)şüt mcr· 
kezlerini şiddetle ve de\'aınlı 
bir surette bombardıman etmek 
inık3.nını kazanacaklardır. 

Yugoslavyadan Ploesti'ye ka
dar mesafenin 400 kilometreden 
fazla olnıadığı gözöniinc getiı·i· 
lecek olursa, Alnıanyanın can 
damarı olan Runıcn petrol sa -
hasının nıaruz kaldığı büyük 
telılıke tebarüz eder. 

Diğer cihetten böyle bir harp 
lngiltereye Adiryatik hakimi . 
yetini kazandıracak, ltalyan bu 
deniz sahilindeki liınanlannı ve 
sınai merkezlerini daha kolay 
Ye müessir surette bombardı -
nıan etınck iktidannı ten1in e· 
decek, ayni zamanda Arnavut • 
luktaki Italyan kuvvetlerinin 
tamamiyle tahribi neticesini de 
tevlit edebilecektir. 
Almanyayı, Yugoslavyaya 

harp açmaktan. ancak bu teh
likeler vazgeçirtebilir. 

Amerika ve Mihver: 

S on günlerde Amerika hü
kiinıetinin, limanlannda 

bulunan mihver devletlerine ait 
gemilere, yapılan sabotaj hare
ketlerinden dolayı, el koyması 
ve bu gemilerin yekilnu 900 ü 
bulan mürettebatını tevkif et • 
ınesi hidisesi, Alnıan ye Italyan 
radyolarının Amerikaya karşı 
şiddetli hücumlarına sebebiyet 
verıniştir. Bunlar, Mister Roo
sevelt'i, beynelnıilel kanunlara 
muhali[ olan bir Gangster sis
temi tatbik etmekle itham ey -
liyorlar. 

Amerika Hariciye Nazırı, !\i
ntan ve ltal3·an hukumetıerinin 
verdikleri protesto notasına kar 
~1, genıilerın iade edilnııyeccğı 
ve n1iirettebatJn tahUye olun - 1 

ınıyacaklarını kat'ı bir Jısanla 
bııüırıniştır. Hatta, bu sabotaj 
hndiselerıyle alakadar görülen 
Jtalyan deniz ata~esınin derhal 
gerı çağırılnıasın1 istemiştir. 

Nazılerın üzerinde çok işle -
dikleri ve pek çok şeyler um • 
duldan cenubı Amerıka devlct
lerınin de, kendi limanlarındaki 
mihver devletleı·ine ait gemiler 
hakkında ayni tedbirlen alma
ları, Pan-Anıerikan ittihadının 
kuvvetine bir delil olarak gö•le
rılebilir. 
Almanyanın bu tedbirlerden 

fazla sinirlenıuesi için kuvvetli 
sebepler vardır. 

Bu geınilcrin bir kısmı ce · 
ııubi Atlantıkte korsanlık eden 
Alınan kru\ıazörlerine ve dcni
zaltılanna gıda nıaddeleri ve 
benzin tc1nin etmek suretiyle 
onların faaliyetlerine deva1n 
in1k3nını veriyordu. 

Diğer cihetten, bu gemilerin 
şiındiden muhafaza altına ahn
ınaları ve An1erika rt>sn1en mu -
harip vaziyetine girdiği zaman 
belki de daha evvel, lngi\tere · 
ye gıda maddeleri ve harp le
vazımı taşınıak için kullanılnıa· 
ları ve bu suretle hiç olmazsa 
bir aylık denizaltı tahribatını 
karşılıyabilecek bir vazife gör-

Devanu Sa. 5 te 

J~·l a ~ ~,lWiiiim 
KANBURLARA DAiR .•• 
Sayın okuyucularımızdan bir 

zat • adını bildirıncğe lüzuın 
giirmeden . gönderdiği bir mek
tupta, kendisinin kanbnr -oldu
ğunu haber verdikten sonra: 

- Şismanlar ve zayıflar n:cri
Tie o kadar ~ok ~-azı y8Fd1g1nız 
halde kanburlardan niçin bahset· 
rni;\'orsunuz? .. 

D. Bu zatın şiş· ıye soru~·or ... 
manlarla zayıfları kıskanıp kıs · 
kanmadığını bilen1iyorsam da, 
simdive kadar kanhurlardan pek 
az h~hı;;ettif:iınin sebebini söyli
vebiliriın: Bir ke~e. kanburlarıtı 
;avısı - siikiirlcr olsun • pek te 
ro.k dei:ildir. Sonra da, kanbur· 
luk bir ayıp değilse de bir kan
bnrun ka.rsı!iiında kanburluktan 
hah'>etn1C'k a:vıp sayılır: Gazete 
,-a7ııı;;1nı oku,·anlar ara'>ında knn
bur olınıvnn1nr siinhe'iİZ ork da-
1 .... ,.~le "1m~k1 ~ hf>rnı.,. .. k.-.-hur· 
lar hulunn1ası da miiınkiindür. 

Kt"ndisinin de kanhur olduğu
nu haher veren hu sarın okuyu
cun1u7un ar7uıı;;u iizerine. kan . 
burluğun l'e•erlen geldij!ini an 
latmıya ralıo;;acağım. Kanbur ot. 
mıYa~ okuvurulnrımın bu yaz1-
laT ~n ranları sıkılnıı:t'5ına. tRhii 
l ir !'~hep ,,.·oktur: Kanur1uP-ur 
,... ...... .:t,..., ,.,,,.,,fôt;j..,j hilmi\-~n ... lt't"C:a 
biJstilerin · biraz arttırmış olurlar 
(lku,·ur11lar1n1 arasında kanhuT 
hı•111n11r da hu ~·11?.11ardan canı 
~ıkılnnlı1r oluro;;a onlnrdAn hu va· 
.ıı1ıırı okuıuanıalarını rica ede • 
rin1. 

J)u:rün ilıtiynrlıkta gC'lC'n kan· 

burluğu sö~·liyeceğim. Bu türlü. 
sil kanbur olan ihti:\'arların ho
wna gitmediği gibi genç!er de 
ihtiyarlara "toprağa bakıyor,, di
yorlar. Bununla beraber yaşanıak 
ihtiyarlıkta "e kanlıurlukta hile 
tatı'ı geldij!inden ihti)•arlıkla eğ
lenen genelerin arasırtda içlerin
den ihtivar ve kanbur olmayı 
ar.u edenİer çoktur. İhtivarlıkta 
kanburluk biraz, bel kemiğini 
teşkil eden kiiciik kemiklerin a
rasında halkaların zayıflamasın· 
dan gelir. Bu halkalar zayıfladık· 
ca insanın bovu kısalır ve bel ke
miğinin üzerinde bir kanburluk 
h3sıl olur. bas öne do?'ru eğilir ... 
İnsanın ho:yunun kısalması ve 
bel kcıniJlinin kanbur1asması 
kırk ya'iında haslaro;;a ilk zan1an
larda pek az ol(luğundan pek te 
belli olma7.. Fakat l'•S ilerledik· 
ı·r boy1ın kısahnac;;ı, sırtın kan· 
İ)urlasınası icin n\evdana cıkar 
Nibavet sf"ksen vasına gelince . 
kırk yn~ınrlaki bova nishet1e er
keklerde 7 santi>ı1. kadınlarda da 
6 sartiın fark olur. 

Bunlar, tabii. vasati !iiavılar ... 
tnsanın yasama tarzı knnhut'ltt
i'nn az veya f'o.k olmasına tesir 
f'rlPr: Sehi•IPrde mosa ba,mdn 
('ok oturar~k ok11\-'UO ya7anlar, 
kiiylcrrle dP tonrak is1i,renler da· 
ha cnhuk ve daha zivade kanbur 
oJı•.,.lar. ~ 

Kanhurlofrtın hu tiirliisiinP 
"'iındi'.'·c kn,1ar care hu1unamadı
ğı ı!ihi. zatfn çare ar-• · anlar da . "1 
~-oktur. ' 
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Yeni Bir 

Kırgınlığı HER ŞEY OLUR, 
ÇİÇEKLERİ TENKİT 

S ermet Muhtar bt • ve 
. viirü 

. ye. k~~ı~~n lkın•l teki 
nut devrını ıyı hatırlı)·an e be 
tırlatan bir adamdır. bir 

O devre ait bir senal"İ r şö 
mı~.. Ve bir sinenıa firın 1ar 
eseri çevirıni~. Film gazc\ J öl 
dlin "prezente,, edildi. ~m a 

Yerli Iilınler hakkınn 11,e 
günlerde yapılan münal ö/tre 
dan sonra filmi korka ter 
görmeğe gittim. Daha k<"TI bir 
buna dair göriişınediğim U çan kalelerle üraniom 

bombalarını ve onlara 
benziyen yeni harp aliit, edevat 
ve hırdavatını bir yana bıraka • 
lım da eriştiğimiz baharın yüzü 
suyu hürmetıne bu hafta - içinde 
bulunduğumuz mevsime uy
gun • zarif ve zararsız bir mti· 
sahabe mevzuu seçelim: Çiçek • 
!erden bahsedelim. 

Bazı şeyler vardır ki, insanlar 
yalnız kendi hisleri, zevkleri, 
meyilleri itibariyle değil, umu • 
mun adet, görenek, terbiye ve 
kökleşmiş itikatlarına kapılarak 
severler, beğenirler, öğerler, 
hatta bunlara laf söyletmezler; 
söyliyenlere de acayip acayip 
bakarlar ve "snob,, , "eksantrik,, 
"münasebetsiz,, 1 "aklın1 beğen· 
miş., ten tutunuz da "zirzob,, , 
"deli., ye kadar dayanan sıfatlar 
verirler. 

Meselii gurub, tülu', mehtap, 
onlarca muhakkak güzel sayılır. 
Muhakkak "Ah, demelisiniz, ne 
latif şu mehtap, şu fecir vakti, 

şu gün batışı!., Halbuki ben mor 
susam kadifeliğinde bir zemin 
üzerine çok yıldızlı, aysız ve ay
sız olduğu için de derin geceyi 
o taze ripolen boyalı mehtaplı 
gecelere tercih ederim. Mehtap
lı gece, nedense, bana, eşyası 
nakledilmiş, yeni kiracı bekli • 
yen, badanası taze, bomboş, per
desiz, şıkır şıkır ve ayak sesleri
ni büyültüp konuşma "ton,, u
muzun müvazenesini bozan boş 
apartıman tesiri yapar. Hatta 
fazla civcivli mehtapların, üze • 
rine mavi rıh dökülmüş eski za
man mektupları kadar, şayet e
lim sürülürse dişlerımi gıcırda
tacakmış kadar beni sinir!;>ndir
diği bile olur! 

Seher vaktini de pek sevmem. 
O, ne derece ıatıt oısa yıne az 
çok esnıyel'ek, yarı seı.~m sey· 
redılen ve geçu ııecek uzun gu
nu duşündwt!n bır manzarauır; 
başa ç~kılıp çıy ışığı, maskelıyen 
ılık yorganın uasretını ıkide bir 
hısseıtıur ve "Keşki kalkma 
saydım! 11 dedırtir! 

Çiçekler de böyledir; tenki 
diııe mesağ yokıur. 

* * 
C içek denince muhakkak 

IJt!genmek lilzımuır. 
Çiçeklerı ben de sever un; fa· 

kaı coşkuncasına, deııcesın~, 
tenkitsız ve ıtırazsız değıl! .1:1..en
di kabahatlerı oimama.J<la be • 
raı>er ıtıraı etıneııyız kı, çi • 
çeklerin çogu fazla suslu, lüzum 
suzca, zev.Ksızce makiyajlı, hem 
renk, hem şekıl hususunda müs
rif, 8.deta "sonradan görme,, 
11 Yen1 zengin,, dirler; haykırıcı 
ve yorucu oir şunarıklık arze • 
dener. Takmış takıştırmış, çek -
miş çekiştırmiş, ıkı dırheın, bir 
çekırdek, hoppa ve hasba bir 
hallen vardır. 

Bence hakikaten güzel ve za
rif olan çiçekler tek renklileri 
veya tek renk üzerine yine ayni 
renkten açıklı koyulu olanları
dır. Leylak, mor salkım, menek 
şe, elyotrop, vapur dumanı, or· 
tanca, erguvan gibileri ... 

ERGUVAN, Boğaziçi yamaçla· 
rında, güneş çekııdıkten son· 
ra batı ıaraiından bir değirmi 
bulut kopmuş da yere ınmiş 
ve bir fıdana sarıımışa ben
zer. Sanırım ki, o çıçek, ışıklı 
ve renkli bir buğu gibi, kısa 
bir zaman geçınce erıyıp bo;;· 
lukta kaybolacak! 

LEYLAK dalında bir hüzün var 
dır, taze bır dul kadın huznü 
ve hatta rayihası ... 

MOR SALKIM'a bayılırım: Ta
neleri bir meyva gibi dolgun· 
dur, eti diri, kokusu namus
lu, rengi vakarlıdır. Zaten o, 
bir çiçek salkımıdır; üzüm sal
kımının sihirli bir elde çiçek 
oluvermişi... Mor salkımı şöy
le kaldırıp ağzıma yakın tuta
cağım, dudaklarımla taneleri 
koparıp yiyec~ğim bile gelir, 
hatta, niçin gizliyeyim? B1L1u 

• 
BiLE! 

elinin ıslahına çalışmadığı çi -
çekler, bilhassa meyve ağaçl:ırı
nın çıçekleridir. Serme! Muhtarın eserihln 

baltalannııs, sahsiyetini t 
men kaybedecek derecede h ar 
lanmt'.5 oldu!!"una şiındidC'n a 
nıedebiliriın. Esere vurttlan :es 

r·--... · .. ·-·-··- Yazan: -·---·-··········--, 
i ; 

ELMA ÇIÇEGI bunlar arasın
da da ', rinciliği kazanır. Tam 
mevsımindeyız, elinize düşer, 
dikkatle bakınız: O yalın kat 
yaprakların sadet hareli ne 
mükemmel bir teni, ne uçuk 
bir pembeliği. sonra, ortala -
rında uçları mini mini topuz· 
lu, daha koyu bir pembelikte 
y~uşacık, fakat yine de dip 
dırı ne sevimli kirpikleri var
dır. Ya rayihası? Belli belir -
sizdir; pek hassas iseniz ateş
te yanan elma kabuğunun eş
siz kokusunu onda farkcde 
bilirsiniz. 

darbe ismi ile bashyor lllüellıf 
halde bu esere °Kı,· 1.rr·• .. ı 
isınini vernıenıi~tir. Çiiı: 
serin ismi me\-·zuun bir r-

1 Refik Halid 1 . . 

prinıe haline getirilmiş78 do 
olduğuna göre bu isim llli tür 
aykırı dücnıii~tiir. Daha )lerimt . • • i k 
kokmava baslıvan bu • 

. . . 'd d . d ır. ( 
mın 11nt1 n lnca evanı nda ·-······--·-·----····-··-·--·-··----····················= Priz dö \·ü'ler sine rı 
daha yeni icat edildiği n 
daki kadar iptidai. 

birkaç kere yapmışımdır, ta
dını almışımdır. 

MENEKŞE, bütün dünyanın ve 
her seviyedeki insanuı sev
mesine, en bayağı şiirlerde ve 
aşk mektuplarında ısminin 
geçmesine rağmen bir türlü 
pespayeleşemiyen tek kibar 
çiçektir. Sanki tabiat onu 
münhasıran kadın göğsü tize
rinde mevki almak için ya
ratmıştır. Menekşe rayihası 
ten kokusu ve ipek temasiyle 
ne derece uyuşur! Göğiis, 
menekşenin ikinci fideliğidir. 

ORTANCA, filvaki fazla iri ka· 
falıdır, çiçeklerin "megalo
cı\phale., idir; bu sebepten de 
oldukça bön duruşludur; la· 
kin iri başlı çocuklar gibi hoş 
bir satlık, sevimlilik gösterir; 
ay çiçeğindeki gibi hem ah • 
mak, hem küstah, hem liya • 
katsiz, hem de liyakatlıların 
tepesine çıkmıya teşne, hü!asa 
haddini bilmez değildir. 

HERCAi MENEKŞE'yi güzel 
bulan var mıdır, bilmem. Ay
rı ayrı bakılırsa, evet, onlar 
ne parlak renklerdir, ne kadi
fe tenlerdir, nasıl da kaprisli 
benekler, zıt boyalar, kelebek 
gibi süslü şeylerdir. Fakat, sa
de tumturaklı kelimeler bir 
araya getirilerek yazılmış eski 
gazeller gibi nasıl da, sarte • 

aılen emeğe değmez, cebri ta
biatle vücut bulmuş, boş, fi. 
kirsiz, özenti, lüzumsuz mari
fetlerdir. Ne zaman bir hercai 
menekşe tarhına baksam ken
di kendime şöyle derim: ·'A· 
man, hep birden canlanıver
seler de kanatlarını açıp uçsa
lar, gök yüzüne dağılıp gözü
mün önünden defolsalar~,, 

* * 
Z aten bazı çiçekler tarla • 

!arında ve fidanlarında 
o derece kelebeğe, kuşa benzer
ler ki, bir kedi veya bir köpek 
aralarına daldığı zaman ürkek 
yerlerinden kalkıp sürü halin
de uçmadıklarına, ufkun bir ta
rafında kaybolmadıklarına şa • 
şarım! 

SiKLAMEN, çiçeklerin en fazla 
kuşa benzeyenidir. Amma a
yağından ökseye tuıulmuş 
mini mini, ho.5 bir Hindista~ 
serçesi... Hep uçma vaziyetin 
de ve arzusundadır; rüzgar vu 
rursa telaşı bile sezilir. O ha
line baktıkça koparıp zavallı
yı boş hır ümitten kurtarmak 
isterim. 

YILDIZ ÇIÇEGI, sıra sıra delik 
!eriyle hoş bir peteğe benzer 
ve bana şöyle dedirtir: "ha
niya içinde bunun balı?,, 

NERKIS, bir zamanlar mahbu • 
be gözüne benzetildiği ıçın 
kıymetli imiş; bugün artık ka 
le alınmıyor. Zira şimdi göz
de aradığımız, şekil ve renk -
ten ziyade manadır, fikirdir. 
Nerkis çiçeğinde ise göz, vıt
rinlerde gördüğümüz armut 
sapı belli, kurabiye kalçalı 
modern tip mankenlerin cam 

gözleri kadar, güzellikleri nis 
betinde cansız, ruhsuz ve ce· 
rcyansızdır. 

AKASYA çiçeği zariftir amma 
çok verimlidir, çamaşır !eğe • 
ninden taşan sabun köpiığü 
gibi dallarından sarkar, ka • 
barır, şişer, göz doyurur. Ay· 
rıca mübarek çiçek arıların 
imarethanesidir. Bana öyle 
gelir ki, bu çiçek, göbeğine ko 
nup balını emen arıdan dola
yı değil, kendiliğinden sesli, 
vızıltılı ve hareketlidir! 

"ASLAN AGZI", "KALE ÇI· 
ÇEGI", "ANASINA BABASI
NA PAY VEREN" gibi muhte-

lü isimlerle anılan çiçeklerin 
hercai menekşelerle renk mü· 
şabeheti ve bolluğu bakımın· 
dan bir karabetleri olsa ge • 
rektir; hercailer göz, buhlar 
ağızdır. Çocukluğumdan ka • 
lan bir alışkanlıkla, nerede 
bulsam gırtlaklarına basarak 
ağızlarını açtırıp kapatmak • 
tan kendimi hBla, bu yaşım
da menedemediğimi söyler • 
sem ne buyurursunuz? 11Ana
sına babasına pay verenler., , 
o acayip şekillerinden ve 
isimlerinden dolayı bana bi
raz da yeni şiirleri hatırla
tırlar. 

LALE, tarihimizde meşhur bir 
devir yaşatmıştır. Fakat şöh· 
retine rağmen, benı tamamiy
le kayıtsız bırakır. Mermer, 
kumaş ve demır üzerinde mo
~if ve ornöman olarak çok 
ışe yarıyan bu çiçek, yaprak
ları yarı kapalı iken bir dere
ce hoşa giderse de açılınca 
öyle bayağılaşır, aptallaşır, hır 
paralık olur ki ... 

GUL'e laf söyletmezler· fakat 
çe~idinden bana bıkk;nlık gel 
mıştır. Menekşe gülünden 
tutunuz da şakayıka kadar 
irili ufaklı, boy boy, renk 
renk, biçim biçim kaç nev'i 
mevcuttur, Allahım! Bunun 
kültürüne sarfedilen emekle 
beşeriyet, herhalde, daha mü
kemmel bir kültüre sahip o
lurdu. Bütün gül isimlerini 
yazayım desem gazetemizin 
bir nüshası, sanırım küayet 
etmez. 

KARANFIL'i pek severim; fa
kat onu da insanlar, çalışa ~a
balıya öyle uygunsuz renkle
re sokmuşlar. öyle pespaye. 

* * Z aten, doğrusunu isterse -
niz, gül gibi, yasemin, 

fulya, zambak, manolya gibi ın
sanın burnuna, birdenbire fiske 
atan kokularla benim ba~ım 

.hoş değildir. Bu çiçekler. insa
nın eline verilip de kapağını a
çınca içinden kukla, fare, yılan 
ve o cinsten münasebetsiz bir 
nesne fırlıyan sürprizli kutula • 
ra benzerler; burnunuza tuttu . 
nuz mu rayıha, genzinize yaylı 
bir aletten kopmuş gibi sıçrar, 
zevkinizi bozar. Bundan dolayı
dır ki, meyva ağaçlariyle kır çj
çeklerinin kokularını, bilhassa 
yonca ve çayır kokusunu dey
me lüks bahçe çiçeklerinkıne 
üstün bulurum. 
ÇADIR ÇIÇEGI kır çiçekleri 

arasında en fazla sevdiğim -
dir: Haniya, kupkuru tarla -
!ara arşın arşın uzanan ve ö
tesinden, berisinden soluk ma 
vi veya donuk beyaz, çadır 
biçimi çiçekler veren mahvi
yetli, sevimli ot... Çorak top
rakların tebessümü! 

KATIR TIRNAGl'na da • çok 
keskin sarılığına rağmen -
memleketimizin yamaçlarına 
yaraştığı, onlara bir hususiyet 
verdiğı, gurbetlerde Istan bul 
sırtlarını düşündürerek renk
li ve canlı, hayalimden geçli
ği için - ayrı hır muhabbe • 
tim vardır. Ona bu münase -
betsiz ismı veren kaba heri
fi - eskı zaman hükümdarla -
rından olsaydım - muhakkak 
"kırk katır mı istersin, kırk 
satır mı?., diye müthiş birce
zaya çarptırılmaklığım müm
kundü. Teşbihte hata olmaz 
derler amma bunu katırlık 
derecesine çıkarmamak şar -
tiyle ... 

Bir o hüdüğe bakınız, bir 
de pek zarü, cidden müsem -
masına uygun bir çiçeğe "ha· 
nımeliu ismini veren zevk sa
hibini düşününüz siz de be · 
nim gibı birincisine hiddet et
mez, ötekine ise rahmet oku
maz mısınız? 

"KADIN TIRNAGI., dcmes~n 
bile ''Kuzu tırnağı,, desen ne 
olurdu be adam! Tabiatin 
nümunesinı verdığı binlerce 
güzel hayvan •!asında çiçeğe 
benzetmek için düşünüp ta -
şınıp katırı seçmek ne tabiat
sizlik! 

Yaşar, Halide, Reşit Bar 
de esirci Kör İbrahim rolün 
pan san'atkirdan ba!'Oka art 
rin hiç birisi rollerinin ~ık 
tine nüfuz edemen1isler~ıt trl 
teknik hataları, ıniz~ns:ndlıiı 
ları var ki, sincınadan 
mıyanlar bile bunu deri: 
debilirler. 

Filmin baslıca roliinll la ö. 
Sait Köknar 0'Bir kavuk 
deki cahil sadrazam rol !l'b 
sirind~n kurtulnıuyor. '-~ 
mit zaınanında dahi 'h, r~ 
1 k k b

. .. 
11 

mız 
o sa - os oea ır nıu~ "-an 
lık almak iizere ilk P\filt u 
csircinin c,·inde iini ır,tine 
karıp göbek atar ını ~ri.imllt 
nı Sernlet l\tuhtar elfiC &; ~rrJ 
neınezdi. ı 

Ahdiilhamit rolünii .-apan ~ 
13.t Ahdülhanıidin sah\-i)etinı~ 
tetkik etmemi•. O kadar ki, 
tığı burun hile. o değil. Hele 
dız sarayındaki padisuh oda ı 
hcrbatlığı nedir? Bu ne kadar 
kor fakirliğidir' , 

Kıvırcık pa~a~ ı hu:;.ur· hı, T 
ağ'ası mı çıkarır? Ner,.. kadın has 
ler, ınaheyinciler, tiif< ınlş ve b 
pıcılar?? .. c ştlrmişt~ 

Ahdıilhanıit. pa~a~·a Jil Paşanı 
rcre§'i 7.an1an bu iraur.tdur. 
harrn1 ni?qsı rE"vcrnnslaft ~uş, 192 

k . d , O t t 1. . ! neşredi 
ı e er. a es a .~nıı nU 3 cill 

ınennahlarını '·nıctora 1 
n1ivor ınu? 

t\1ü~ir pa~anın konalı 
tiin cari)·elerin ınangal _,.. 1 ki 
hanınıefendinin huzurun":~: uz:ı 
dukları nerede görülnlii~6 da Pa~ 

Hele pa~anın kal'tnhira· üştır 
liinii ppan artist. o e•ki hı 
"her .• ile ' 1 bırkın .. arası ti 
yaratacağına karagö7de ' 1lm..:ş .. 
deli Bekir .. i Cersah Cersah tık 
hırakocak bir "bel;.lı., rolÜ1"llmı,. 
nek aln1ıştı. Bii1~n hu nok var
ra, hatalara yafı':_, rtbtler 1 
de sokakta ~·iiriid 1iri zaışa: 
canbazhanelerinde rı ---
ran musiki:vi hatırlaht le ölmtış
c;;az ilit\·c ediniz. Bununl dok•or
kır21nlığ1,. tan1aınlanınıs etm şt.ir. 

Göriiliiyor ki, teferriitir 
kaydedilen bütün lııı nı 
yalnız esere, n1i7ansene \ 
nıiş değildir. Gerenlerd~ myarer
siitunlarda destiğ'iıni7 bir :ur. 
memleketteki filmcilik san ti 
taalltık ediyor. !at 

Ser met :\1 uhtarın sahsl l't ın
bilmescm eserde gördii~il ı ta
fa)·etsizlikleri de ona ı ükle-cl 
Fakat ö~·Ie değil. · 

Burada e, vel~\ ~·aka~ıu:t k 
\·etle 3·apı~ılacnk sansar kaııa 
niyle kaplan a\·ına ('ıkan fUıı 
ınüessc~esidir ()nrlan sonf1' • nte 
tJransen,, dir. Sahne)-·e ,-aıt•d"le 

teştirmişleıdir ki... Karanfi- ;:::.::===========:-
lin koyu renklileri, koyu ı , · 

c:ek ~eyin ruhunu ka\"ranıryan b 
"n3zım,. san'atk3.ra nıuvaffnkı 
ruhunu nasıl nt"fhedebilir? c-. 

gibi işlerde en kuv,·etli mıt\afa. 
kıyet 8ınili ''hil!!i, 1 mee;tle iciı 

Bilmiyorlar! .. İsin feliiketı b 
medikleriui de bihni,·nrlnr! 

ren.k tuvaletlere. bürünmü~- Askerlik işleri 
lerı hoştur; cıddı rayihasına ________ ...;;_ __ _ı Takr:imrl 
bu hal yakışır. Bu hanım ha- Yerll Eminönü Aıkerllk Şu besin- :':'':"'=;.==='C.======,,,.,l\. ·l• 
nımcık çiçeğı tutup da sarı, den: Şubemızde <ayıtlı malul subay YENi N~ŞRJYAT 
pembe. ille karma karışık çiy ve erler ile :;ıehit yetımlerinin yokla- ASKERLİK İŞLERİ KİT"A 
renklere bulamak. hoppa kı- maya her ne sebep~~ muracaaı ~tme- Askerlik şubelE'rinirı hazar 
yafetıere sokmak ne yazık! mış olan~ların 10 :\ 1$<-10 9-11 gunune ışlerinin ne ı;u;·eue yapılacağı \ n 
Bazı çiçekçi camek5.nlarında kadar (Saa.t 9 da:ı 12 ye kadar) 4, bL·lerde çalışan sub<:ıy \ rncnı 

.. ,. • . . • foto~rat. cuzdan. ı_;cnedı resıni, rapor bu işleri mt.~vcuı ..-e n e, 'i ki.nar 
gordugum çıvıdı boyalı, toı ve nlifus ,.;.3.grtlarıyle mW-ucaat eune- ltrnat ve nizııınn.amclere göre rari · 
pembelerı beni fidela mah - teri ılan olunur. kilde tertip ve tanz.it'n edebılfW top g 
zun ediyor. Namuslu haysi- Yerll Eminönü Askerlik Şubesln- ni bütün teterrüat ve LıfsilAbulu -' 
yetli aile kızlfl~İllll\.PM . SP:h- den: 1 - 325, 326 doğumlu erattan n1uhtelif !a&ıllarla gösterir n bt 
nelerinl V!!t tiı)<'Efı!Ut!l'~l'lhı! dn'ş aı.kerliğlnl yapan veya herhangi bir As. Daıresi S. 3. mua'?lele tarşı d 

. . _ . sebepten askerıiifrtı' yapmamış olan Yanbolulu Şevki Gô;'Tlen taı.akıla i · 
mesı, kepazeleşme!U ızıbı bır ihtiyat Müslim ve gayri lVJüslim erat yazılan \'e M. M, Vekl c• nce I! 
şey! talim ve terbiye maksadiyle sevkedi- k.lk ve tabına müsaade e . len ze. 

leıceklerdir. aerdir. F..serde asker! k kani::Ömeı h 

* * P ek eğri büğrü, çengellı 
kıskaçlı, ağızlı burunlu, 

gözlü kaşlı, boru veya zil şekıl
li, hokkabaz edevatına benzi -
yen çiçekleri de sevm<'m. 

Asıl güzel olan çiçekle.- insan 

2 - Toplanma günü 8 Nisan 941 her maddesı. maddeler de ypem e~ 
sah günü saat 9 dadır. ayrı ayrı ızah t"dllmış \·e bu i:ırva 41 ı 

3 - Gelmiyenl<?r hakkında kanu- lere gure de illbCJerçe- yaph· SVek •il 
ni takibat yaptlacaktıı. Bo ilfın da- tün ışler ny·ı ciyrı ıasılUıı·dalİ Yu c· 
vetiye yerine kaim olacat;mdan teb- sll nümu.ıcler de ıl.fıve- cdil~tiklal n 
hgat yapılsın ycı.pıln1aıın rnuhakkakllatıl; ısıır, ın ... ılfı.p K..ırLtpha. n_,-, de rl 
tayın edilen gun ve saat\e ~ul>~de hodan n~:,Tc rnı;. \·e T.eıir . 
bulunnıa.ıarı iJ;.ıu olunur. ~ raf nc':ı.n u:ı,ılnutf&r !'it• 

t 11,·a 
.: ıne, cıhaı .... ~ ~\,;_. ıu ıhret df'r .. 



-====-==============~-=============================- TAK 
' ••• t41 

HUR ADAMLAR 
rlsl- Kimlerin 

A .. sılmalı? 
an, Tıp Üstatlarımmn Galerilere 

rini Asm~ kafi Değil. Dershanelerde 

Büdteri Bulunmalı. Diyor 

Milli Küme Maclar:na 
Dün de Devam Edildi 

~M~~:~:~: 'Jl·J;S~*( •] 
miş ve Hacı Bektaş tqçılı~ının IRJU&Jl'f~U r1'.0\.i&AM 
inkipfı için ıa.zımgelen t~bırler 9.00 Proıram 18•03 Rad7o orı-
alınmıştır. lktısat Veklletı koo- 9,03 Haberler kestruı 

Dünkü Müsabakalarda 
Yendi, Beşiktaş ta 

ktanbufspor Gençle rbirliğini 5 - 2 

Demirsporu 3 - 1 Mağlup Etti 

peratifi himaye için bir motör 8.18 Müzik (PL) ıı.IO .._. heyet 
göndrmeği ve bir miktar Sl :na- 10.00 Yemek lliı- l9.JO B.a.llr 
ye vermeği vaddetmiş bul 1.ım'tk tea1 ıı.ta Km 1 .. 
tadır. Vekilet bir de tatçtlar >' 19.IO 8oJU& oka· 
birliği kuracaktır. 11.30 PrcJ11'811l JUClllu 

12.33 Hafif tar- 20•15 Konupna 

?,!µanam ~ :ve a.»clik 
Şaheseri : 

Elveda Gençmc 
Ba, Mümessili : 

IOIEIT DONAT 

BUGÜN 1 p EK 
sı .... 011•do 

_..,,L Bu ah Riini IOD mat ineline kadar aölterllecek olan 
bu emulliı ve Riizel filini mutlaka .l(Öı'ÜnÜZ. 

Bu«ün Mat 11 de tenzilltlı matine. 

T U R K Ç E S Ö Z L 0 ve 1 A R K 
IFSANESININ EN GUZELI 

!en~n ve İhtısamlı Saraylarda QeVrilen 

BiNBiRINCI GECE 
Mlizik ve vem 

'8l'kılar 

SADlnj 
IAYNAI 

Yeni. '81'1Wan 
söyliyen 

MONIR 
NURIDdlN ~ 

BALIKÇI OSMAN ~ PlıenHt Seh ....... ıa 
taklitli mükilemeleri yeni . ~rtıı.ruu 

90Yliyen 
Y•Jl&Jl M'O'zEl'YBM 

FEBDİTAYnJR 8Dril 
BuAWı -.ı 11 de tenzilltlı matine , .......................................... ... 

Ölmeyen Melodilere yeniden hayat veren ... San'ata altın sesinden Zafer takı kuran .. . 

8~LU~~:su S EY G 1 L İ M İ N ,....... SESi 

ıuı.r 
ıt.IO Haberler JO.IO 07uD haft· 
13.05 Oyun hava- lan 

lan 11.00 llO&lk CPl.) 
13.25 Müzik 22.30 Haberler 

• 22.50 ll9dt (Pi.) 
18.00 Proıram 23.25 .Ka.,_.. 

TEŞEKKtl& 
Marifet matbauı u1ıtplerfn

den Artin Anaryaollunun vefab 
ıiolayasiyle bizzat eenue meruL 
..ıine iftirak ve tel, mektuı»la da 
taziye ve te.ellilerini bildirmek 
cuıettyle elemimize ~ nlL 
ven ve çelenk j(Öndermek ldt-

1 
funda bulunan muhterem zen. 
ta. akraba ve yakm)armma et. 
rin teeekkürlerimizi anederis. 
llefi .. ı: AnnM1lhi ~ 
~:V .... ~ 

Mickey Rooney'in 

Georges lancroff 
ile beraber çntrdtll 

Tomas Eô1Son'un 
GençHği 
filmint bu hafta 

s A R A y 
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HblKAV~ M. Matsuoka 

Berlinden 
Hareket Etti 

TA N 

Bir Günlük Bekleyiş 
Libya Göre 

<Başı 1 incide) 

Harekatı Almanlara 
(Başı l mcıdeJ 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

Meıhur Adamı 

• ............ Erneıt Heminpay'dan - Çeviren: Ha • ça ........ . 

B iz henüz yataktaydık; pencere- Genç, İrlanda a\" köpeğimi yannna 
Jerı kapamak için odaya girdi. aldnn; \e donmu~ koya kadar uzan

Hasta goruııuyurdu. Ürperiyordu, yü- drnı. Her yer cam gibi kayıyordu, so
zu bembeyazdı, hareket etmek, sanki kakta durmak ve yı.irümek öyle müş
l:cıııını yııkıyurmuş gibı, yavaD yavaş küldü ki ••. 

Almanya, Japonyayı 

Harekete Getiremedi 

Asker ve malzemenin Sicilya
dan deniz yoliyle gelmesi zaru. 
ridir. İngiliz donanması ise bu 
yolun kLr;;a olmasına rağmen düş-
man kafi1elerini mütemadi su. 
rette mürakabe etmektedir. 

Alman düşmanlığı Yugoslavya 
da mütemadiyen artmakta ve Bel 
grat hi.ıkfımeti de vazih tedbirler 
almaktadır. Sekiz gündenberi her 
aı:ı ~ir deklarasyon neşredeceğinı 
bıl~ıren yenı hiıklımettc yeg:rnc 
muşahede edilebilecek şey Alman 
ya ve Italya aleyhine müteveccih 
h~reketlerdir. Buna yeni bir hfı -
dıse olarak Yugoslav ordusunun 
sefe:berliği inzimam etmiştir. 

(Başı Sa. 3 te) R • I 
ıneleri, bu hiddetin diğer bir :;e. esım eri 
bebini teşkil etmektedir. 

(Başı 4 üncütle) 

Çekilmenin sebebi . Libya Harekatı: 

~ urliyordu. * * 
- l\en var, Şatz? E ve döndüğüın zaman, çocuğun 
- Başım nğl"lyor. kimseyı odasına ıokmak iste-

Ankara, 5 <Radyo Gazetesi) -
~erika l{aıeteleri Japonya Ha. 
rıcıye Nazırı Matsuoka'nın sey~ 
batini dikkatle takip etmektedir. 
Bu ,gazetelC'r. Almnnyanın Ja -
ponyayı harekete getiremedikle-

Kahire. 5 (A.A.) - Bingazi'
yi son İngiliz kıtalarından bir 
çeyrek saat evvel tcrkctmiş olan 
resmi bir sözcü dün Libyadaki 
İn;?iliz geri hareketi hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

A iman ve Italyan kun·et -
lerinin Libyadaki ilerle -

;\'İşlerinin lngiliz kuvvetleri ta
rafından muvaffakıyetle durdu
rulduğu haber verilmektedir. 

"İnsana hakiki şöhret, birrok •İk 
büyük fedakarlıklarla, ve sene- nU 
lerce bir yol üzerinde yün.imek ım 
ve calışmakla J?elir. Öteki şöh. 
retler sabun köpüğüne benzer 
Parlamasiyle sönmesi bir olur. 
Hatta, fen için çalışanlar şöhret. 

- Yatsan ı,yı edersin. mediğinl söylediler 
- Hayır; bır ıeyım yok. - İçeri gfreme~ınlz diyormuş; si-
- Haydi, haydı, yat! Ben giyinir ze de geçmemesi !Azım. 

Bır suale cevaben Almanvanın 
Yu~os~v hükür_neti ile fiil~n si. 
y~sı munase?etı kalmadığı Hari
cıye Nezaretınden bildirilmı~tir. 

Almanların Afrika~·a olduk -
ça mühim miktarda ~sker nak
ledebilmelerinin, Vichy hi.ikiı
metinin ve general \'cygand'ın. 
hiç olmazsa :ıımni muvafakat 
ile mümkün olduğu ihtimali ak 
la geliyor. Kabildir ki, Alman 
askerlerini ve ıniihimmatını ta -
şıyan nakliye gemileri Sicilya -
d an Afrika sahili arasındaki 110 
kilometrelik mesafeyi yeniden 
oradan yine Fransa kara sula -
rını takiben Trablusgarbe gel -
miş olsunlar. 

ten de müstağnidir. Onlardaki 
manevi zevk, hiçbir şeyle ölçı.ile- 1 

mez. Büyüklerine ve ilim adam
l~rı?Uza hürmet etmeyi j?ençle· 
r!n:ııze her şeyden evel ö~tme. 
lıyız. ~unu ihmal etmek terbiye 
noktaı nazarından büyük bir ku.. 
surdur. Ve zararı mutlak görü • 

gıyınmez, gelir senı gorurum. Yanına gırdlm, aynen bıraktığım * * gibi yatıyordu. Yi.ızil yine bembeyaz
A şngı ınd!lim vakıt, o giyinikti; 

ocagı.n yanında oLurmuşıu, ve 
dokuz yaşıııdakı blr çocuk ıçın raı.la 
nclie,,ız, !azla kırık ve hasla gozuKli· 
Y oı au. l:.11n11 alııı.na koy(ium; ateşi 
\ardı. 

- Haydı, i1r yatağa, dedım. Has-
laJın, 

- Bır şeyim YC>K, dedi. 
Doktoı geldı, aı.eş:ne oaktı, 
- Kaç? 

dı, yanakları ateşten, yer yer kızar
mııtı. Gözleri hAICi, yatağmın ayak u
cunda, ayni noktaya dıklliydi, Dcre
ce:;ınc baktun. 

- Ne kadar? 
- ıoo rnaıı. -102, dörtli.ı. 
- Yüz ikiydi. 
- Kim »öyledl? 
- Doktor. 
- Derecen çok iyi, Merak edilecek 

bir §ey yok. 

rinde ittifak etmişlerdir. Bunda 
Akdenizdeki İn_giliz zaferi de çok 
amil olmustur. 

Almanya ve İtalya Japonvaya 
deniz harplerine dair çok nikbin 
malümat vermişlerdir. Fakat Ja. 
ponya Hariciye Nazırı Romaya 
ııyak bastığı gün Akdcnizde son 
f ngiliz zaferi ve İtalyan hezime. 
ti vuktıa ~elmistir. 

'·Düşmanın. emniyetle muha. 
rebe verebileceği ·u· kani bu
lunduğumuz noktav..ı adar ı?eL 
mPsine müsaade edecegiz. Hare-
katın batı çölündeki inkişafı 

Yu~~~lavr.a!1ın Alm~nya elçisi 
Andrıç ın donuşte Hanciye Neza
retine gelip gelmediği sualine "ha 
yır,, cevabı verilmiştir. 

I ta/yanlara göre 
Roma. 5 (A.A.) - Bu sabahki 

Roma gazeteleri Yugoslavyadakı 
vaziyetin henüz tavazzuh etme -
miş olduğunu yazmaktadırlar. 

lür . ., • 

Adı Geçen Meşhurlar 

- 102. 
Doktor gideı Mili, uç ayn renkte, 

üç ayrı ka~uı bu·aktı, ve nasıl xul
ıanılacaklarını anlattı. Biri at.eşe kar
şıydı, dıgeJ"J musbıldı, uçilnclisü de 
n.,de ekşımeııuıı gtdennek içındi, 

- Merak etmiyorum, dcdı. Yalnız 
düşünmemezlik te elimden gelmiyor. 

- Düşünme, dt.-dım. Uzülmene değ
mez. 

- Üzillmüyorum, dedi \'C yine dun 
dik iler1 baktı. Bır şeyler düşiındi.ı
ğü \'e kendlnl sunsıkı tutmıy_a ça
ıışuğı bellıydi. 

blatsuoka dönüyor 
. Şerlin, 5 (A.A.) - Japon Ha

rıcıye N az1rı Matsuoka ve Alman 
Hariciye Nazırı Von Ribbentrop 
öğlevin veni bir mülakat yap -
mı~lardır. 

Graziani ordusu geçen sene Si. 
di Barrani've doğru ilerlediği za
manki vazivete tamamen müşa_ 
bihtir. İler1emis olan hafif kıta
atımızı. halen düsmanın kuvvet. 
li hücumuna maruz bırakmak 
mecnunane bir hareket olurdu. 
Buna binaen. kıtaatımız hazır-
lanmıs olan mevzilerde tahassüt 
etmek icin tam bir intizam dahi. 
1 inıie rekilmislerdir. 

İn,giliz Bask umandan lığının 
oek .l?Üzel söylcdi(?i J?ibi di~c:ma
nın hezimeti cölde bir oarcanın 
7İVP'"...ı".,, rok cbhı:ı miihir,.,,.~ir.,, 

Yugoslavyaya tahsis ettiği baş 
makalesinde Messagero gazetesi, 
bu memleketin ansızın yeni bir 
siyasi istikamet kabul etmesi ü
zerine yannki Avrupada üçlü 
paktla kendisine temin olunan 
bütün menfaatleri kaybetmiş ol
duğunu yazmaktadır. 

Fransız Fasında Alınan asker
lerinin bulunduğu hakkındaki 
haberler de bu noktai nazarı te
yit etmektedir. 

Profesör Mazhar Uzman'ı 
cevabnda adları geçen meşbu 
doktorlar hakkında kısaca şt.. l 
mallımatı kavdediyoruz: 

Kırımlı Aziz Bey: 

1840 da doğmuş ve 1878 de 
etmiştır. Doktorluk tahsılini tOrJ 
çeviren en buyuk hekiınlerıııı" 
clir. İlk Cemiyeti Tıbbiyeyi k 
ve riyasetinde bulunmuştur. ( 
lay) Ce.11iyetınin kurulmac:ındıı 
çalışanlardandn·. Tıbbi cscrlen 

Grip hakkında bllmedlğı yok gi • 
bıydı. Eter derece yuz cıordü geç
mezse, merak edilecek bir lieY olma· 
:ııgnu ~oyledl. 

* * 
- İç bunu. 
- 1''wydaı;ı var mı, dersin!? 
- Tabii var. 

Japon Hariciye Nazırı öt!'leden 
sonra Berlinden hareket etmis. 
tir. Matsuoka Rusva volu ile Ja. 
nonyaya dönmektedir. 

Radyo gazetesine göre 
l talyanlar ayrılıyor 

O daya döndüm, derecesini yaz
dım ve muhtelıl kcıpsullerin 

ıtullanılış zamaıılarmı not ettim. 

Oturdum, "Korsanlar,, hikfıyesinı 

Ankara. 5 <Radyo Gazetesi) -
Bir radyo haberine göre. Rin,r?a
zi'yi tahlive etmis ohın İngiliz 
kuvvetleri sehrin simalinde dağ 
mmtakasında mukavemete ha • 
zırlanmaktadırlar. tnırilizler bu 
mıntakada za:vıf oldukları ıcın 
mukavemette kalac-aktsr. Fa'kat 
Rritıınva kuvvetlerinin uzun 
müddet bu vazivette kalacakla-

Zağrep, 5 (A.A.) - Italyan 
baş konsolosu ve konsolosluk me
murları ltalyaya gitmek üzere 
Zağrepten ayrılmışlardır. 

On gün kac!ar evvel \•ukua ge
len \'e ltalyanlara ağır 7ıtyiata 
mal olan deniz harbinide, Alman 
crkamharbiyesi tarafından, Bin
gaziye yakın bir yere alelacele 
bir asker ihracını temin maksa
diy le yaptır•'mış bir setir harbi 
olarak telakki etmek muhte -
meld ir 

IJI azhar Paşa: 

- Sana hikfı;ıre okumamı iı;;ter ıni
sın? 

açtım ve tekrar okum:ığa başladım; 
!akat dinlcmediğıni 1:orunce, dura
kaldım. Suriyede Vaziyet 

- Saat kaça dolru ölccegimi tah-
<Başı J incicft-1 

- Peki, Sen istiyorsan! min ediyorsun·: 
- Ne'! 
- Ölümüme daha ne kadar var? 
- Ölmek te nereden çıl;:tı? Ne di-

yorsun? 

Berlin, 5 (A.A.) - "Stefani .. 
Bir ecnebi gazeteci A 1manyanın 
Suriye hadiselerini dikkatle ta. 
kip edip etmedii?ini sormustur. r1nı zarı,..,...+l"r\iv",.,11: 

Yiızu bembeyazdı ve 1:özlerinin al
tında slyah çürükler vardı. Yatağın
d çok sakin duruyor, olup bitenle 
oıç alakadar dcğilmı;;; gibı gözüJci.ıyor
:iu. Ona Howard Payl'nln "Korsan
lar., kitabından bir parça okudum, 
akat dinlemediği belliydi. 

- Yo, hayır, öleceğimi biliyorum. Salahiyettar Alman mahfille
rinde Berlinin dikkati simdi bas
ka mıntakalarda temerküz. etmiş 
oldu~u cevabı verilmiştir. Bu. 
nunla beraber düşmanın faali -
yeti muavven bir inkisaf göster
diği takdkde Berlin hükumet: 
bundan icap eden neticeleri çı
karacaktır. 

Almanlara göre 

- Nasılsın Şa tz? 
- Şımdillk esklsl gibiyim. 
Yatağının ayak ucunda oturdum, o

ıa diğer bir kapsül verme zamanı
ı beklerken kendi kendime okumı
ra devam ettım. Onun uyuyabilece
:ını sanıyordum, :fakat yüzüne baktı
: m zaman, dimdik yatağının ayak u
"lına baktığını gördum ve bakışları 
>ır acaipti. 

- Bir.az uyumıya çalışsana.,. İliiç 
ıaktl ben senl uyendırıl'ım. 

- Uyumasam daha iyi. 
Ve biraz sonra i!Ave etti: 
- Eğer seni rahatsız ediyorsa, be

limle burada kalman lAznn değil, 
ıaba,.. 

- Bent rahatsız etmiyur, 
- Hayır, yani seni rahatsız ede-

·ekse, kalman 1aı.ım değil, demek is
edim 

Onun hafifçe sayıklaaıgmı sanaun 
ıe ona ilicmı verdikten sonra saat 
ı de &(iyle biraz sakata çıktım. 
Işıklı, soğuk bir gündu; toprak in

e bir donla örtülü;tdü. Çıplak ağaç
ar, çalılar, oUar, cilAlanmış l{ibiydl. 

Macarlara Göre 
(Batı 1 incide) 

Budapeşte 5 (A.A.) "Stefani,, 
Cenubi Macaristandan gelen ha
berlere göre, Boranya eyaletinde 
bir Yu.roslav zırhlı fırkası bu • 
lunmaktadır. 

Yugoslavya tarafındaki Macar 
hududu kapatılmıştır. 

Peştede Alman tazyiki 
Belgrat 5 (A.A.) - Burada mü 

teveffa Macar Başvekili Kont Te
leki'nin Macaristanın Almanya 
yanında felaketli bir harbe sü
rüklenmek tehlikesine maruz bu
lunduğunu gördüğü için intihar 
ettiği zannedilmektedir. Buda-
peşteden alınan son haberler, Yu 
goslav hükümet darbesini mütea
kip Almanyanın Macarlardan 
YuJ{oslavyaya karşı fiili askeri 
vardım istediğini isbat etmekte -
dir Almanlar tavizat olarak Ma 
carİara Yugoslavyanın Banat mın 
takasını vermeği teklif etmişler
dir. Almanya, teklüi reddettiği 
takdirde· Macaristanı parçala -
rnakla tehdit etmiş ve bu taleble 
muvazi olarak şiddetli bir siyasi 
tazyik te yapmıştır. Kont Tele
ki Macar askeri ricalinin muka
vemeti imkimu: kılan tavır ve 
hareketlerini j{Örünce büyük bir 
'ffte düşmüştür. Macar milleti ek 
sel'iyetinin her hanıi bir şekilde 
harbe iştirak aleyhinde bulundu. 
~ muhakkaktır. 

Onun 102 dediğini duydum. 
- İnsan 102 df'ret:e ile ölmez ki! 

Neler söylüyorı;un!'! 
- ÖlündlığUnu biliyorum. Fransa

da, mektepte, çocukl::ır bana 42 dere
ceyle yaşanamıyacağmı söylediler. 
Benimkisi 102. 

* * B ütün gün. ölümünü beklemi~ti, 
ta, sabah dokuıdanberl. 

~ Ah, zavallı Şatz'ım, dedim; be
nim zavallı, zavallı Şatz'cıgm1. Bu, 
tıpkı mille kilometre gibidir. Sen ~~
miyeceksin. Bu başka bir derece. 0-
tekinde 37 normal, bunda 98. 

- İyi biliyor musun? 
- Tamamiyle, dedim. Mille kilo-

metre gibi. Hani, biz otomobille 70 
mil gittiğimiz vakit, kaç ıtiloınetre 

yapıyoruz. hte onun gibi bir şey .•. • 
- Haaa, dedi. 
Fakat zamanla, yatağının ayak u

cuna dikilen dik bakışı gevşedi, hl!-
llndekl tutkunluk, yavaş yavaş çö -
züldü; ertesi sün, artık t.amaıniyle 
boşanmıştı, ve hiç te mühim olınıyan 
en küçük şeylere bile ağlayıveriyor
du. 

Belgrada Göre 
(Batı 1 ancıde) 

Buradaki müşahitlerin müt a
laasına nazaran, böyl.e bir teşeb
büs Bulgaristanın eski tarihiyle 
alakalıdır. Ve bu son hafta için. 
de mihver basınının ve radyosu
nun Yugoslavyada g(ıya mezalim 
yapıldığı yolundaki şiddetli ncş. 
riyatından sonra Yugoslav mil
letinde pek az hayret uyandıra. 
caktır. 

Bu teşebbüs, Yugoslavyanın 
kati ve hakiki bir bitaraflık mu
hafaza etmek ve bütün komşu. 
lan ile iyi geçinmek hususun
daki. açık kararının bizzat en a. 
IAkalılar tarafından hala anla
şılamadığının yeni bir delilidir. 

Bunun Yugoslavyadaki başlı. 
ca tesiri, nazik şu anlarda Sırp
lar, Hırvatlar ve Slovenler ara. 
sındaki tesanüt duygusunu daha 
ziyade arttırmak olacaktır. 

Bu tesanüdü, Be1gradın başlı
ca gazetesi olan Politika tebarüz 
ettiriyor ve "her zamandan ziya_ 
de mütteh idiz.,, başlığı altında di 
yor ki: 

"Hür Yugoslav milletlerinin 
birli~i için mücadele etmiş olan. 
lar ilk defa olarak bir kabinede 
temsil edilmiş bulunuyorlar. Mu 
kavemet doğuran suni birlik 
kallmuttır. Devletin birl~i husu· 
sunda endi,şe edilecek hiçbir se. 
beP kalmamıştır. Bütün tehirler, 
bütün köyler ayni ideal, ayni ga. 
ye icinde birletmi.ıerdir ... 
MezkLır .ıazete Maçek'in hare. 

ketini tamamiyle tasvip etmek· 
Bu arada Alman kıtalan Yu- te ve bunu sulh kin asil bir ha. 

ıoslav hududuna doğru Macaris- reket olarak tavsif eylemektedir. 
tlndan ~eçmeA'e devam etmekte. Muharrir, bu gayretin Sırp mil· 
dir. Dün halk, Budapeşte sokak- letinln oldu~ kadar, Hırvat 
:ı.rından uzun Alman ınotörlü milletinin de hattı hareketini i. 
nakliye kollarının pçişiııi seyret- fade etti~ini yazıyor ve maka
ıııi~ir. Bombardıman ve nakli- leaini .c;yle bitirt:ror: 
ye tayYareleri de Budape~te ü- "Milletin sulh içinde ve hür 
zerinden uçarak aitmişlerdır. kalmak arzusundan anlıyanlar. 

lllilletiıı dostluiqnu kuanmıt o. 
Yeni Maetır ~ tur .•. 

Uk içtimaı Bulgar ıira.at nazın 
Budapeşte 5 (A.A.) - B~- p teden tlöndü 

kil ve Hariciye Nazırı BardOUY - eı 
nin riyaseti altmde Macar nazır- .Bu4apeete. B (A.A.) - ~ar 
ı n mühim bir içtima akdetmek- Zıraat Nazın Kuıte>f Budapeıte • 
teda irler. \Cle iki R\in kaldıktan sonra Viya. 

naya hareket etmi~ir. 
Taziye telgrafı 

Belgrat, 5 CA.A.) - Rady~>. Yu 
gmlav Başvekili Gene~a.~ S.~mo • 
vicin Kont Telekinin olumunden 

dolayı Macar hükumetine bir tA
ziye telgrafı çektiğini bildirmek
tedir 

Yeni Suriye Kabinesi 
Beyr ut, 5 (A.A.) - Yeni Su. 

riye kabinesi şöyle teşekkül et. 
mistir: 

Başvekil ve Dahiliye Nazırı: 
H~lid Bev Azem, Sanayi Odaı:ıı 
Reisi. Adliye Nazırı: Safvet Ka
tar Gassi, temyiz mahkemesi a
zası. İktısat ve Nafia Nazırı: 
Nessir Bahri, eski Cebclüvüriiz 
Valisi. Maliye Nazın .Jan Seh. 
naani, Sanayici. n -n Katolik 
kabiııorıin VP"'ane nırıstivan 8-
zası. Maarif Nazırı: Muhsin Ba-

Berlin. !'; <A.A.) - "TebliP' .. 
T ... ibva sahillPrinde Alman ve t.. 
t,a lv:\n motörlii kuvvetleri ve 
?.Jrh lı tP<:Pkkiilleri sim;ı lP rPkil
~roktP olan düc:manı siddetle ta. 
l(:ip edivorl;:ır Hususi bir tı>bli~
iP. de biJnirilniiii İİ7Pre. 4 Nisan 
c:ahahı Prlcenden Bineazi alın
mıshr. Alman hava kuvvetleri -
rıe mensıro nike tavvı:ıreleri, 3 
Nisandı:ı Bingazi etrafında cere. 
van eden kara muharP-belerine 
tesirli bir t~rzda mii?.aheret ~t
rrıiııtir. Rolııh'un c:;ırkında pike 
tayyarelerimiz zırhlı kollarına a-
'!ır capta bombalarla taarruz et
miştir. Düşmanın "Hurricane,, 
tipinde üç tayyaresi dü~ürülrnüş. 
tür. 

Şarki Afrikada 
<Başı 1 incide) 

Ad~ - A~ba'ya doğru razi, Sam hukuk fakültesi profe
sörlerinden. 1939 oa Liıtfi Haf. 
far kabine.sinde Adliye Nazın 0- Ankara. 5 (A.A.) - Eritrede 
lan Bahri müstesna olmak üzere Asmaradan sonra Aduva .da zap: 
dilter bütün kabine azası siyasi tedil~iştir:. Bu su_r~tle Erıtredekı 
partiler haricindedir. Ve siyaset- h.arekat. d~nden ıt~baren Rahe -
le meşgul olmamışlardır. ·şıstana ıntıkal etmış bulunmak -

~du. . 
Diğer taraftan ilerliyen In~i-

Amerİkan Yardımı liz kuvvetleri de Adis-Abeba'ya 
180 - 190 kilometre mesafede A
vos şehrine varmışlardır. (Başı 1 incide ) 

Roosevelt' in beyanatı 
Vaşington 5 (A.A.) Roosevelt 

dün matbuat konferansında be
yanatta bulunarak kanunla aldı
ğı 7 milyar tahsisattan yarım 
milyarını 50, 60 kadar deniz tez. 
gahında 213 yeni ticaret gemisi 
inşası için ayırdığını bildirmiş
tir. 

Reisicümhu r 1 mevcut askeri 
techizatın taarruza uğrıyan mil
letlere devredilebilmesi için de 
yarım milyar tahsis ettiğini söy
lemiştir. 

Reisicümhur şunları ilave et -
miştir: 

Kızıl denizde hiç bir muhare
be vuku bulmadığı takdirde bu 
bölgenin savaş bölgeleri listesin
den çıkarılarak Birleşik Ameri
ka vapurlarının yüklü olarak bu 
bölgeye gitmelerine müsaade e
dilmesi mümkün olacaktır. 

"Mühim müdafaa malzemesi i
mal eden Allischalmers kumpan
yasındaki grev hakkında, Roo
sevelt vaziyetin çok fena olduiU
nu ve bunun önüne geçilmeıi lü
zumunu biltürmiftir. 

Müteakiben Roosevelt, icar ve 
iare kanunu mucibince yapılacak 
diğer bir yardım için bir buçuk, 
iki milyar dolar tahaia etmek ni
yetinde olduğunu bildinnif, Bir
leşik Amerika limanlarında hasa· 
ra uğramış ticaret vapurlannın 
tamiri için hudut.uz bir tahsi-

3 /talyan deniz cüzütamı 
battı 

Roma, 5 (A.A.) - Tebliğ: Düş 
manın bir hava bombardımanı ne 
ticesinde küçük tonajda cüzütam 
larımızdan biri Kızıldenizde bat -
ınıştır. 

Ayni tipte diğer iki cüzütamı -
mız Cidde civarında kendilerini 
batırmışlardır. Bunların mürettc 
batı sağdır. 

Kızıldenizdekl /talyan 
fÜ08U 

Londra, 5 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfiller, Kızıldenizde ltalyanla
nn daha 1 muhriple 2 torpidoları 
ve 3 denizaltıları bulunduğunu 
zannetmektedirler. Ingiliz gemi -
leri bunları aramakla meşguldür. 
Tahmin edildiğine göre harbin 
başlangıcında Italyanların bu de
nizde 7 muhriple 2 torpitolan 
bulunuyordu. 

Francisco Mullo 22 ilkteşrinde, 
Panteria 1 nisanda, diğer 2 rnuh 
rip ise 3 nisanda batırılmıştır. 
Bugün iki Ital,yan harp gemisinin 
kendilerini batırdıkları öğrenil -
mlştlr. 

Tahrip edildi~ bildirilen 22 İ
talyan denizaltısından 4 ü Kızıl
denizde batırılmıştır. ltalyanların 
bu denizde 6 veya 7 denizaltısı 
bulunduğu söylendiğine göre şirn 
d1 2 veya 3 denizaltıları bulun -
maktadır. --------Arnavuff u k ta 

sat ayırdığım ilave etmiıtlr. (Bafı ı bu:lde) 
Son defa muaudere edilen mih Roma 5 (A.A.) - "Tebliğ,, 

ver vapurlarından hiç biri, ne de Korfu limanında tayyarelerimiz 
hiç bir İngiliz harp pmili bu demirli bulunan gemihm! tur· 
p1ln mucibince tamir edilmi,.. ruz ederek bunlan piıke hücum 
cektir. lariyle bombardıman etmişlerdir 

~-· .. --'- Biri 8000, diler 3000 tonluk olM tırfftı ,,apılaa ..,,.,..,~,- nıaJı üzere ild vapur 1'atınlıııış-
Nevyork 5 (A.A.) - Auocta. tır. Daha k~ük tonajda başka 

ted Press'in bildir'diline göre A· temiler de atır hasara uğratıl -
merika mart ayı zarfında 1216 mıştır. 
tayyare imal etmiştir. Bunların Girit adası av te~kküllerimz-
1064 tanesi Amerika ve İngilte- den biri 1ra1dion hava üssüne bir 
re ordu ve donanmalarına veril- baskın yapmı§tır. Yerde bulu -
mi~ nan bir tayyare tahrip edilmiı ve 

Almanyanın Saraybosna ve 
Spoleto konsolosları da Almanya
ya hareket etmişlerdir. 

Avala'nın tekzibi 
Belgrat, 5 (A.A.) - Avala A -

jansı şunları neşretmiye mezun
dur: 

Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo 
istasyonlan bugün katledilen Al
manlann miktarı gittikçe art -
makta olduğunu, Kranj şehrin
de ve mıntakasmda Almanlara ait 
bazı meskenlerin tamamiyle yakıl 
dığını, Yugoslav hududunda bazı 
köylerde yangın çıkarıldığını, 
Srem mıntakasında Ilok'da birçok 
Alman emlakinin yakıldığını, 
Save vadisinde Alman köylerinin 
alevler içinde bulunduğunu, Man 
deş civarında kain Prdanj mevkii 
belediye reis muavini olan bir Al 
manın öldürüldüğünü, Novisad'
da bir Sırpın sokakta üç Almana 
bıçakla hücum ederek bunları ya 
raladığını ve birinin boğazını kes
tiğini iddia etmekte ve sözde is
tihbarat ile meşgul bir organın 
muhayyilesinin icat edebileceği 
sayısız daha birçok "fecayi., den 
bahsedilmektedir. 

Her gün bu suretle garip ve; an 
!aşılmaz bir şekilde neşriyat ya -
pılinaaı herhalde bir maksada va 
rılmak istenildiğini göstermekte
dir. Fakat şimdiki halde bu mak
sat malfun olmadığı için hiç kim 
se yapılan bu neşriyatın korn~u -
!arla ebedi dostluk münasebetle 
rini tarsin etmek gibi samimi bir 
arzu ile hemahenk olduğunu id -
dia edemez. 
Romanyadaki Y ugoslavlar 
Bükreş, 5 (A.A.) - Romanya

da oturan Yugoslav tebaası, hariç 
ten çıkan haberler hilAfına olarak 
Romanyadan gitmiş değillerdir. 
Bükreşteki Yugoslav elçiliği hiç 

bir Yugoslav tebaasına Romenya 
dan hareket etmesi için emir ve
rilmediğini ve hatta tavsiyede 
bile bulunmadığını tasrih etmek
tedir. 

Londraya Göre 

M.ANTEN 

Yugoslavyada 
(Başı 1 incide) 

Telef on muhavereleri 
kesildi 

Belgrat, 5 (A.A.) - "Ofi,, kra
lın, bütün Yugoslav kuvvetleri -
nin harbe hazır bulunması hak -
kındaki emirnamesi ile harp teh -
likesi hakkındaki hükumet beyan 
namesi bütün Yugoslavyada du
varlara asılmıştır. Yugoslavya He 
Macaristan, Romanya ve Bulgaris 
tan arasında telefon muhabereleri 
durmuştur. Almanya ve Italya 
ile de muhabere pek güçlükle ya
pılmakta ve yalnız resmi muha • 
bereler kabul edilmektedir. Yu -
goslav tayyare teşekkülleri bu -
gün öğleden biraz sonra hudut is 
tikametinde Belgrat üzerinde uç· 
muşlardır. Başvekil General Si -
moviç hükumetin Belgradı terke 
hazırlanmasını emretmiştir. 

Demiryollar askeri 
idareye verildi 

Cenevre, 5 (A.A.) - Tribune 
de Lausanne'ın Belgrattan öğren
diğine göre dün gece yarısından 
beri bütün Yugoslav demiryoll:ı
rı askeri idareye intikal etmiştir. 

* Belgrat, 5 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Belgrat, radyosu, Yugoslav demir 
yollar( nda yolcu trenlerinin 5 ni
sandan itibaren son derece tah -
dit edileceğini bildinniştir. Seya
hat etmek isiyenlerin hususi mu
saade almaları lazımgeldiği ılan 
edilmişir. 

Hariciye nazırı diyor ki: 
Çarpışmak lazım gelirse 

çarpışacağız 

Atina 5 (A.A) - Katimerini 
~azetesi, Belgrat'taki hususi mu 

(Başı 1 incide) habirinin Yugoslavya Hariciye 
Lor.dra 5 (A.A.) - Reuter a- Nazırı Ninçiç ile yaptığı bir mü

.iansmın diplomatik muharriri lakatı neşretmektedir. Nazır Yu 
yazıyor: Irakta, Kral naibi yok nan ordusunu kahramanlığından 
iken ve parlamento da tatilde dolayı tebrik ettikten sonra bil
bulunurken Raşit Ali'nin bir hü. hassa şunları ilave etmiştir: 
kümet darbesiyle iktidarı ele al- Ben şahsen ~~oslavya'yı harp 
mış olduğu teeyyüt etmektedir. fırtınasından laştırmak için 

Raşit Ali, iktidardan düşürül- elimden geleni yaptım. Hükü
düğündenberi muğber bulunu- met imza edilen itilifı kabul et
yordu. Almanlar bilhassa Ra- mişti ve Yugoslav devletinin ha
şit Ali'nin İngiliz aleyhtarı fi- kimiyeti ile alakadar bazı nokta
kirleri olduğunu gördtlklerinden ların tesbiti için müzakerelere 
onu kullanmakta tereddüt etmi- başlanmıştı. Tarzı hareketimizi 
yeceklerdir. Bu İngiliz aleyhtarı tesbit etmek yanı hiç kimseye 
darbe bizim zararımıza döne- karşı düşmanlık beslemediğimizi, 
bilir. Hususiyle ki Raşit Ali'nin fakat yedne hedefimizin milli 
arkasında ordunun bazı unsur- istikJAlin temini olduğunu tasrih 
ları bulunmaktadır. etmek için baelıyan bu müzake-

Londramn salahiyetli mahfil· reler inkıtaa uğradı.,, 
lerinin mütaleasına göre, vazi- Nazır, bundan sonra Alman ve 
yet ciddi olmakla beraber vahim İtalyan matbuatının YuRoslavya
de~ildir. İngiltere hükumeti ve va haksız hücumlanndan bahse
onun Bağdat'taki mümessili Sir derek demiştir ki: 
Kinahan Cornvallis _bu zat Ara- "Tamşvar'da Almanlara ve Dal 
bistanda uzun tecrübelere sahip- maçya'da İtalyanlara karşı ya
tir - vaziyeti yakından takip e- pıldığı iddia edilen fena muame. 
Jiyorlar. Londranın salahiyetli 1elerin bir masaldan ibaret 0 1. 
mahfillerinde kaydediliyor ki duğuna dair müsbet deliller gös
!ngiliz • İrak münasebetlerinin terdik. Buna rağmen bu yanlış 
kesilmesi mevzuubahs değildir iddialan tashih etmek istemedi -
~re iki memleket arasında, pıev- !er. Biz hüsnü niyetle hareket 
ı>ut rnuah~ ~~~'1! ffipr'i eden insanlarız. Buna rağmen b8 
.... +t,. 11-,,_1,.;:;Sı'tct;ıilı'T. ..diselerin inkiififını beklemekten 

bir çok tayyareler hasara uğra - ba~ ~ir ~ yapamayız. 
tılnuştır. Tayyareleriıniıden biri .. Nmç~ç, . netice olarak 1Unlan 
ÜlaÜne dömnemi .. ir ııvlenustır: 

. ,.. • " . "Milletimiz mazide baska taar 
Atına 5 (A.A.) - Teblıi.. .,,.1=-ra "'"' kar~ tturdu 'Ri,. lcn,.lr 

Düşman tayyareleri Argoetou•yi mayız. Eğer çarpışmak llzımge-
bombard~an etmişlerdir. Nü .. - lirse çarpışaca~z. Vazüemizi y~
fusça zayıat ve hasar yoktur. Duş oacağımızdan herkes emin olabı 
man tayyareleri Korfu'yu da bom lir .• 
bardıman etmişler ve bir yelken- Katimerini ·gazetesi, ayni za
liye mitralyöz ateşi açmışlardır. manda Belgrattaki Turkin sefirı 

18411 de doğmuş ve 1920 de 
etmiştir. Buyük bir Türk he 
allmidlr. Pariste tahsilini ikm 
miştlr. Meşhur teşrih üstadı 
yln talebe.,,idir. Teşrlhe alt trll 
luahlıırııı pek çoğunu kenduıi 
miştir. 

Besim Ömer Paşa: 

1861 de doğmuş ,.e 1940 da ö 
tur. Babası İkinci Hamit zam ,. 
ki ilk Millet Meclisinde Meb 
lunan Nardı Ömer Şe\ki 
oğludur. Hayatını mesleğine tah 
miş olan bu zat, memleketimiz 
Usas 'e meslek için yaşamanı 
örneğini vermiştir. Tıp Fakült 

unanis 
ıtsız ve 
r olaca 
uvvet .. 
"mas 

kl dersleri ve halkın sıhhatine 
terdiği yakm alaka ile hekımllğı 
ebcltğin terakkisine büyük hlzm 
dokunmuştur. Memleketimizde ı 
salnıımelerini çıkarmıştır. Birçok 
bJ eserleri vardır. Cümhuriyeti 
liinından sonra Üniversite Rckt 
olmuştur. Hıç evlenmemiştir. 

Asaf Derı·iı Paşa: 

Meşhur doğum ve kadın ha 
ları miltehassısıdır. Trp F'akül dl'lnl ha 
uzun müddet profesörlük ltWıT-tl+lp,. i · 
Memleketimizde ebelik ve kildin h • çı 
talıkları şubesini yenileştirmll ve bır ü~r. 
çok mütehassıs doktor yetiştlrmişt r. alu 

Eski sadrazamlardan Halil Paşanın ~le 
torunu, Deryiş Paşanın oğludur. 1 • S 

1868 de Istanbulda dogmuş, 1928 
de vefat etmiştir, Bir clldi neşredı
len "Kadm hastalıkları,, ısimli 3 c it
lik bir eseri vardrı. 

Ali Rıza Bey 

İlk defa Avrupada yetişmiş kim
ya&erlerimizdendir. "Kimyayı Uzvi,, 
isimli bir eseri vardır. 1886 da P -
riste tahsıl etmiştir, 1904 de ölmil tur. 

Ziya Nuri Paşa~ 

• • 

Bu 
. 

1872 de doğmuş ve 1936 da 15lınüş- 1 n 
tür. 1890 da Askeri Tıbbiyeden çık-
mış ve 1894 de Berllne göndenlınıı· 
tir. Muhtelif lisanlarda neşriyatı 'ar
dır. 

Süleyman Numan Pafll: 

1868 de doğmuş ve 1925 de lSlmu -
tür. Memleketimiz.in tanmınıs dokto -
larındandır. Berlindc tahsil etnuştir. 
Uzun milddet hocalık etmiştir 

Vattil Naum: 

Memleketimizin büyük klmyager
lerindendlr. 1858 da doğmuştur. 

Şakir Ptl§Q: 

1847 de doğmuş ve 1908 de vefat 
etmiltlr. Fizyoloji mütehass11ların
dandır. Eserleri vardır ve birçok ta
lebe yetlş~tlr. 1870 de Pariste 
tahsil etml:ıtir. 

ıle yaptığı bir mülakatı da neş
retmektedir. 

Y ugoslavya Ameriluulaın 

harp malzemeai idali 
Vqinıton, 5 (A.A.) - Jltoole. 

velt .ıazeteciler toplantıaındt 
yaptılı beyanatta Yu~lavya. 
nın Amerikadan bazı tip ~ 
malzemesi istedilini ve Amer 
kanın bu malzemeyi tedarike im. 
kan olup olmadığını ~ 
ğını bildirmiştir. Roosevelt ev 
velki ıün Yu.:oslavya El~isiylE 
l{Örüşürken bu talebin kendisinf 
yapıldığını sövlemistir. 

Ameriluula bloke edlkn 
Yugoal.av paraaı 

ıe 

neti 

Sa 

•Der -.ı 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bari bir 1M 
ciye Nazırı Hull. ~azeteciler top nde b~ 
lantısında bloke edilmiş bulu • HanKJ 
nan Yu2oslav matl<ıbatımn bt hngi 1' 
memleketin ibtiyaclannı tara almadı? 
lıyaeak şekilde serbest bll'llale: t, hi( b 
eaiını söylemiştir. opun ı, 

Hull, yeni Yu•oalav h~n tül 
tinin vabdetizıden dolayı aem , barlk1 
nuniyet izhar etıni$ w , herhı 
Lideri doktor Maçek'in n te 
Muavinlilini kabul etm yer. 
l{oslavlann birliline ve e ele 
terini müdafaa edecekl ıi ve 11 
1i1 addettiliPi söylemlşttf;!' rilse" 

ı ıha ed~ 
. - - --· ... adı mümkün aeıtıaıt. Brnaenaıe, 

Memleketi müdafaa için seferber vaziyete getinım• ~ olan Yugosfa v ordutu 1 yine bilaqpmiz dünya ve tarUı yine, clhanrfrlerln i . ' 
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Ba,, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keaer 
icabında ıünde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 
' HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 
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-----Türkiye 
KIZILAY CEMİYETİ 

Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afyonkarahisar :Madensu. 

yu şişelerini koymak üzere asgari 75'l0. a;ı;ami 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
Bu sandıkların tahta ve çivisi Cemiyet tarafından verilece. 
ğinden yalnız imaliyesi açık 'l'IÜnakasaya konmuştur. Müna. 
kasa günü: 11 Nisan 1941 saat 14.30 da. Taliplerin şartname 
ve şema için İstanbul'da Mimar Vedat Caddesinde "Kızılay 
Hanında., Kızılay Deposu Direktörlü/tüne müracaat etmele-
ri ilan olunur. (1948) ................. 

Tünel Saatleri 
~;/İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

1 • 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

8 den 10 a kadar 
12 den 13 e kadar 
16,30 dan 20,30 a kadar 

pauırlt>si gününden itibaren 
gösterilen saaUer zarfında i~

(2715) 

TAN 

.;. . 1. l 1 ... ' • 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~:i 

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

Çünkü: Çocuk Ar.sik lopedisı A Çünkü: 
çocuğun mektepte t· . 
mektep nı~mda, hatla 1 

Çocuk Ansiklopt"disi 
biinü dünya çocukla. 
rma yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

mektepten sonra muh· 
taç ::>1.luğu en kıy- , 
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp krıy
bolabilir veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

TAN Neşriyat ·~Y.!.: 
l s t a n b ıı l · · . < , ·:· . ·:: ~ 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 

\ocıık A .1s;k lopcdisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder • 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
leclit edümiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 
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:J A Ş K 1 N T E M i Z i ~ ı ~ 
ba. Milli, Hissi ve Aşki Roman E ~ ~~\-::;./\. ,_PA R~A· 
_ Yazan: Aka Gündüz §' ~ \ RAY•T TARIŞINlN 
ı§ Satış yeri: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kr. ~ DiREKSİYONUOUR 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - KllJlıyaka sahil caddesinin Bostanlıdan Bergama yolu iltisak 

e noktasına kadnr olan 4,5 kilometrelik kısmının beton kaplama inşaatı 
l.4.1941 tarihlndeR itibaren 17 gün milddeUe ve kapalı zarfla eksiltrne
Yc çıkarılmıştır. 

2 - Tahmini keşif bedeli (96062) lira 13 kuruştur. 
3 - Kesif evrakı 4i0 kuruş mukabilinde turistik yolları müdürlfi

r \1 .İİ{lnden alınabilir. 
1 ~ 4 - Muvakkat teminat miktarı (6053) liradır. 
r~ 5 - istekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel turistik yol-

J.,.r mıntaka mildürlüğilne müracaatla eksiltme ıınrtnrunes~de yazılı eh-
liyet vesikasını almalıdırlar. ' 

6 - Eksiltme 17 Nisan 941 tarihinde perşembe günü saat 11 de İz
mir vilAyeU DaimJ Endlmcnl odasında yapılacaktır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanumın hükümlerine göre haurlıyacak
ı lan zarllnrını ihale gunünde saat 10 a kndnr viU'ıyet makamına makbuz 
1 mukabilinde tevdi etmeleri Uıumdır. (1244) (2646) 

rı --------------------------------------------------~ 

TüRKIYE CÜMHURIYETI 

, 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 
Para Biriktirenlere 28,800 Lirt1 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlreıt Bıı.ıkıısındıı kun-baralı ve ihbarım: taaıırruf heaııplarında en az &O 

t ılruı bulunanlara aenede 4 defa çeklleeek kur'a ile 191ğıdıkt pllna gö· 
rfı ikramiye dağıtılııeııktır, • 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2,000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 • 

40 .. 100 .. 4.000 • 
100 " 50 ,. 5.000 • 

1 120 .. 40 • 4.800 • 
t . 160 .. 20 .. 3.200 .. 

1 
1 ~ ! ~:r: ~~r~~~ıa;~~:~\:::1~~; ;;r 2~enr:z1ı~~~~e 5~e1:~ı~:~t~~ğıK~~:!: 
senede 4 defa, 11 Eylül. il Birincikllnun, l 1 Mart ve 11 Hazlrnn 

tarihlerinde c:ekılecektlr 

~~ıı • ._. \e Neşrıyat muduru. Emin U7.man. Gazetecilıa ve .Ncşrıyaı 

"' r S ,.,.~~ Ma'" -ı 
' • .A. UiırM•& •s.._ 

1 
1 .. . . . .. 

IDARU iNi BlllN IS BAN KAS iN DA 
!KRAMIYE~J HESAe_ ~Ç ... R --

r T. iş Bankası "...:::_--=~=-=-iı-----------' 
f Küçüle Tasarruf il 
1 Hesapları 1941 1 01h~fa-l. 

~-Dr. İshan Sami~ 

1 iKRAMiYE PLANI i Ç2) 
1 i Kctideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiuı
' • •os, 3 tkinciteırin tarihlerinde ra· 1 

Öksürük Şurubu 1 
Öksürük ve nefes darlığı, I 
boğmaca ve kızamık öksü-

i ı rükleri icin pek tesirli 
ilaçtır. 

pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 • =3000.- .. 
2 • 750 .. =1500.- • 
4 .. 500 .. = 2000.- .. 

: 8 .. 250 .. =2000. .. i 35 • 100 .. =3500.- .. 
1 80 .. 50 .. =4000.- • 
: 300 .. 20 • =6000.- .. • 
: : ................................................... 
1941 Yılının Mart Ayında 

Tramvay, Tünel \'e Otobüs 
Arabalarında Bulunan Eşya 
nın Müfredat Listesidir. 

Adet 

Muhtelif cins çantalar 65 
.. ,, ç:ı.ma5ırlar 22 

Kadın erkek ve çocuk için çift. 
tek eldivenler 104 
Kadın erkek ve çocuk için çift, 
ayakkabı ve llıstikler 
Kodm erkek ve \"OCUk için 
şapka, bere ve kasketler 
Kadm erkek ve çocuk için 
§emsiyeler 
Kadın erkek ve çocuk için ço
raplar 
Çocuk patiği tek 
Baston 
Rop kemeri 
Yün atkıla.i 
Eşarp 

Erkek için pantalol\. 
Çocuk paltosu 
Kumaş parçası 

Bo'a 
KAğrt, e\Tak ve kitaplar 
Dolma kalem 
Gözlük 
Tesbih 
Fotoğraf mnklnı~:.

Kadın kol saati 
Erkek kol saati 
Hırdavat 

Yemek tnıı 
Yiyecek maddeler 
Bir miktar para 
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ı-- ' 1 Suat Gün Konseri 1 

İstanbul Asliye Ü~Uncü llu -
kuk Hakimliğinden: Güldane ta. 
rafından, mukaddema Beyoğlu 
Yeniçarşı Gülbaba sokak 24 No. 
lu evde mukim iken halihazır i. 
kametjfclhının meçhul oldu,ğu t;ı

'-•Herkes kullanabilir. _, 

Osmanlı Bankası 

i LAN 
1334/ 1918 ihraçlı 7o 5 faizli 

DAHİLİ İSTİKRAZ tahvilleri
nin 1 Mayıs 1936 tarihinde mev. 
kii tediyeye vaz'edilip ibraz o. 
lunmıyan ve mezkur vadeye ait 
37 numaralı kuponlan 1 May15 
1941 tarihinden itibaren Türki
ye Cümhuriyet Hükumeti nef'ine 
müruru zamana tabi olacagı mez. 
kur tahvilat hamilerinin malu. 
mu olmak ·üzere ilan olunur. j 

ayyün eden Ali aleyhine mahke- Eyüp Sulh Hukuk Mahkemealnden: 
menin 936/ 1922 No. lu dosyası 941/112 A. Ş. - Balat Karabaş mah. 

İşkembeci sokak 22 No, da Sinyora 
ile açılan bpsanma davasının ya. Samrona tarafından ayni evde otu-
pılan duruşması sonunda: Kanu. ran 341 D. lu ölü Yako ve ölü Şabl 

M d · · 131 l 8 oğlu ve torunu Mlşon Sadığın klm-
nu e enının • 34, l3 ve sesi bulunmamasından ve kendisi de 
142 inci maddeleri mucibince vôslliğe ehil bulunduğundan küçüğe 
tar aflann boşanmalarına ve Ali- vasi tayın edilmesini talep etmesi ü
nin bir sene müddeti& evleneme- zerine, yapılıın tahkikııt ve duruşma 
mesine ve çocuklarının vel8yet sonunda: Mumaileyha büyük annesi 

Sinyoranın vasiliğe ehil olduğu ve 
hakkının anaya verilmesine 17 / suiistimal etmiyeceğl ve küçüğün 
6/ 938 tarihinde verilen kararın menkul ve gayri menkul hiçbir ocyi 1 
dahi müddeialeyhe ilanen tebli. bulunmadığı şahitlerin şahadatı ve 
ği tensip kılınmış olduğundan zabıta nüfu~n gelen y~zılıir~a. anla
mu.maileyh Alinin ilan tarihin. şıldığın~an Mı.şona vAsı .~yı~ne ve 

1 

usulen ıl~nat ıcrasma kabılı itızar ve 
den itibaren on beş gün zarfında iUraz olmak üzere 21-3-941 tarihin-
müracaatla temyizi dava edebi - den karar verildiğinden keyfiyet 10 
leceği hususu ilan olunur. gün müddetle ilan olunur. 

1
8 '4/ 941 Salı Akşamı saat 

21.15 de SARAY <ıinemasın. 

ı , da verilecektir . J 1 ••llılmıııfıl••iililliıililllıiiıl 

6 • 4 - 941 

Boy atan soluk kzzlar ! 
k rı 11 s 1 z 111 r> lı'f P pli le r ! 

BOluOu" bu ntzllf ve mOhlm deninde kuvvet 

ve kudret kaynal)ı olan kana muhtaçtwlar ı ..• 
DEŞ YEN ın ka" kuvvet şurubu ile bunu kauna• 

rak soluk çehrelere eanl• bu penbellk vt tek• 

mıı vücuda taze bir bahar zlndelfl)lnln ııelmHI 
muhakk•ktıı 

Z•vıt ve solulı benlzll çocukları DE ş YE N'ın 
kan kuvvet surubw. 

i DE AL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: u Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, ''İDEAL BÜRO'' yu okuyunuz.,. 

Satış yeri: TAN · lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

Devlet Oemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ılanlan 
SirJcecı emtia ambarında tam vagon muamelesine tfıbi çlmentol::ınn 

ve Toprak Ofisine ait zahire vagonlarrnın tahmil ve tahliyesinin 1.4.941 
tarihinden itibaren 3 ay müddetle mal sahiplerine brrakıldığı ilan olunur. 

(2716) 

Muhammen bedeli (4185) lira olan 1000 metre 3 pusluk galvenlzc 
gaz borusu ile 12 adet demir ve galveniıe gaz boruları için 6 köşe so
munlu çift mamelon (demirden) (15.4.1941) salı günü saat (10.45) onu 
kırk beş~ Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ta
ahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabma açık eksiltme usu
Uyle satın almaca,ktır 

Bu işe girmek lstlyenlerin (313) lira (88) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesalklc birlikte eksiltme günü saatine ka
dar kim!ııyona müracaatları llızrmdır. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2736) ____ , 

. Şişe ve 

Anonim 

Cam Fabrikalara 

Sosyetesinden : 
Paşabahçe fabrikasının takriben beş bin tonluk senelik kum lhtfya

cmın Karadeniz Podima madenlerinden fabrikamıza nakil işi ihale e
dileceğinden taliı,>lerin 15/ 4/941 tarihine kadar şartnameyi görmek ü
zere Sosyetimizin Galatada Perşembepauırı İş hanında İ$anbul BQro-

\i ~una müracaatlarL , 

BANKASI 
• TURR ANOND1 ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
Statilleri •e Tllrlc:rc Cnnıl'ıanyetı tlc mllnalrit moka•elenamu' 

t\umaralı 10/6/Hl33 tarıhli ununla taıdilıı edilmı,tır. 
(24/ 6/1933 tarihli 243~ Numaralı Resmi Guctc) 

Sermayesi: 10.000.000 Ingiliı Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası Oıityat akçeHİ : 

~~~~!!!! 

Türkiyenin başlıca şehirlerindeı 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LON.DRA ve MANÇESTER de 

vt ISIR. KIBRIS. VU r. AN IST AN lRAN lliA.K.. Fil..ISTll\ 
ve MAVERAYI ERVUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
ı uGOSLAVYA, ROMANYA. 'lUNANJSTAN. SURIYE, LUBNAI' 

Filyalleri we bütün Dünyada Acenta •c Mubabırlcrt nrdn 

Her oevt Han.ka Muamelelerı 1apar 
Hesabı can ve mevduat hesaplan küsadL 
ficari krediler ve vesaikU krediler küş.dL 
fürklye ve ECoebi memleketler üze.rme keşide ıenedat b 

H)ntosu. 
Bors• emlrlert. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtH Ozerine avans. 

-\t"nt?dat tah!';ilAt• v• ••'"'° 

En yük.sek emnJyeı şartlarım naız kiralık 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumharası7 l tasamıf hesaplan acıhr . 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GatJson diyor kt: 

~ 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. 

Fiatı 50 Kuruı. 


