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Girmİ§ 
Bul~nuyor 

Almanya, bu taarruza vaktinden ı 
evvel başlarnıııı ve hazırlıklarını 
tam yapamaml§txr. Diğer taraftan 
tıugiln İngilizler Yugoslavyaya 
derhal yardmı edebilecek vaziyet
tedirler. Bundan başka Amerika, 
Yugoslavyaya yardım vaadetnı.is 
ve bu yardım derhal yola çıka
rtlmı~tır. Biltün bu sebeplere bi
naen Almanyanm Balkanlardaki 
taarruz hareketi şimdiye kadar 
tesadüt etmediji müşküllerle do
ludur, 

Jl.l. Zekeriya SERTEL 

H arp nihayet dündenberi 
Almanların bir taarruziy • 

le Balkanlara da yayılmış bulu
nuyor. Yugoslavya ve Yunanis -
tanın kabahatleri ne idi? Alman
ya niçin bu taarruzu yapmıya lü
zum gördü? 

Dün Hitler neşrettiği beyanna
mede Yugoslavya ve Yunanista
nın kabahatlerini uzun uzadıya 
saydı. Bu beyannameden öğreni -
yoruz ki, bu iki küçük Balkan 
memleketinin kabahatleri, istik -
lallerini müdafaaya karar vermiş 
olmaları, bitaraf kalmak isteme -
leri, ve nihayet tehlikeyi görün
ce Ingi!izlere temayül etmiş bu -
lunmalarıdır. Bir memleketin is
tiklalini korumak istemesinin gıi
nah teliikki edilmesi, tarihin bel
ki de ilk defa kaydettiği bir hadi
sedir. 

* * Simdi taarruz başlamış bulunu 
yor. Şüphesiz ki, Yugoslav

lar ve Yunanlılar, boyca kendile
rınden çok büyük olmasına rağ -
men, Almanyanın bu haksız ta
arruzuna karşı vatanlarını sonuna 
kadar mudafaa edeceklerdir. Yal
nız taarruzun başlamasiyle bera -
ber inkişaf eden bazı hadiseler 
' ırdır ki, bunları kaydetmeyi u
nutmamak !Azım gelir: 

1 - Bu hadiselerin birincisi 
f~o,yet Rusyanın Yugoslavya ile, 
ı~arruz başlamadan üç saat ev -
,·el bir dostluk misakı imza etmiş 
0 masıdır. Bu misak ile Sovyet 
Rusya. şimdiye kadar yaptığı hi
lafına, Yugoslavyaya karşı olan 
scmpatı ve temayülünü izhar et -
mış bulunmaktadır. Moskovanın 
bu suretle Bulgaristana karşı ol
duğu gibi, hadise olmadan hare -
kete geçmiş olması manidardır. 
Ve bu hareket hiç şüphesiz Yu -
goslavların maneviyatını yüksel
tecektir. 

2 - Italya Yugoslavyaya kar _ 
şı harp ilan etmemiştir. Bu da 
evvelce de kaydettiğimiz gibi, I
talyanın Yugoslavya ile harbe ta
raftar olmadığının tezahürüdür. I
talya, Arnavutluktaki kuvvetle -
rinin tehlikeye düşmesine mani 
olmak için şimdilik harbe girmek 
ten içtinap etmeyi tercih etmiş o
labilir. Fakat Yugoslavların bu o
yuna inanacakları şüphelidir. 

3 - Almanya bu taarruza vak
tinden evvel başlamıştır. Alınan 
erkanıharbiyesinin planı yüzde 
doksan hazırlanmak ve sonra 
harp için yüzde on bir zaman bı
rakmaktır. Bütün istilll ettiği 
memleketlere karşı bu planı tat -
bik etmiş ve daıma girdiği mem
leketleri ezmiştir. Halbuki bura
da hadiseler süratle inkişaf etmiş 
ve Almanya yüzde doksan hazır -
lığını yapmıya vakit bulamamış -
tır. Yunanistana çıkan Ingiliz as
kerlerinin Bulgaristan ve Yugos
lavya hudutlarında tahkimat vıi
cude getirmelerine meydan ver
memiş olmak için hareketini tes
rie mecbur olmuştur. 

4 - Şimdiye kadar Almanya 
her girdiği memlekette, evvelce 0 

memleket içindekı Alman koloni
lerinden, beşıncı kola mensup un
surlardan istifade etmıştı. Bu sa -
yede hem muvaffakıyeti tesri e -
debilmiş. hem de çok zayıat ver -
mekten kurtulmuştur. Yugoslav_ 
ya ve Yunanıstanda Almanya he
sabına çalışan beşinci kol mevcut 
değildir. 

5 - , hgilizler Yugoslavpya 
derhal ' r ım edebilecek vazi · 
yettedı unanıstana çıkarılan 
kuvvet 'slav ve Bulgar 
hudud r Ingiliz tayyarelç -
ri b goslav tayyare ü:Şle -
riııe :Ôcrh 1 yerleştirilmişlerdir. 
ATkailan da mütemadiven yardım 
yetiştireceklerdir. Filvaki Ingiliilİ 
!er bu defa de t~ebbüs haml'l:n~ 
Almanlara hır"kmı<lar. fak<ıt 
!arı B•lkanlardıı.nihayet yen 
cephe ile karsı karşı)'lı bulundur
mıva muvaffak olmuşlardır. 

(Sonu.· Sa 5; Sü 7) 
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Almanlar 
Taarruza 
Geçtiler 

Yunan ve Yugoslav 

Hudutları Ayni Anda 

Tecavüze Uğradı 

--
Almanlar Strumada 

Ağır Zayiat Verdiler 

Elen Ordusu, Nazi 

Hücumunü Bütün Hat 

Boyunca Durdurdu 
Beri in, 6 r A. A. \ - Başkuman

danlığın tebliği: Yunanistana ih
rac edilen İngiliz kıtaları şimale 

Yugoslavya ve Yunanistana karşı yapılan Alman taarruzlarının istikametini gösterir harita doğru ilerlediğinden ve seferber 

İngilizler 
Adis-Abebaya 

Girdiler 

-ı edilen Yugoslav ordusu ile mu-r·---·-.. -····-... ·-·············"\ vasala temin eylediği öğrenildi-yu n o s la vy a {(in.den, Alman ordusu. teşekkül-

!
j•: Brest'e ':il lerı bu sabah. mukabıl taarruza 

• geçmişler ve bir çok noktada Yu-
ı ile s Rusya nan ve Sırp hudutlarını aşmışlar-
i y ,, ı • dır. Sabah saatlerinde, Alman 

ı a 1 an hava kuvvetleri. Sırp tavvare 

Arasında meydanlarına hücum etmiş ve 

H •• kuvvetli teşekküller Belgrat ka· ucum _.,.._ lesine hücum ederek kıslaları ve 

i
l askeri ehemmivette tesisatı tah-

Hür Fransız Kuvvetleri Moskovada Dostluk rip eylemislerdir. Avni zamanda 

P 1 S 1 İtalvan muharebe t•vvareleri te-

de Musavva'ya 

Km. Yaklaştılar 

13 l etro tok arı ve Ve Ademi Tecavüz sekkülleri. cenubi YU!!Mlwyad• 

1 askPri ehemmivette hedef!Pre mr 

1 Antrepolar Yakıldı paktı imza Edildi vaffakıyetıe hiirum etmisıerdir 
İ j ( S<>nu. Sa 5; Sü 3 J 

AdigratŞehri de 1 Alman Gemilerinin! Bu Hab; Londrada Al N 
ı C. d ç k s·· ··k' man of asına 

Düşmek Üzere ıvarın a 0 uyu i iyi Karşılandı •• • 
Kahire. 6 (A.A.\ - Ingiliz ve i yangınlar Çıktı il Gore Harbın 

imparatorluk kuvvetleri ileri cü 
zütamlarının Addis-Abeba'ya gir Londra, 6 (A.A.) - Hava Ne. Sebebi Şudur. 
mis olduğu resmen bildirilmek- za.retinin neşrettiği tebliğe göre, • 
tedir. dun gece Brest limanında Al. 

/ngiliz resmi tebliği man muharebe kruvazörleri 
Kahire, 6 (A.A.J - Umwni "Scharnhorst,. ve "Gneisenau 

• . • , ya karşı yapılan hava hücum~ 
kar~rg"!'ın teblıgı: esnasında tayyarelerimiz bu gi_ 

.. L~.bya .. da! k~talarımızın tahaş - bi hedeflere simdiye kadar atıl
~du, guçlüksuz devam etmekt~ mıyan en büyük capta bombala-

rH. b . d 
1 1 

k 1 rı kullanmıslardır. Akına kuv_ 
a eşıstan a: mparator u l' b" h f"J . t• k 

kuvvetlerımizin ileri müfrezele- ve.t ı ır ava ı osu ıs ır~ et-
ri, dün akşam Addis-Abeba'ya ıı:•s ve her ne .. ka?ar hucumun 
Varmışı rd r O h t -

agırlık merkrzını bır Alman mu-
a ı . a a cenup a, u b k ·· ·· ·· b l d 

mumi ileri hareketimiz devam ~are e ruva.~orun!ln u un u~ 
etmektedı'r E · 1 · ikt ~u havuzla dıger bır Alman MU. . sır erın m arı k .. .. .. 
durmadan artmaktadır. harebe _ruvazorunun . vana~ış 

Eritre'de· A M lmlundugu rıhtım teskıl etmısse . smara - usavva .. . d · ·· - ·· d · 
yolu üzerinde esaslı maniaları ~e. bu muhım enız uss_unun •
temizledikten sonra Musavva Ji- ger kısımlarında da agır hasar 
manına doğru ileri 'hareketimiz "'tı1'ubulmustur. 
yeniden devam etmektedir. ' Üssün torpido muhriplere mah 

Ileri hareketimiz, Dessie'ye ve <US rıhtmında petrol stokları ya
Gondar'a gıden esas yol üzerin- kılmıştır. Yanl'ından cıkan mat 
de de muvaffakıyetle devam et- kırmızı alevlerden kesif bir si-
mektedir. vah bulut tabakası yükselmiş. 

T bl l · d tir. Bircok antrepoların da van-
ra usgarp cep ıesın e dıi!ı haber verilmektedir. Alman 

Londra, 6 (A.A 1 - Askeri muharebe kruvazörlerini sermek 
mahfiller, Trablusgarp 7ephesin- güç olduğundan tavvarelerimiz 
den gelen son haberlerı tatmin hava fisekleri atmıslardır. Harp 
edici buluyorlar. Zannedildiği ~emilerini,.. ile i•tiT•k ettiiii ba-

( Sonu: Sa 5; Sil 6) (Sonu. Sa 5, Sü 1 J 

Anlaşmayı ''iovyet•er Birliği 
Namına İmza Eden Molotof 

Londra, 6 (A.A.) - Moskova 
radyosu bu sabah hususi nesri
vatta bulunarak Sovyetler Bir • 
!iği ile Yugoslavya arasında bir 
dostluk ve ademi tecavüz paktı 
imza edildiğini bildirmiştir. Pak 
tın metni sudur: 

(Sonu. Sa 5, Sü 1) 

Yugoslavya İle 

Yunanistan İngilizlerle 

Biriik Olmuşlar ! 

italya da 

iştirak 

Harbe 

Ediyor 
Roma, 6 (A. A.) - Italyan rad

yosu, İtalyanın Yugoslavyaya 
karşı harp ilanı hakkındaki resmi 
deklarasyonunu neşretmiştir 
Bunda ezcümle deniliyor ki: 

"İtalya ve Yugoslavya, 1937 
Martında. devamlı bir sulha esas 
teşkil edecek bir dostluk paktı 
akdetmişlerdir. İtalya. entrikala
rın .. kurbanı olarak cekilen baş· 
vekıl Stoyadinovic'in sukııtundar 
sonra da bu pakta sadık kal
mıştır. Yuı?oslavva 25 Mart 1941 

(Sonu. Sa 5; Sü 4) 

Memleketi müdafaa için seferber \•aziycte gctiri1ml~ olan Yııgosla v ordusuna mensup bir topçu ta burı 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki : 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
•uretile bir iki sene ııihi kısa bir zaman idnde müsterlle
rinin adt'dini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda slze 

Yunan mil'etinin sonuflh kıtdar 
müc-ade1e:ve devaın edece!?-ini 
söyliyen Baş,·ekil KORİZİS 

Yunanistan 
Zafere Kadar 

Harbedecek 

Kral Diyor ki : 

"Mücadele Amansız 

Olacaktır, Kat'iyen 

Boyun Eğmiyeceğiz" 

Halk Vatanperverane 

Nümayişler Yapıyor 
Atina, 6 (A.A.) - Bu sabah ra

at beşi çeyrek geçe Alman elçisi 
Başvekil Korizis'i ziyaret ederek 
Alman hükümetinin notasını teb 
!iğ etmiştir. Korizis elçiye verdi
ği cevapta, Yunan hükumetinin, 
diğer taarruzda olduğu gibi, bu 
yeni taaıTUz karşısında da ken -
dini müdafaa edeceğini bildırmiş 
tir. 

f(ralın beyannamesi 

Atina, 6 (A.A.) - Kral George, 
Elen milletine hitaben ncşrettiğı 
bir beyannamede, Yunanistanın 
zaferden emin olduğunu bildir -
miş ve ezcümle demiştır ki: "mıi 
cadelemiz ağır, fakat amansız o -
lacaktır. Hiçbir düşman kar~ı;ın 
da boyun eğmiyeceğiz. Hiçbir fe
dakarlıktan çekinmiyeceğiz. Yü -
rüyeceğimiz uzun yolun ucunda 
zafer bizi bekliyor. Biz, mütte -
fiklerimiz. tükenmez kaynaklara 
malik kudretli Ingiltere ve Ame
rika Birleşik devletleri ile yanya
na bulunuyoruz ve Yugoslavya 
ile elele mücadele ediyoruz . ., 

(Sonu. Sa 5; Sü 2) 

İngiltere 
Yardıma 

Başlıyor 

Londra, İcabeden 

Tedbirlerin 

Olduğunu 

Alınmış 

Bildirdi 

Ofi Aiansı R "modan 

Şu Haberi Veriyor: 

lngiliz - Alman Kıtaatı 

Struma'da İlk Defa 

Temasa Geldile)r 
Londra. 6 rA. A.) - Resmı 

mahfillerde bu sabah bildırildi 
~ine göre tecavüzün kurbanı olan 
Yugoslavya. Yunanistan ııibl İn· 
gi!terenin kayıtsız ve sartsız yar
dımına mazhar olacaktır. 

I ngüiz kuvvetleri ile 
temas 

Roma. 6 IA.A.) - "Ofi,, Alman 
ve Ingiliz kuvvetleri arasında te
mas, bugün Struma vadisinde \'ll· 
kua gelmiştir. 

"Cephe genişlemiştir,, 
Londra, 6 (A. A.l - "Reuter 

ajansının diplomatik muharri~ 
yazıyor: Hitler. yeniden bir da 
be indirmiş ve itiyadına sad 
kalarak en zayıfa vurmuştur. Hı 
!er, Yunanistar.da ve Yugosla 
vada hasımlarını hazır bulaca' 
tır. Bu is, Hitler icin sadece b• 
~ezinti olmıyacaktır. Londra'da 
henüz resmi malümat alınama
makta ise de. Edenle General D ·1 

(Sonu: Sa 5; S8 1 ) 

Ege ve Şark1 
Akdenizde 

Almanlar Bu Sahayı 

Gemiler İçin Tehlikeli 

Mıntaka İlan Ettiler 
Berlin. 6 rA.A.l - "D.N.B.; 

Resmen bildırıldiğine göre, Yu· 
nanistanda cereyan eden asker' 
harekat dolayısıyle şarkl Akde · 
niz havzasında ve Ege denizin ~ 
de harekata ıntizar edilmesi la 
zımdır. Şımdi harekat mıntakas 
olan bu bölgede cereyan eden h 
rekat, tıcari deniz nakliyatın 
tehlikeye sokmuştur. Bu mınta 
kalara gidecek vapurlar, mayr 
vesair harp vasıtaları ile ımhı 
edilmek tehlikesıne maruzdur 
!ar. Alman hükümeti, 4 şu':ıa 

(Sonu; Sa 5: Sü 6 J 

r GÜNLER GECERKEN ) 

Yok Edilemiyen Kudret 
Yazan: Refik Halid 

Diinya bu! Ne azametli çığlar dağlaı-dan yuvarlanarak önilne 
geleni siirükleyip göçertmiş; nice korkunç seller ova

ları basarak yoluna çıkanı yığıp götürmüş; nice müthiş kasır
ızalar bulduğunu temelinden koparmış, hak ile yeksan etmiştir! 
Bu dünya ne kıtlıklar, tiı'.inlar, katliamlar, istilalar, harpler, yan· 
gınlar. zelzeleler. ne fel8ketler görmüştür! 

Fakat. kısa bir zaman sonra çığlar erimiştir; seller kuru· 
muş, kasırgalar dinmiştir; kıtlık bolluğa, katliam nüfus çoklu· 
ğuna. istila is~ihlasa , yangın şenliğe çevrilmiştir. Dünya böyle
dir! Böyle olmasaydı cihan, çoktan ay sathına döner veya, çok
tan bir kisinin ve bir kudretin malikanesi olur, bir bey ve bir 
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esir kafilesinden ibaret kalırdı. Asrı hazır tarihinde hangi harp, ın 
hanııi milletin kökünü tamamiyle kazıyabildi? Hangi cihangir ·ıa 
istilli ettiği yerde tutunmaya muvaffak oldu? Hangi kasırga ve tek 
zelzele sahasında yine sehir ve medeniyet kurulmadı? ıey 

Afetlere ne taş. ne tunç, ne beton, ne çelik. hiç bir madde saa 
\"e cisim da;vanamaz . Liıkin tankın ezemediği, topun islemediği. .Yıs 
bombanın yıkıp kurşunun delemediği, hastahklann tiiketip zel- r 
zelelerin yok t'demediği muazzam, mücessem, barikullde bir tir 
kudret vardrr. Her şeye dayanan, ne olsa kalan, herhanfi se;v· . ar> 
tan! bir sisteme veya cehennemi illete ııöğüs geren tek vıırlık: nııar, 
Buna "Milli iman" denir. Onun yerleşmiş olduğu yer, fethedil- ~ra 
se değil, yer yarılıp yerin dibine bile göçertilse yine ele ~irile- ı. Ve 
miyen sihirli ,.e tıl<ımh bir kaledir. Harp fenni ve sınaati ne Ptof 
derece tekemmül etse. ne harikalar vücude getirilse ve hunlarla 8'e( 
ne dayanılmaz savletler yapılsa, milli imanı imha edecek hir sı- İi<J 
lah ve .hir sistem icadı mümkiin değildir. Binaenaleyh diinva, <>tıt; · 
,·ine bıldiğimiz dünya ve tarih yine, cihangirlerin ihrel der· 1 lrı 
si alamadıkları t'ski tarihtir! ~ec, ı 

ı-a , 

"' 2e ~ n· '.llJ Is· 
~ ( 

ı.· 



B. 
!'ievrt 
lcabır 
' HE 

--- 2 

Yazan: ULUNAY 

- ZirU.u tu~ı, martaı beluci, yah
dam kamana Uhruç! Uhruç! Uhruçt 
Pü.tr Püf! Püf! ..• 

lnce parmaklarını kadının şa • 
kaklarından alnına doğru sıka sı
-'!:• gezdirerek duanın püf yerini 
hoh! der gibi üflüyordu. 
Kadın efendi yirmi defa kadar 

Nalinin vermut kokan nefesini 
ağzıyla burnuyla yuttuktan sonra 
odasına çekildiği zaman oğluna: 

-Aman aslanım' Allahım sen. 
den razım olsun! Hafifledim. Yü
reğimden kasavet kalktı. Bu ada
mı Allah gönderdi! Diyor ve san
kı cennete gidip gelmiş gibi ilave 
ediyordu: 

Cemi. 
~ 

- Hele nefesi cennet turunçla 
rı gibi kokuyor! ... 

)f 

N afi artık şehzadenin apartı-
manına yerleşmişti. Ufü -

rükçüye apartımanların son kat -
larında her daireye ait olan hiz -
metçı odalarından birini tahsis et 
tiler. Sabah kahvesi, kahvaltısı a
yağına gidiyor, canının istediği 
yemekler yapılıyordu. 

Sanki tarih, ufak ııtikyasta te • 
kerrür kanununu tatbık ediyor
du; 

N a!I, deli Sultan !brahimin 
"Cinci hoca., sı, olmuştu. Nafinin 
"havas,, sahibi olduğu Nistekile -
rin arasına yayıldığı için herkes 

l clıı üfürükçüyü evine çağırtıyor, ki
:s mi nefes ettiriyor, kimi fala bak

tırıyor, kimi de büyü yaptırıyor -
Gllrü du. 

lln•l sef• Nafi bütün üfürükçülük serma 
uıecet\ yesini ortaya çıkarmıştı: 

( Celceluti), (Uhrucat), (Dahka 
ne) gibi acayip isimli dualardan 
başka kendisinin (turabül mevt) 
(Azmi §ebpere), (Fahmül gayya) 

~:.---gibi uydurma isimler taktığı bir 
il ı il il 1 takım toprak, kemik, kömür par· 

çalarını müşterilerine ağır fiyat
~ A !arla satıyordu. 

Odası binlik tesbihler, eski ek 
mek puslaları gibi uzun kllğıtlara 
kargacık burgacık yazılmış dua -

• .; ---
!ar, acemice yapılmış daireler, 
murabbalar içine eğri büğrü harf 
!er konmuş "vefk,, !erle dolu idi, 
dört kö~e bir bakır tepsisinin için 
de 11 rem111 kumu vardı. -

'-1111 Bakıcının odasına girenler bü • 
-- tün bu üfürükçülük levazımının 
ası ~-!!: rasında kendilerini kaybediyor

-. ;IJ Jardı. 

1 • Zahmetsizce yaşamasını temin 
noktası: eden en birinci lmil kendisini mı 
U.1941 safir edenlerin batıl itikatlara 
ye çıka karşı olan merbutiyetleri idi. On-

2 - !arda bu inanış sermayesini za -
3 yıflatmak Nafinin hiç işine gel • 

, . :<ındet miyordu. Kadın efendiyi (iyi sa-
4 atte olsunlar) Rüküş hanımla 
5 Yavru Beyle kıs kıvrak bağlamış 

l:n ın:• tı; saf şehzadeyi de bağlamak 
liyet

5 
için spritiım tecrübelerine baş • 

mir viı ladr. 
7 -

lan uı 
mul<ab - H aftanın eşref saat olduğu· 

nu söylediği muayyen ge -
- celetinde apartınıanın büyült sa -

T l
• !onunda perdeler sım sıkı indirili. 

yor, bilhassa marangoza yaptırı· 
lıın üç ayaklı çivisiz tahta bir ma-

Sı. 

sanın etrafına toplanılıyor, hafif 
bir kandil ziyasiyle ruhlar da • 
vet ediliyordu: 

Bu toplantılarda riyaset maka
mını Nafi işgal ediyordu. Ilk de
fasında gür sesiyle: 

- Geldin mi? Diye bağırınca 
kadınefendi ruhun birdenbire 
karşısında tecessüm ettiğini zan
nederek şarkadak düşmüş bayıl • 
TO•ştı. Diğer bir içtimada da üfıi
rukçünün: 

- Ey ruh! Beni fazla beklet • 
me. Gel! Emri üzerine iyi kapan 
mıyan balkon kapısı kuvvetli bir 
rüzgarla açılınca odadakiler şeh
zade de dahil olduğu halde ka -
ranlıkta kör ebe oynar gibi birbir 
!erini iterek salondan dışarıya 
kaçmışlardı. Nafi bu tesadüfler -
den de hemen istifade etmesini 
bildiği için vaziyetini hiç bozmı· 
yarak ruha 

- Ben sana bedene esir olan 
beşer gibi gel demedim. Bizi ne

' derı korkuttun? 
Diye çıkı~tıktan sonra tirtir tit 

riyen takdirkllrlarını tekrar ma • 
iıı6 sanın başına toplamıştı. 

Aaprtımandakiler Nafiyi bü • 
vuk bir h.üddam sahibi olarak 
tanıyorlardı. 

Hüddam sahibi olmak da nüfuz 
ve iktidarın son derecesine vasıl 
r.!nıak demekti. 

zı,, Hüddam ne demekti? Cin peri 
ılra hikayeleriyle uğraşanlarca hüd· 

dam, muhal zannolunan her ar -
zularını yapacak, imkAnsız adde • 
cli!en her emellerini yerine geti· 
+t-cek zamana ve mekana bağlı ol. 
•onıyarak emirlerine Amade iki mi 

Ç i~~ıevi esir demekti. 
t m 16t Fakat bu esirleri körki:irüne 

ı o K Kendine bağlamak isti yenin bü • 
- >enle ıık bir metanet imtihanı geçir -

<· sened <'Si miıth!s bir sinir mukave • 
uctı gostermesi !Azımgeliyordu. -1 
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Çünkü hüddam, kolay kolay esa· 
reti kabul etmiyorlar, hatta ken
dilerini teshir etmek istiyenle • 
re fenalık da yapıyorlardı. Bu mü 
hım ameliyenin Adap ve erk:lnı 
şöyle idi: 
Odanın ortasına bir seccade se

rilecek, seccadenin etrafına sa
lavat parmağiyle bir daire çizi
lecek, ve bu daire çizilirken (Şed
di çin) duası okunacak ... 

Bu suretle hüddamın bu mev -
hum dıvarları aşıp emirlerine rarn 
olacakları adamlara bir zarar e
riştirmemeleri temin edilmiştir! 
Odada kuvvetli ziya bulunmıya -
cak, bir nihayet iki mum buluna
cak buhurdanlıklarda ödağacı ve 
tütsüler yakılacak etrafa gülsu
yu saçılacak ondan sonra secca
deye diz çöküp elli bin defa bir 
dua tekrar edilecek! 

Deniz Klübü 
Umumi Heyeti 
Dün Toplandı 

Rıza Zeki 

Hakkındaki 

Kararı iptal 

Spor el 

ihraç 

Olundu 
Moda deniz klübü umumi he

yeti dün ögledcn sonra toplana
rak idare heyetinin raporunu 
tasvip ettikten sonra eski idare 
heyetini ibra etmis ve Zek , Rıza 
Sporel hakkında verilmis olan 
ihrac kararının hükmü olmadı. 
ğına ve iptali liızım geldi~ine 
karar vermistir Yen i idare he -
yetine aşa~daki kimseler sN;il· 
mistir: 

Aksam ııa1ctesi bamıuharriri 
Necmettin Sadak. avuka~ Celiıl 
Sofu, Nurullah Draz. Hidayet 
Fuat . Manson . TPvfik Tavlan vP 
iki İnııiliz. Dünkü müzakere bü. 
tün tahminlere rağmen gayet te
miz ve vakur bir mva icinde 
cerevan etmis ve bütiin ihtilat 
mevzuları ortadon kaldırılmıştır. 

~TEFERRİK: 

TAN 

Giyecek Eşyasının Tünel • 
• Seferlerı 

Ucuzlatılması /çın Tahdit Edildi 

Tedbir Alınıyor 
Yerli Fabrikaların İstihsal Edeceği Mamulat 

Halka Ucuz Fiyatla Satılacak 

Her Gün Saat 10-12 

Ve 13-16,30 Arasında 

Tünel lşlemiyecek 
Elektrik. tramvay ve tünel i~ 

letmeleri umum müdürlüğ!i şim 
Yün. tiftik ve pamuk fiyatla-! rarak fiyatları düşürmekte ve dilik haricten kayı~ tedarik et • 

rının suni yükseli•lerine mahal iptidai maddeler müstahsilin e- mek mümkün olmadı ğından . 
br~kmamak· iein hükiımetce alı- linden cıktıktan sonra fivatları mevcut kaymn bir müdd!'l daha 
nan tedbirlerin givecrk esvası - yükseltmektedirler Bundan hem davanmasım teminen tünel se. 
nın fivatlarını muavven bir •rvi- müstahsil VP hem nP müstehlik ferlerinin tahdidine karar ver -
yede tutmak için büvük tesirleri halk zarar 11örmektedlr. mis ve Nafia Vekaletinden mü-
görülecektir. Di;ter taraftan verli fahrikala- . 

ı k d • .. 1.. kl sande istemislı. 
Yerli fabrika arın ikinci ve ü- rın cı ar ıgı yun u vr. pamu u Nafia Vekaleti bu teklifi ka -

eiine;; rllerrlPn oeemPdrn iptidai kumasların da muht:l ı f verledr. bul etmi<tir. Bu sabahtan itiba-
malzeme tedarik etmeleri im - de acılacak Mlıs mae.,aların a t·· 

1 
b hl · t 

8 
d 

- - h lk t 1 ren une sa a evın saa en kan dnhiline ıı;irince . bunl:ı•ın ıiogrudan dogruya a • se ı - 10 k d 1 k ıo d 12 . . d 1 t db. 1 

1 

a a ar ca ı<aca , an 
mamiıliıtının maliv<'t fivatlnrını ması ıoın e esası e ır er a- k d t 1·1 1 c ktı 12 

1 kt O. ve n ar a ı o una a r. 
kolavlıkla tesbit kahil olacaktır l"B"'"sur"6t'le· ı·ptidai maddelerin den 13 e kadar bir saat daha 
Yaoılan hesar>lara ııöre . iptictai u ,- r ı· t k t t'l 

Ucuz tem inı' \•e mamulatın muta- 1 aa ıyetten sonra c rar a ı o-maddel.,rin elden ele germesi ne- ı k 16 30 d 20 30 k 
1 1. " .. 1 unaca ve .. an . a a. 

ticesi olarak bunların f!vatfarın· vMsıt arın e ınd_en ırecmc"•n . m,u• 1 dar çalı masına devam edecek· 
na asııari vüzde on bir yüksek • tehlike arzı netıcesı o1"rak, yun-

1
. ş 

lik olmaktarlır. ı Ayni zamanda lü ve pamuklu kuma•ların yük.j ır. ----o----
•P<'külıitörler her malın istihsal selmcmesi ve hatta daha ucuza 
mrvsiminde bunları ucuzca Wa- satıl;rıası imkan dahiline gire· Karabükle 
rik icin her türlü carcvc basvu. cektır. Bir 

Bu duaları Nafi uyduruyor, ve 
m8.nasının anlaşılma1"laSı için 
mümkün mertebe (tenafür) lü ke 
limeler seçiyordu. Duanın adedi 
on bini bulunca etrafta gürültu -
!er işitilecek, bina yıkılacakmış 
gibi çatırdıyacak, bütün bu alA -
metler karşısında metanete halel 
getirilmiyecek... Devam edile • 
cek. 

Dünya Hadiseleri PİYASADA: roLisTE: , Çivi Fabrikası 
Bir Adam Metresinin 1 Kurulacak Yirmi bine varılınca artık hüd

dam etrafta temessül etmiye baş
lıyacaklar. Korkmamalı. Çünkü 
hiç birisi parmakla çizilen ı Seddi 
çin) i aşamazlar! Hariçte her şeyi 
yaparlar. Hatta taşlar atarlar, 
kendilerine hfıkim olacak adamı 
bu emelden korkutup vazgeçir . 
mek için akla gelmez şeyler ıcat 
ederler, mese!A ona yılanları, ej -
derhaları musallat eylerler, ak • 
repleri, canavarları hücum etti -
rirler ... Dayanmalı! Kat•iyyen za
af göstermemeli ... 

Hakkında Kartalda Pevnir Bollaşmaya 

Dua elli bini bulunca: Bütün 
bu gürültülerin yerine ani bir sü 
künet kaim oluyor. Seccadenin 
karşısında biri son derecede gü -
zel, diğeri son derecede çirkin iki 
sima beliriyor. 

Bunlar huddamdır. Boyunları· 
nı bükerek : 

iki Konferans Verildi 
"Dünya hadiseleri karşısında 

Türkiye,. mevzulu konferanslar 
serisine Kartal kazasında da de
vam olunmuştur. Cümhuriyet 
Halk Partisi vilayet idare heye. 
ti azasından Ahmet Halit Kar -
talda ve Yakacık köyünde iki 
konferans vermis ve bütün kasa· 
ba halkı bu konferansları büyük 
bir alaka ve hassasiyetle takip et
miştir. __ __,,, __ _ 

Söke'de Zeytincilik 
S<ıke ( Tan ) - Bağarası nahi

yesindeki zeytinleri fenni suret 
le budama kursları hitama ermiş 
tir. Kurs müdeti zarfında 2500 
zeytin ağacı fenni surette budan 
mıştır. Kazamızdan kursa iştirak 

- Emret ya Seyyidi! Hangimi- eden 28 müdavimden 25 ine us-
zi intihap ediyorsun? Diyorlar. talık, üçüne de çıraklık diplomo 
Eğer yüzü güzel olan intihap !arı verilmiştir. 

edilirse hüddam sahibi yalnız iyı. Kurslar zeytinlik sahipleri ta 
lik yapmak hayır işlemek husu - rafından büyük bir alaka ile ta
sunda muvaffak olur. Yüzü çir- kip edilmiş ve fenni budamanın 
kin olanı seçerse o zaman kii - faydaları hakkında verilen maliı 
tillük yapar, istediğine şerri de mat ve izahat üzerine her zeytin 
dokunur. ci zeytinlerini bu tarzda buda-

Nafi hüddam sahibi olmak isti- mağa koyulmuştur. Zeytinciliğe 
yenleri evve!A bu martavallarla verilen önem ve zeytin mahsu
Meta manyatizma eyledikten !ünün dolgun fiyatla satılması 
sonra: burada halkı teşvike vesile teş-

"Hüddam dualarının nezri , kil etnıi~tir. Kazamızın şimdilik 
dir. Diyerek ağına düşürdüğü s~f yağ rekoltesi 1,070,000 kilodur. 
balıklardan dolgun paralar çeki
yordu. Bir Kızcağız Boğuldu 

Başladı 
Trakya ve Marmara mıntaka

sından sehrimize veni mahsul 
beyaz peynir mevrudatı artmıs.. 
tır. Her ııün Lülebur~az . Baba
eski. Uzunköprü, Tekirdait ve 
Marmara havzasından günlük ih
tiyaca tekabül edecek miktarda 
peynir ~elmektedir. Yalnız mev. 
sim dolavsiyle sütler henüz sulu 
olduiiundan taze pevnirler eski 
buzhane peynirleri kadar ıtıdai 
kıymeti haiz bulunmamaktadır. 
Pevnirciler bu sene sütleri daha 
fazla fiyatla kontrata baii:ladık
lannı. ten!'ke ve kalavı daha pa
halı aldıklarını ileri •iirerek nev. 
nir fiyatlarının yeniden tetkiki 
lfızım ı.-Pldigini · iildia etm<'kte -
dirler. Kısın hafif 1recmesintlrn 
havvan zayiatı olmamı<lır. Bu 
sebeple bu sene süt istihsalatı -
nnı f~zla olar:lğ"r anlnc;ılrrı•'ktı:uiır 

Dii(er taraftan Sark vilavetle. 
rinde de evvelce miihim miktor
da pevnir vanılmaıken. istihliik 
oazarlarında fivntların iyi olm~· 
sı dolevısivle dii?er cinq pevnir 
istihsalatına ehemmiyet veril. 
mistir. 

-----.,......-~-

Matbuat Teknisyenleri 
Toplandılar 

Matbuat teknisiyenler birliği 
senelik konııresi diln saat 14 de 
Eminönü }jalkevinde yapılmış
tır. 

Yüzünü Kesti 
Şislide Süleyman Nazli soka

ğında Brrma anartımanında o. 
turan Halil Gülman, evvelce bir 
bucuk sene beraber ya"dıi?ı met 
resi Muzaffer Altnnı jiletle yii
zünün muhtelif verlerinden ai!ır 
varalamıstır. Kavganın sebebi. 
:'Auzafferin HPyoğ'lunda bir mu
hallPhici diikkônında vahancı bir 
erkekle · oturup konusmasıdır. 
Bunu gören Halil eski ml'tresini 
kı~kanmıc; VP kaci1ntn Ü7.Prine 

hücum ederek vüzünii . ıırızunu 
oarea parca etmistir. Yaralı Be. 
... ,...;ı;.1, 1 h~rt-,npc:jnp kalrl•r1lrn1~ . 

sudu vakalanmıstır. Bundan 
başka Fatihte Beyceğiz 'l!a -
hallesinde otııron sandnlcı Sa • 
dullah ile arkadası Abdullnh a
rasında müstcri alma viizilndrn 
rıkan bir kavgada Sadullah Ab
dulnhı sustnlı cakı ile sol ka•ı. 
liından tPhlikcli surrtte vnrala· 
mıstır . Yaralı imdadı sıhhi ilr 
rerrahpasa hastanesine kaldı -
rlmıs. surlıı hıral(ı ile beraber 
derdest edilmiştir. 

Yaralandı - Soför Murat E
fpnin ida~r•initAki 2099 numa • 
ralı otomobil Galata köprüsün • 
den ııecerken tramvay durai!ına 
rarparak camlar kırılmıs. şoför 
Murat rrıuhtelif yerlerinden yn
ralanmıstır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, tahkikata başlanmış. 
tır. 

Harp dolayısivle birçok mem
leketlerden ithalat yapılması 
mümkiin olamamaktadır. Bu va· 
ziyet ıı:özöniinde tutularak lii. 
zumlu ithalat maddelerinin da· 
hilden temini icin yeniden bir -
cok tedbirler alınmaktadır. 

Bu arada simdiye kadar haric. 
ten getirilen çivinin memleket· 
te yapılması ıcın hazırlıklara 
ba•lanmıstır. Bunun icin Kara
bük demir ve çelik fabrikalan 
vanında bir de çivi fabrikası va. 
nı1masına karar verilmistir. De
mir ve çelik fabrikaları hadde • 
haneleri civi imaline elverişli 
varı mamOI demiri bu fabrikaya 
verecek. civi fabrikalarının tez. 
gahlarında bunlar istenilen ka -
lınlıl!a ııetirilerek her boydan çi
vi istihsaline başlanacaktır. Fab. 
rikanın tezgahları tamamen le· 
min edilmiş olup fabrika binası
nın inşasına yakında başlanacak. 
tır. 

Bundan haska evvelce yapıl -
ması programa alınmış olan bazı 
sınai tesisatın da daha evıvel ba!'.. 
]anmasına karar verilmiş bulun
maktadır. 

Evınm merdivenlerindlen düşe· 
rek başının muhtelif yerlerinden 
ail;ır yaralanmıştır. Hayriye can. 
kurtaran otomobili ile Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Insanların hırsına hudut tayin 
etmek mümkün müdür? Mümkün 
olmayınca Nafi için bundan gu· 
zel varidat tasavvur edilir mi? 

Silifke, (TANl - Necmettin 
adında birinin 15 yaşlarındaki 
hizmetçisi Elife. ırmak kenarın
da oynarken düşmüş ve boğul. 
muştur. 

Toplantıda idare heyetinin se· Merdivenden Yuvarlandı -

Parmakları Koptu - Çubuklu 
önlerinde demirli Salkım adlı 
vapurda atesci Salim Adabas ka
zaen elini vince kaptırması neti
cesinde parmakları kopmus, be. 
rayi tedavi Haydarpaşa hastane
sine kaldırılmıştır. (Arkası var) 

Selami izzet Bu işte 

Haksızdır 

S elami İzzet Sedes, evvelki güıı, 
bir gazeteciye verdiği miiliıkatta 

şu sö•leri söylüyordu: 
"- 27 senedenberi, havadan, ve hiç 

kat'i delile istinat etmeden bana vur
dukları "adaptasyoncu., damgasını sil -
medim, ve yine de silmek istemezdim. 
Fakat artık çok oluyorlar. Kitap halinde 
çıkmış külliyatım arasında, adapte tek 
hikayemi bulanın alnını karışlarım!,, 

Fakat siz, tesadüfün •avallı Selami İz. 
zet Sedese yaptıtı aıizliğe bakın ki, o· 
nun bu sü;,clcrinin intişar ettiği gün, 
"Akşam,. refikimizde Şevket Radyo ~u 
satırları yazıyordu: 
"- Evvelki gun, "Selimi İzzet,, im -

zasiyle intişar etmiş bir hikaye oku -
yordum. Hikaye fevkalade güzeldi. O 
kadar ki, ben Selami İzzetin müellif 
olmadığını iddia edenlere kızmaktan 
kendimi alamadım. Hatta bir aralık 
kendi kendime: 

"- Maşallah, dedim, bu hikayeyi 
yazan Selami İzzet, bizim eskidenberi 
tanıdığımız Sellimi İzzete hiç benzemi -
yor: Anlaşılan, üstad, son zamanlarda 
haylı tekamül etmiş!,, 

"Fakat gelin görün ki, biraz sonra 
hafızam beni sukutu hayale uğrattı: Ve 
hatırladım ki, "Selami İzzet., imzasiy
le neşrolunan o hikayenin aslı, vaktiyle 
Maupassant tarafından yazılmıştır!,, 

Bu hesapça, şimdi Selimi izzetin, 
Şevket Radoyu buhnası, ve, sözünü ye
rine getirip alnını kan~laması lazım. 
Fakat, ben Şevket Rado'nun yerinde 
olsaydım, Selami izzete alnımı kanşlat· 
mazdım. Çünkü Selami izzet, Şevket 
Radodan bir de alnının ölçüsünü almıya 
kalkışmakta hak~ııdır: Ondan... Boyu
nun ölçüsünü aldıtı yetmiyor mu san
ki? 

* * Ağlatıcı eser: 
• 

B ir kitap~ı, romancı l\tahmut Yc•a-
ridcn yeni bir eser yazınaMnı 

nelik mesai raporu okunmuş. se. Galatada Mumhane caddesinde 
cilen bir heyet tarafndan yıllık j 10 numaralı evde oturan Hayri
hesaplar tetkik edilmiştir. ye Güler adındaki kadın kazaen 

istemiş. Ve bu talebi yaparken, şu tav
siyede bulunmayı da unutmamış: 

"- Üstad, yazaca&'ın eser ağlatıcı, 
gözyaşı döktürücü olsun!,. 

Eğer ben, Mahmut Yesarinin yerin
de olsaydım, kendisine bu tavsiyede bu
lunan kitapçıya ne yazardım biliyor mu· 
sunuz? 

Ya Taksim gazinosu müşterilerinden 
birinin ... Ya Ankara radyosunun dinle
yicilerinden birisinin ... Ya bizim So • 
muneu sokatında oturan vatandaşlar -
dan birisinin, yahut da mesela, bir fut
bol hakeminin hatıratını! ... 

Maamafih, Mahmut Yesari isterse, 
acıklı ve gö•yaşı döktürücü bir roman 
olarak, yerli romanlarunızın halini de 
yazabilir ... 

Eğer üstad, bunu da beğenmez de, da 
ha firaklı bir mevzu ararsa, kendisine 
sonuncu tavsiyem, yerli filmlerlmizin 
romanını yazmasıdır. 

Bu bahis bana, Halikarnas Balıkçısı 
Cevat Şakirin bir fıkrasını hatırlattı. 

Bilmem, Cevat Şakirin, kıymetli bir 
muharrir oldutu kadar, kuvvetli bir 
ressam oldutunu bilir misiniz? 

Bir ıUn, çalıştıtı ııazetede, kendisin
den ılilen bir insan resmi çizmesini is
temişler. Cevat Şakir, bittabi bu siparişi 
derhal yerine getirmiş. Fakat ııazete • 
nin sahibi, Cevadın çizdii'i "Gülen a • 
dam., ~esmini beğenmemiş, ve: 
"- Bu, demi§, lyl olmamı§: Sen lılt

fen ıu adamı daha iyi ıüldür!,, 
Cevat Şakir, resmin üzerinde yeni -

den bir hayli retüı yaptıi'ı halde, ıaze
te patronunu yine tatmin edememiı. 
Çünkü resme dikkatle bakan patronun 
'erdiği cevap yine ayni olmuş: 
"- Canını, bu adam ı:ülnıüyor: Şu • 

nu giildür biraı!,, 

1 . . . . . . . 

Cevat Şakir, bittabi hayli sinirlenmiş. 
Fakat itira2 ctmemİi. Ve resim üzerin. 
de bir müddet daha uğraşıp, tekrar 
patrona ııötürmiiş. Gelin görün ki, pat 
ron yine kaşlarını çatıp, eski cevabını 
tekrarlamış: 

"- Canım, bu adam gülmüyor: Şu
nu güldür biraz!,, 

O zaman, Cevat Şakir, dayanamamış, 
ve: 

"- Üstad, demiş, ben ressamlığın bü 
tün icabatına başvurdum: Fakat ne 
yapalım ki, bu herifte ırülmek kabiliye
ti yol:!,, 

Mahmut Y csari için de vaziyet, he • 
men hemen aynıdır: Eğer, söyledij-im 
mevzuları yazdığı halde, kitapçının ar•u 
sunu yerine getiremezse kabahat onda 
dei'lldir. O, san'atının bütün icabatına 
başvurmuş sayılır: Fakat buna ratmen 
okuyanlann &'Özleri yaşarmazsa, onlar 
da ağlamak kabiliyeti tükenmiş de -
mektir! 

:ti- .. 
Kadın tramvay biletçisi: 

Y akında, tramvaylarda, kadın bi
letçiler do çalıştınlacakmış ... 

Eğer bu karar tatbikat sahasına ıo • 
kulursa, tramvaylarda bugüne kadar 
ıörülmıemit nezaket sahneleriyle karşı· 
laşacatıı demektir. O takdirde, bayan 
biletçilerle, müşteriler arasında, şöyle 
konuşmalar ıeçtii'ini duyarsanız, hiç 
;ıaşmayın: 

"-Nereye teşrif ediyorsunuzı 

"- Estatfuru!lah efendim: (gittiği 
kadar mukabili) tesri{ bu,)"uracağını.ı 
mahalle kadar efendim. 

"- Fakat maalesef, verdiğiniz beş 
lirayı bozamıyacağun efendim ... 
"- Ne beis var efendim: Üstil sizde 

kalsın! .. 

"- Teşekkür ederim. O halde biraz 
müsaade buyurun da ön tarafa geçe • 
yhn .•. 

"- llerisi pek kalabalık: Si•e çok 
zahmet olacak bayan: Şu kutunuzu m!i 
saatle buyurunuz da, bendeni• öndeki 
blletleri toplayıp geleyim! .. ,, 

Hele, kadın biletçiler arasına tesadü
fen ırenç güzel kadınlar da karışırsa, 
bunun akisleri evlere kadar sirayet ede
cektir. Çünkü, şimdi tramvay bekleni
yordu, o zaman biletçi beklenecek. Şiın· 
di biletçiler müşterileri kovalarlardı. O 
zaman müşteriler biletçilerin peşine tlü
şecek. Şimdi tramvaylarda vatmanı Lİ· 
fa tutmak. memnudur. O zaman bilet
çiye söz atmak yasak olacak. Ve o za
man, evlerine, - şimdiki gibi - tramvay 
bekliyenler değil, tramvaya binenler 
gecikeceği için, kimbi!ir ne kavgalar 
kopacak. Kıskanç bayanlar, kocalannı 
asık suratla karşılayıp: 

"- Hınzır herif, yine kimbllir hangi 
tramvaylarda sürttün!,, diyerek çıkışa· 
caklar ... 

Hem sonra o güzel kadın biletçiler, 
bazı cömert hovardalara haylı pahalı
ya da mal olabilir. Mesela, bayan bi
letçi, o müşterilerden birisinden sora -
cak: 

"-On paranız var mı efendim? 

Beriki elini cüzdanına atıp cevap ve
recek: 

"- On paranın lô.fı mı olur efendim: 
Lıltfen şu on liralığı kabul buyurmaz 
mısınız?b 

Bu hesapça, o takdirde bir dostunuza 
tramvaya binmeyi teklif ettiğiniz tak· 
dirdo size vereceği cevap da §u olacak
tır: 

"- Vaz ııeç azizim: Tramvaylar ~ok 
pahalıya patlıyor: Gel şuradan bir tak
si.le binelim!,, 

Naci Sadullah 
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"Rusya 

Ve İlmi 

Tarihi., 

Eser! 
Yazarı: Naci Sadullah 

S ayın Bay Galip Kemali 
Söylemczoğlu. şu •ayfa. 

ları, bana gtinderdiğiniz ikinci 
bir mektupta okudum: 

"-- Kusurıu bu!duğunuz cil:mle, 
.. Rusya Tarih i,. isimli eserimin met
ninde değil. mukaddemeslndcdir 
Halbuk ı;ız: , benırı. tarafımdan )"az.tl
mış olan o cümleyi tle ıılı:ırak, eserJn 
tercemesine hücurrı f'd.iyol'\llnuz. Tcn
kldinize maruz kalan o cUmlenı.n k l
tabmun mukaddeme inde, ve ıktncJ 

sayfasında bulunmasın da bcllı 
kl, eserim, tara fın ız d an. ilk tahmin 
eltll im kadar <İlkkatlc ve t.'Ullaınen 
okunmamı~tırı,, 

Eserinizde sako! ciimlelerin ne 
kadar bol olduğunu ıneydona 
koyınan11 isterseniz, cscriniıi 
tefrika etmekten ba~ka bir ~are 
huln1aktnn Acizin1. :\olaaınafih ı:a. 
ten siz; o kusurl~rınızı itiraf bu
yuru~·or ve: "- Ben kavait ho
c-al;ı dc~ilim!,, deyip isin icinden 
rıkmak i,tiYorsunuz. Fnkat bizi111 
sizden dileğimiz. kavait dersi de. 
ğ-ildi. Ve siz bir kavait hot'asının 
mil külpesentliğini dej!il. bir ka
rnit talebesinin dikkatini ı:iister
<e\'diniz. bize bol bol kiiCi:vdi! 

Eserinizi ha"'ından sonuna ka. 
dar okumadığı~ h11susundaki id .. 
d!anıza gelince... !11aalesef oku. 
dum Boy Galip Kemali. :'lln.alc. 
scf di~·orum, l"iinkü sİ7İn: "Gen~ .. 
liğ'e, YAiana fisehilillah hizmet., 
maksnrlivle lisan11n1za ('evirdiii-i
nizi iddia buyurdui!unuz o eser, 
''ilmi,, olmaktan rok uzaktır. 

Siz hıın~an en·el "tsnanla Ta. 
rihi" isimli e~crinizin ''Ta!virief .. 
kfır .. sütunlannda nasıl vere Sf'· 

rildigini hatırforsınız. Fakat ba. 
na sorarsanız, \'akti,·le vere se
rilen o ''İspanya Tarihi., bu 
11Rusva TaTihi., ne ni .. betlc. has 
tarı ~dilerek bir eserdi. Cünkii e
"<'rini rlilimiıe cevirı1i!'iniz milel. 
lif, biitiin Rus. tnrihine, bitaraf 
hir m;i,·errihin alin lekC""ôİ C\a)·a
hileceii -derecede gara1kiarane 
hir gö,Jiikle hakm"tır. O miirl· 
lif, sade Rus Carlnrınn dei(il, 
Rus milletine karsı heskdii:i •~
hehi ve ıravesi merhul kini, nef
reti dilediği sekilde i1hnr etmek· 
tc •erhest olahilir. Fakat onun 
'!arip ı?Öri\ı;;lcrini. tuhaf hüküm .. 
terini, acain tahtille-rini. ~e ea
rn7kiirrıne teşhis1e-rini: "Tnrih,, 
isnti,·1~ uiva~aya . ürn1f'k. idrlia 
huyurduihınuz kı,·mette bir "il
ıni hi7.ınet .• sayıln111az 'aturnn. 
E~er. kitahınızı okumnlal'ından 
,-e anlamalal'ından zevk duydu. 
'!'unuzu ,·azdığın17. o on iki, on 
iiç va~ında çocuklar ırihi. Rus 
tarihinin tan1amen t"Ahili olc:.av
~ıın felaketti: Çiinkii o takdirde 
''Rusya Tarihi .. i~İnıli Meriniz, 
r1i111nı;.11111 . heni her '.\·~rrlc ll1iliin(' 
<•dehilecek "malfıınat., la doldu
racaktı. 

Kitaota. miirllifin ııaran, ba. 
1nn sizin hiiı;;iyelerini7.le (le t.e'.\"İt 
olunu,·or. :\lese13 miielli(c görC', 
heş yüz sene- ev,·el, Rus,:nda bu• 
lunan ecnC'biler irin oradan a,~ -
rılmnk cok mliskiiln1iic;;. Zatıillt. 
niz de, tarihi ve ilmi ,·ani - bi· 
taraf - eserinize şu haslyeyi 1-
18,·e h11v11rmu~~unuz~ 
u~ Şimdi bes yüz sene sonrn anıd;ı 

ıu fark var: Şimdi ecnebiler delil. 
170,000.000 Ru•. memlekellednden 
çıkmak hnkkındiln mahrumdurlar!,, 
(1). • 

!11emleketinden çıkamamanın 
hir vatandaş için maltl'umi~·et 
olduğunu da, Sovyet toprakla. 
rında yaşıyan 170.000.000 mil • 
von insanın sade Rus olduklarını 
rln sizden öire-niyoruz! 

Kitap müellifi buyuruyor ki: 
(2 ). • 

u_ Bolotniko!'un içtimaı ve ılyaıf 
programı gayet ba~ItU ller ne ıekll, 
ve surette olursa olsun. bir otorite 
olmıyacak, herkes istediğin! alrp ls
t.cJlğl şekilde yaşıyııeo.k, yani: ••zen
ginleri B!!llzadelf'ri doğrnyıntt: Neleri 
vnnıa alınız ve onların yerine geçml
ye c;-al~mız!,. diyordu. Bunlar tam 
Rus kafagına ve n.ıhı..ına uyaun ıey

lurdil., • 
Zatıaliniı. ınürlliri teyiden i

hivc hn\·urUY!lr"':unuz: 
"- Rus ma.ntali!.esfnl iyice: anta

dıiı içindir ki, Lenin, Enlotr.~krC'd:::ın 
üç asır sonra, Bolşevikliği ilin el· 
miştir!,, 

Bolotnikof, ""Lenin ... Ve bun. 
1arı :van~·nna S?etiren tRri11i t-4'er· 
ltorle ihne hi7.me-t e-d!'n n.:ıv Gıl .. 
lip Ken1nli Sö,•1emezo~lu: Görü. 
vorsunu7 ki, li!"anını7tn ho7uk
luğu. yac;;1n11a hiirmetrn mnhivf' .. 
tini ortaya kovmnk İ'ii.t-mrdlf;m 
t>'\erinizin en ki1ei1k kn'l:ttl"tt idi. 
F,~erini7.İ okuihı!!umu i~hat f"tn1~ .. 
mi fıdeta wrla istiyen •b•lni>. 
c;imdi bu arzu11uı:a tıYU~nmrlan 
trf"~tiiiir dHvuvorcı.!'lntt, mesuti)·c· 
•i kflrıtfi,,i7r1e ara\'ın. 

Eserinizin bir. hft~iycsinde de 
(3): 

0
- Zavıtllı İklnC'i Nikn1:1 ., niynr

~unuz Ben 1918 de Moı::ko\':ı s !iri 
lke-n, ·bir nAmerl tarafındın tabanca 
tıc öldilrülmüstü!,. 

(Devamı 4 üncüde) 

(ll Sayra 109 
!') Sayfa 161 . 
(3) Say!~ 1611 
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ITf&f:·r~~~~~I~~~~~y:~~ 
• • • beraber Yugoslavyaya karşı 

Dü~yanon 
t!iyasi 

aeizarasa 
1 - Yugoslavya. memleketin is
tıklali ile telif edilebilecek h er 
tiırlu fedakarhkl3ra ra zı olmasına 
r;.ıı(men, Almıınyanın harp ilan et
ıııe~ ıııe nıfını olamamıştrr. 

2 - Sovyet !erle Yugosla\•ya ara 
srnda ımzalanan pakt , çok üstün 
bir kuvvete karşı girişmiye mec
bu:- kaldığı mücadelede Yugoslav 
mıllctine ve ordusuna yeni bir 
k uv\ e t ve itimat verecektir. 

Balkan ~~ziyeti : 

Y ugoslav hükumeti, bütün 
hüsnüniyetine ve mem -

Jeketin istiklali ile telif edile • 
bilecek her türlü fedakarlıkla
ra razı olmasına rağmen, Al • 
manyanın Yugosla\'yaya harp 
açmasına mani olamamışür. 

D. N . B. Ajansının 'erdiı;ıi 
habere nazaran, dün sabah tan 
itibaren Alman kıtaiarı Yunan 
ve Yugoslav hudutJarım aşnuş • 
lar ,.e ha,·a kuvvetleri. Yugoslav 
ya hükumeti tarafından açık şe
hir olarak ilan edilmiş olan Bel
gradı bombardıman etmişlerdir. 

Alman hükumetinin Yunanis
tana verdiği notada en şayana 

dikkat oJan kısım şudur: 
" Alman h ükümeti, Ingiliz 

kuvvetlerini Yunanistandan tar 
detmek için Alman kıtalarına 
<'mir vermiştir. Alman . kıt~la.rı 
Yunanistana, Yunan mılletının 
düşmanı olarak girmiyorl~r. ı~l
man hükumeti . Alman mılletı -
nin Yunan milleti ile asla mü
cadele ve onu imha etmek ta
savvurunda olmadığını bilhas -
sa kayıt ve işaret eder.,, 

Bu sözler, Nazi zimamdarla
rının hata Yunanistanda kendi 
lehlerine bir hükumet darbesi 
yapılabilecf'ği iimidini muha[a. 
~a ettiklerini göstermektedir. 

Mösyö Bitlerin, esaslı kısım -
lannı ~!jağıya dercettiğimiz be
vannaınesi de ayni mak<>atla 
~ rşredildiği hissini vermekte -
dir: 

"Yugoslavya, harpten evvel 
de. Fransanın ve Ingilterenin 
e linde Almanyaya karşı kurul -
muş bir silah halinde idi. Al -
manya, bu silahı onların elin • 
d en almak ve Yugoslavya ile 
dostluk m ünasebetleri tesis et • 
mek için elden gelen her şeyi 
yaptı. Stoyadinoviç hükume~i 
zamanında bir müddet iyi bır 
hava csmiye başladı . Svetkoviç 
hükmcti, dostluk münasebetle
r ini inkişaf ettirmiye gayret et
ti. Fakat son hükumet darbesın 
d en sonra Yugoslavya Alman
yaya karşı düşman bir cephe al 
dı ve Alman tebaalarına karşı 
Yugoslavyada birçok mezalim 
yapıldı. Ingilizlcr Yunanista • 
na asker çıkararak Balkanlarda 
Yunan ve Yugoslav kuvvetle -
riylc beraber Almanlara karşı 
bir cephe kurmıya başladılar. 
Biz tabii buna mukabele etmi -

harp ilan etmemesi keyfiyeti -
dir. Bu. manası ve hedefi pek 
kolaylıkla tahmin edilebilen 
basit bir manevradır. Jtalya hu 
hareketi ile, Arnavutlukta büs -
bütün vahim ve kat'i bir hezi -
mete uğramaktan kurtulabile -
ceğini ve bugünkü mevzi]el'ini 
muhafaza edeceğini ümit et • 
mektedir. 

Fakat, Yunan - Yugoslav • In
giliz mii~terek kumanda heyet
lerinin böyle bir manevraya ka
mp Arnavutlukta Italyan kuv -
vctlerine karşı diğer cephel~r • 
den de taarruz etmiyecekleri 
tahmin edilemez. 

Mo skova Pakt. : 
~---- --
A lmanyanın Yugoslavyaya 

harp ilim etmeden üç sa
at evvel, Sovyetlerle Yugoslav
ya arasında bir dostluk ve ade
mi tecavüz paktının imzalan -
ması aynca nıiihim ve dikkate 
değer bir hadisedir. Pravda ga
zetesinin: Yeni Yugoslav hüku
metinin sulhii kurmak içjn bli -
fün gayretlerini sarfetti!i,irri, 
halkın büyük ekseriyetinin hü
kumetin dahili ve harici siyase
tine taraftar olduğunu hadise -
lerin isbat ettiğini ve mükem
mel bir vesika olan bu paktı 
Sovyet halkını büyük bir mcm 
nuniyetle karşılıyacağmı bildi -
ren makalesi de, bu paktın e -
heınmiyetini tebarüz ettirmek -
tedir. 

Sovyetler Birliği hükumeti -
nin bu pakt ile Yugoslavyaya 
- tecavüze uğradığı takdirci" · 
askeri yardım vaadinde bulun
mamakla beraber, istiklaline ve 
arazi bütünlüğüne hürmet ede
ceğini resmen bildirmesi, belki 
halden ziyade istikbal için, çok 
kıymetli bir taahhüt mahiyetin
dedir. 
Muhakkaktır ki, bu pakt Yu

goslav miUetine ve ordusuna, 
çok üstün bir kuvvete karşı 
girişnıiye mecbur kaldığı müra
delede, yeni bir kuvvet ve iti
mat verecektir. 

Filhakika, harbe iştirak eden 
ve etıniyen, galip gelen veya 
mağh'.lp olan, küçük ve büyük 
bütün devletlerin mukaddera -
tı, sulh masasında taayyün ede
cektir. Nitekim, geçen harpte 
Alman ofduları tara~ından isti
la edilen Sırbistan, itilaf dev -
!etlerinin nihai zaferleri saye
sinde, Yugoslavya şeklinde iiç 
misli büyiimüş kuvvetli bir dev 
let olarak meydana çıkmıştır. 

Altı ay, bir sene, iki sene <>On 
ra en nihayet harp sona ere -
cek ve sulh masasuım etrafına 
oturulacaktır. Sulh esaslarının 
ve miJletlerin mukadderatı · 
nm, burana sesini en kuvvetle 
çıkarabilecek olanlann prensip
lerine ve sulh gayelerine uygun 
olarak tayin edileceği muhak -
kaktır. 

Harp, ya Alman grupu nun yıf 
hut Anglo - Sakson grupunun 
askeri ve iktısadi galibiyeti ile 
neticelenebilir. 

Alman grupunun, bugün i -
(Devamı 4 ünciide) 

Geftçlikte Gelen Kamburluk 
Kiiciik çocukların kambur ol· 

malar~ pek nadirdir. Hele iki ya· 
ııından önce kambur. o~an çocuk 
hemen hiç göriilmez. lkı yaşından 
sonra kamburluğa tutulan .;ocuk· 
)arda da buna sebep belkemiğini 
teşkil eden küçük k.emikleriy,ı bir 
kaçında birden keınık vereım has 
tahğrnın meydana çıkmasıdır. Bu 
acıklı hastalığı kamburlar bah
sinin sonunda anlatmaya çalışa
cağım ... 

Gençlikte gelen kamburluk en 
ziyade on bir, on iki yaşında 
başlar. Bu yaş çocukların mek
tepte, tam da dikkatle okuyup ça
lu~ınaya başladıkları zaman oldu
<rundan kamburluğun kabahatini 
;nekteplere, dershanelerdeki sı · 
raların hesapsız olmasına bulur
lar. Çocuk oturduğu sıranın üze
rinde fazla eğili:yor da ondan kam 
bur oluyor, der]er ... Bu kabahat
ten mektep hocalarma da hisse 
çıkarırlar. Hoca dershanede tale
besinin yalnız çalışmasına. öğren. 
mesine cfeğil, vücucliinün dik dur
masına. kambur olmamasına da 
dikkat etmeli. dı1>r!e1'. 7.ıwalh ho
ca1ar da hu kabahut1.ro his~evi ii 
7erlerine alarak darshanelerdr 
tıılahenin dik durmalarım tavsi 
ye etmekten ~eri kahnazlnr. 

Cocnk ları dershane sual arı ii
ft'rinde dik oturmaya alıstırmak 

iyi. Çocuk bu vaziyette biraz da
ha çabuk ve biraz daha fada yo
rulsa da endamı daha güzel olur. 
Fakat ne kadar uğraşsa, ne kadar 
tembih edilse, kambur olmaya is
tidadı olan çocuk gene az çok kam 
bur olur. 
Kamburluğa istidadın sebebini 

kamburluğun başladığı yaş an la
tır: on bir, on iki yaş çocuğun bü
IUğa hazırlandığı zamandır. Dres
hane sıralarında karnburlasan ço
cuklara bir iki sene sonra dikkat 
edilirse, kızların o günleri sancı
lı geçer, delikanlılar da kızların 
n~ine düşmezler. Kız olsun. er
kek olsun, mekteplerinde kam· 
hurlasan gençler birbirlerine yü7 
vermezler ... 

O halde asıl kabahat mektebin 
sıralarında, hocalnrtn di~ lrntsi•rl; 
ğindc değil, tenasül hormonları 
nın iyi islememesind<"dİT. Çocul• 
on bir, o~ iki yaşında iken tena
c;;ül hormonlarını işlemeye hazır· 
layan ipofiz guddesidir. Bu $!Ud· 
ıfe işini iyi göremeyince cocuğur 
kemikleri zayıf kalır. sırtı kam
l)urla-;ır, tenasiH hormonlarmır 
lslemf'c;;i de ııecikir. 

GP1'rliktf'n eelen kamburluk dı> 
-kemik veremi :voksa- hot"tnnr 
hastalığı saYılahilir, zaten hor· 
mon tedavisi ile hö:de genç kam· 
hudarm diiz<'ldH!i de rnrdır. 

TAN 

Ağaçsız ve kömürsiiz olan lslandayı tabiat sıcak sudan mahrum bırakmak istmemiş. Bu volkanik 
adanın her tarafında gayzerler ve ılıcalar var Bunlar şehirlerin içinden de geçiyor ve yeni yapılan 

Almanlar İngilizlere karşı 
tatbik ettikleri deniz ab

lokasını geçen hafta İslanda su
larına kadar uzattıklarını ilan 
ettiler. Hatırlarda olsa gerektir 
ki 1940 Nısanında Nazi ordula
rının Danimarkayı işgalleri ü
zerine o senenin :Mayısında In
gilizler Islandaya • <Qker çıkar
mışlardır. Aradan bır seneye ya
kın bir zaman geçtikten sonra 
Almanlar acaba neden Islanda
yı hatırladılar ve böylece Avru
pa harp sahalarından pek uzak
ta gibi görülen bu adanın ismi
ni son haberler arasına karıştır
dılar Bu sualin cevabını Al
manların, Amerika yardımları
nın zamanında mahalline varma 
sına mani olacak tedbirler ara
malarında ve harbin iki kıta ara 
sında bir boy ölçüşme şekline 
doğru meyil etmesinde aramalı
yız. 

* * 
Bir naritaya bakınız: İngil:

terenın şunau.ııcıe şınıdı 

yine Ingııızlerin ışgali aıtında 
buıunan F'ar - Uer auaları, dana 
ilerıde lslanda ve ondan sonra 
Grönland adeta Avrupa - Ame
rıka arasına atılmış oırer atla
ma taşı gibi görünmüyorlar mr. 
Tıp1<1 bır nehr.n geçit verdıği 
yerde sıralanan taşlar gibı ... Nı
tek ım Kristof Kolombun Ame
rikayı keşfınden 490 sene evvel 
Wikıng'ler de bu yoldan Ameri
ka k·y. ıarına varmışlardı. Bu
gun de Amerika ile lngiltere a
ras nda yapılacak deniz ve ha\•a 
mano.kalatı için en emin ve en 
raııat yol bu istikametı almış 
bunınuyor. Bundan ba~.ıı:a Islan
dada yerleşecek olan bir duş
mar. Jngiltere için bı.iyük b;r 
tehıikt olacaktı. Bunun ıçindir 
k i lngilizler, Norveçten Gaskon 
ya k.yılarrna kadar Avruµ<t sa
hil!erınin Almanlar eline geı.:ti
ği s::.ralarda, Reykiyav•ki cniş
mıuılarına bırakmak :,stC'memış
ler ve vaktinde harekete g€çe
rı İl. adayı işgalleri a lthH alırıış
laröı. O zaman olduğu gib~ şim
di ele Almanların 'lblokaların: 
!standa sularına kadar u".atma 
kararları en ziyade Amerikr.c.ıa 
telaş ve alaka ile kar'?~l:ındı. A· 

tesisat ifo modern evler kolavca ve ucuzca teshin ediliyor. 

İslandHnm Yeni Hiiki'tmet Reisi 
M. Gustaf Jönasson 

iSLANDA 
ADASI 

İslanda, modern tarihin siyasi 
ve i~timai bir harikası olarak 
gösterilebiler. Bu mernlf'ket a
ciz bir miistemleke halinden 
basltyarak adım adım ilerle
mf'k suretivle miist~kil bir 
devlet sekline J!irerken. ne 
kimse idama mahki'ım edilmi~, 
nf' hir kurşun ntılmıs. JH" de is
tiklal icin ci'1al acmak "imse-

nin aklıl"a l7e1mi-;ti. 

............. Yazan : -····· .. -··· . . . . . . 
iFaik Sabri Duran! . . . . . . • • . ............................. -............. . 
anlaşmasına göre Islanda ister
se 1943 den sonra bu bağlılığı 
feshedebilecekti. Otedenberi Is
landalıların ekseriyeti bu kara
rı çok muhtemel görürler ve o 
zaman Islandanın bir cümhuri
yet olacağına kanaat getirirler
di. Danimarka Alman işgali al
tına girmezden iki ay kadar ev
vel. f slıındada nesredilen mec
mualardan biri okuyucuları ara
sında bir anket açmış ve müs-

t akbel lslanda cümhuriyeti için 
kimi Cümhurreisi seçersiniz di
ye sormuştu. Bu ankete gelen 
cevapların ekscryetinde reyler, 
Wilhjalmur Stefanson isminde, 
Islandalı bir aileden, fakat Ka
nadada doğmuş büyümüş Ame
rikalı bir kutup seyyahı üzerin
de toplanmıştı. ... . 

I• slanda modern tarihin si
yasi ve içtimai bir hari

kası olarak gösterilebilir. Bu 
memleket aciz bir müstemleke 
halinden başlıyarak adım adım 
ilerlemek suretiyle müstakil bir 
devlet şekline girerken ne kim
se idama mahkum edilmş, ne 
bir kurşun atılmış. ne bir bom ... 
ba patlatılmış, ne de istiklal için 
bir cidal açmak kimsenin aklı
na ırelmistir. Miladın R74 sene
sinde Denimarkadan gelen mu
hacirler, Islandada yerleşmişler 
ve 930 da kendilerine bir baş 
secmek ve aralarında tatbik e
dilecek kanunları yapmak üzere 
bir meclis toplamak ihtiyacını 
duymuşlardı . Bugünkü idare 
merkezi olan Reykiyavik'in ci
varında Thingvalls isminde bir 
ovada toplanan bu meclis dünya 
parlamentolarının en eskisi sa
yılır. Bu cihetle Islanda 1930 
tarihinde, Althing denilen mil
lPt ,,..,,,.,..ı : ,.;,..,;n h i n ; ..,,.; rl ;.\ni; .yı .,p_ 

nesini büyük şenliklerle kutla
dığı vakit dünvanın bütün par
lamenter devletleri mümessiller 
göndermek suretivle bu şenlik
lere iştirak etmişlerdi. 

İc;lanrlıı hir aralık Norv~vava 
bağlı kaldıktan sonra nihay.et 
Danimarkanm bir müstemleke
si olmustu. Cihan Harbinden 
sonra 1918 de Islanda ile Dani
marka arasında imzalanan bir 
'ittihat muah<>dPsi" i1e bu adada 
müstakil bir hükümet kurulmuş 
tu. F~kat. bu muahede o kada .. 
pevc;ek ini ki buna " iftirak mu
ahedesi" la~1'·ıını t:tkanlar da 
olmuştu. Danimarka bu taıihtı~n 
itibaren Islanda işlerine karrs
m1v::ıcaktr. D ı:ı nimarkanın Lon
drada veya Washinetnnda na
sıl birer sefiri varsa lslandada 
da mümessili bu1unacaktr. lslan 
dalılar kendilerine Danimarka 

Kralını Kral olarak seçiyorlar
dı. Danimarka Krslı Danimar
ka bütcesinden tahsisat aldıi{ı 
gibi Islandad.ın da aidat ala~ak
tı ve söyleyenin ar~•ısuııa göre 
ya "Danim-ırk'\ ve Islanda kra .. 
lı" yahut ta "lslı.nda ve Dani
marka kralı" olaı-.tk anılacaktı. 

* * I• şte, Danimarka Alman işga-
li altına girdiği vakit ls

landalıların harp harici kalabil
mek ve Almanlarla bir alışve
ri c;;Jeri ol nıı\dı i!rm ~östermek icin 
hemen feshettikleri 1918 mua
hedesi bu kadar garip bir ittih at 
anlaşması idi. D animarka Kralı 
artık Krallık vazifesini ~öre
m;vf"C'P~i k i"l Althin l?'. meclisi 
bu vazifeyi de uhtesine .ıl~~ş 
ve azası ~r~c;rnd::ın Gustaf Jo
ıı~c;c;nrı"ı r.:; ı..tımet r~' i olarak 
S"f'rnibti. Fakat hl.an.:hnın or
dusu yoktu. kıyı sularında b~
lıkf'ı ı:ı:emilerini kontrol r den btr 
iki devrive Pemi<:in-:l"" h.,d·;ı 
df'ni:zlPrde de kuvvet sahibi de
j!ildi. Su halde harict"'n ge>lebi
lecek bir tecaviize karsı t"l')emle
k~ nasıl müdafaa edilebilecek-
t ' ? 1. 

Islandalılar Almanların kendi 
adaJan üerindeki emellerini pek 
ivi bilivorlardı. Harp başlama
dan cok evvel Almanya adaya 
sevvah veya is adamı olarak 
vönderdiği aianları vasıta<:ile a
danın hava sartlarını tetkik et
tirmis durmustu. S inemalara 
h eoA lm;ın filmleri sokuluvor vt=> 
her türlü kültür sahasında Al
mı:ın propaızanriası kuvvetle hiı-ı
solıınuyordu. Bu cihetle ven; 
h iikümPt reisi iktidar mevki inr 
jleliııcE' İMiltere ile müzakPrf'lP
re P'iric:mis ve adanın ist iklal i· 
nı> ilisilmivecE"i''ri h ak'kmihki v a· 
itler karsısında İngilizlerin 
memleketi muv8'kkaten isP'allf'
riııi Prı cPlametli bir yol olarak 
görmüştü. 

I• slandanın ismi kadar coğrafi 
vaziyeti de insanı aldatı

yor. Bu adaya İslanda (Iceland
Buzlar memelketi) demişler. Şi
mal kutup dairesi dediğimiz me
dar, adanın şimal kıyılarına pek 
yakın. İlk görüşte böyle sanı
lır ki bu ada Grönland gibi in
sanların yerleşmesine hiç müsa
it olmıyan bir yerdir. Halbuki 
Grönland (Yeşil memleket) is
mini asıl buraya vermeli ve bu
nun ismini de Grönlanda tak
malı imiş, Çünkü İslanda etra
fından dolaşıp geçen Golfstrim 
sıcak su cereyanlan sayesinde 
çok şimalde bulunuşunun doğu
racağı şiddetli iklim şartların
dan kurtulmuş bulunuyor. He
le adanın cenubu garbisi ekip 
biçmiye ve tay, koyun gibi hay
vanları sürülerle beslemiye pek 
müsaittir. Tabiat in adaya b ah
şettiği bir çok zenginlikler de 
var: Bir kere kıyılarında balık 
kaynasır durur. Bütün Avrupcı 
kıtasında tutulan balıkların 
yüzde onunu İslanda temin edi
yor. Daha garibi: Ağacsız ve kö
mürsüz olan bu adayı tabiat sı
cak sudan mahrum bırakmak is
tememis. volkanik olan arazinin 
her tarafından dumanlar çıkar 
ve sıcak sular fışkırır. Kadınlar 
evlerinin kapılan önünden ge
çen ılıcalarda çamaşırlarım yı . 
kar ve sıcak su ihliyaclarını te
min ederlerdi. Şimdi İslandamn 
modern sehirlerinde bu memba 
lardan sofa.i santral usuliylf' 
evleri ısıtmak icin de istifade e
clilovar. Son kırk sene içinde İ" 
landa cok ilerlemis, cok ma
mur bir hale ıtelmis.Acaba istik· 
bal. bu asırlardanberi kendi kö 
şelerinde sessiz sedasız çalışar 
bu cok sakin insanlar icin ne gi. 
bi sürprizler hazırlıyor? Bugün 
kü harp daha zivade dünyanın 
büyük iktisat yolları üzerind" 
bir köşe kapmaca mücadP.les: 
şeklini almış p;ibi ,ı?öründi.i ğünE' 
,göre İslandanın da ergeç kanlı 
bir harp sahnesi haline girmec::i 
hic de ihtimal harıcinde değil
dir. 

jans haberlerinden, W:ıs'.ı :ngton ,-
muhitinde, Islandantn Garp )·a
rımküresine aidiyeti hakkındaki 

( Ol~·---...... ~ ıııııını•r-.. :_.............. • • ....... - -......-... '\ 

1 KANUNi MUTALAALA R ı e~kı münakaşaların t.ızeıcnc'. ~i-
ni ogreniyoruz: Islan1a Avrupa-
.i::ı. ır.•, Amerikada mı? Arrerika-
drı ıs€ Amerikalıların ılaıı ettik-
leri bitaraf saha içine g!r:niş bu
ll' t;eıcağına göre bu sul.i:'CJ.s Al
mar ]arın harekete geçmelerim 
A'llerika nasıl karşılafc..:ak? A 
merikanın meşhur coğrafyacıla
rından ve seyyahlarından bir 
çoğu Islandayı Amerika kıt'as1-
nın şarka doğru uzanmış biı 
parçası say1 yorlar. Bundan yet
miş sene kadar evvel Birlef'ik 
Devletlerin Danimar1ı;:a mü .. trm 
lekelckelerinden bir '.:;açını sb
tın alması bahis mevzuu o!•luğu 
sıralarda da Islanda üzerme ay
ni mütalealar yürücLilmtiştü . 
Diğer cihetten. tslandı:ıhlar gı
bi Islandalılar da vaktiyle A
merikaya çok hicret ~tmiı;lercU. 
Rw•iin t.,ıı:ına~rı::ı nüfus 117.00" 
kadar .. Bunun hemen y=:_ısı ka
dar Jslandalıyı da K •rnadada 
.yerleşmiş buluyoruz. Daha ga
ribi var: Danimarka ile Islanda 
arasında imzalanmış olan 1918 

\..._ ~·- __ ..) 
MÜRURUZAMAN 

Kanun suç işleyenlerin cemi
yete, borçluların da ala

caklılarına ilelebet borçlu kalma
larıni istememiş, muayyen miid
detlerin geçmesinden sonra suç
luların artık takip edil,cmiyec-ek-
1Pl'ir>i l.o,.cluların da miiruruza· 
man iddia ederek alacaklarına o · 
lan borçlarından ku1'tulınalarını 

kabul etınistir. Muhtelif suc is
levcnlerden ·hangilerinin ne kad~ 
m.tiddet e-r.dikten sonra hakla
rında takibat yapılmryacağ'ını 
(Ceza miiruruzamam) nı başka 
bi ryazımıza bırak1p bugün hu
kuk müruruzamanından bah-;e· 
deceğiz: 

Alacaklının makul bir miiddet 
icinde borçlu aleyhine hic bir 
harekette bulunmaması k~ndi
ı;inin alacağında artık hic bir a
lakası kalmamış olduğu~u far-

Y tik davalar, başkalarmın maiye-
:• .......... _.. azan = ................ tinde çalışan veya müstahdem 
: \ olan kimselerin. hizmetçilerin n 
i Avukat Emcet Ağış amelelerin ücretleri hakkındaki 
S ! davalar beş senelik ınüruruza-
......... . . ............... ............. ........... mana tabidir. Btı P"ihi alacakları 
zettırir, ve nıüruruzam~tı da işte olanlar borçluları aleyhine dava 
bu iaTaziyeye mHstenittiT. Ala- açıp ta borçlu beş senenin geçti
cakh ıniiruruıaman olduktan /Yini iddia ve ispat edecek olursP 
sonra hakkıııı kanuni Yollarla mahkeme alacakhnın davasını 
alınağa kalkışınca borçlu miiru · reiırleder. 
ruzaman idia ederse \' f' hu iddi- Fakat bu beş sene nasrl hesar 
ası doğru çıkarsa alacaklı artık <>dire<'ektir? Rir de bunu anlıya· 
hiç bir şey ele geçiremez. hm. Miiruruzaman alac:.,.,i!Tn mu-

Kammda ekseriya muhtelif se- accel olduğu ıtiinden. yani öden
beplerden doğan alacaklar hak- · ·~'71.,,eeldi~ ıründen b3"· 
k~.nda~i müruruzaman açıkça la:r ''e müruruzamAn anca;lc müd
eosterılmiştir, mesela alelumum ..ı .. tin c;01ı P'itnii i..timal .. rtilm,,.k. 
kiralar ile re'sümal faizleri vf' "il"in PPcfü!i c:urettP vaki olm11 <: 
muan·en zamanlarda tPdivpo' rıluT. Bir mis:\) Yf'Tf"lim: Senrıtr 
-;artrdiJmi~ aidat hakkındaki da- merbut adi alacnklal' on senelik 
\'alar. er:r.ak bedeli nafaka. otel mi.irn .. uzaınana tahi olilui?una ır<i · 
\ ' <' lokanta maı.raflarına ıniitcal· re 1 Nisan 1940 forihinde öden· 

0 \TAKYiMDEN 
~~\ i•YAPRAIC -Bülbül ! O Cesur 

Kuş .. , 

D ün duvardaki takvlmiı 
yaprağını koparırken, ii

zerinde şu kaydı okudum: "BiiL 
büllerin ötme zamanı.. . Demek 
hundan sonra sesleri, terennüm
leri dün~·anın hi<;bir yerindf'ki
lere hcnzemiycn o gÜ7.c] mcmlc_ 
ket bülhiilleri ıssız kon1larda, 
sesiz bahrelcrde ~abahlara kad:ır 
~akıyacaklar ... 

Ben burada biilhiiliin edebi:va
tını :vapacak de~iliın. Bu me,~m 
c;airlcr. nac:irler havli }nrpafa
mıslardır. l\Tuhavyel bir aşk ef. 
c;anesi örerek hiilhülii ırüle asık 
etmisler. Fuzuli ınc~hur ''Giil,, 
lrnsidesinde: 

Bi.ilbülü zar etdiği fery!lc'llar te'siridir: 
Bi sebep habı ademden olmamış b idar 

gül 

Der. H::tlk edebiyatı da tas,·ir
ıte biHhiilii sahnenin en canlı bir 
lazimesi gibi teJakki eder: 

Ateşim yanmadan dumanım tfüer 
Viran bahçelerde bülbüller öter 

Simdi hiilhüliin edebiyattaki 
roliini1 bir tarafa bırakı:vornm. 
Cok ırezmis, cok ~örmiiş .ihtiyar 
hir dostumun biilbiiliin haska bir 
huc::usiyetirıe ait bir fıkra,.c;ını 
nakledccc,!!im: 

" Simdi Vuıroslavya ic:· 
mini alan deYletin hududuna gi· 
ren hit' Balkan sehrinde memur· 
rluın. Etrafımı:n 'sarp dağlar, kes
kin kayalar. sık nefti ormanlar 
sarmıstı. Oturduihım evin bah • 
cesi ta yanımıza kadar gelen or· 
mırndl\n a:ntlmıc; bir narça ıtibi 
' ' iikc:Pk asırlık ağaçlarla doluy. 
rfn. Bahar basl:JYınca sufann ca• 
~altısını, '.'\'aprakll\nn hışırtısınt, 
1lerıcPTPmdcn dinlerdim. Hele 
hiilhiilJer! .. Sahaha kadar sakır· 
ll\l'flt.., İrl,.rinden biri diğerle. 
"inden ılaha adamdl olmadıı. 
P«>nce .. "nıin pek yakınmda ihti· 
Yar bir cınarın iistiinde :nn·a 
,·aoıtn"-tı. RNı de hu 2üzcl se!'li 
..,}c:nfh·imi iirkiitnıPmek irin ka
fı1>c;; hife arınıyordum. Bir ~iirt 
"1P"1" hit' nıanzaraya şahit oldum: 

Riilhiiliin ''livasının bulund11. 
0-.1 sık yaprakla" !lrac:tnda bir ka• 
"'nt. caTpmtıs1 olclu. Bn mini mi· 
ni komsıımun lH~r zamanki cır. 
'ltnısmn hen7cmh·ordu. Biilbiil, 
'-el .... anlı hir vürck gibi C'arpt• 
,.n .. tlu. Sanki vnvasına faarru'T. 
.. ,J;lh·ornm.; !!'İhi siııirlenmi ti. 
{)Hrlqıt ettim. A!i;nrnı dalında bir 
celik par<'ası kımıldanıyor, ,.a,·ac: 
,·aı·;ı-ı vnkarı:ra doi!ru rlikseli
"o1'tht. nala s'arılan hu m'ene,·ic:li 
<:İinf!iiniin urnncln ciğerler deliri 
iki ;ıtı>.; naTlıyordu. f 

Biilhiil tiivlcri iirpermis: ytt. 
,.,sısına doğru 11zanan bu celik 
.liismana kanatlarım kallarfarak 
,.,,,.rıunu, y11\'nc;;ın1. tarihini. Is• 
tıklalini rniitlafaa f'df>n yekpare 
1.1,. millet gibi saldırdı; yılan bil· 
kiiltlii. \ 4 

Bülbiil. seri harekC'tlerle dil .... 
manına kendini ısırtınamak kin 
ırerilerek. vurmnk irin salıl.ırarak 
rarpıc;ıyordu. Biilhiil. yıfant yu
murtAlrırma, yuvasına yaklaştır. 
rnn·ordu. 

Mücodele haYli devam etti. 
~irdenhi"e vılanda bir yor1t11n -
luk göriild ii. Dala s:nı l:m hnlkn
larmın bir ikisi rö:r.iildü... Kuş, 
hasmının ltalc;iTliğini anlavınca 
"iicumlannı da]ıa ziyadeleştir
dl .. 

Artık :v11nn dnla valnı:r: ı·nrn. 
-tunun bir iki noktasiyle sarılabi
livordu! 

Son bir hiic11m nnnn ;;nn mu· 
lrnvemetini de kırdı. Ma7.1nmun 
vm:ac;;ına U7nnan siinu.ii. civistn_ 
.:ı.,.n cıkfığı iC'in kuvvetini ka)·
""tmk k11'1k hi,. yav narça!l!'l gi
'ıi sallandı . flnldan dala ~arpa. 
· ak vPre dii .. tü ... 

Riilhiil. bu galeheden sonl'a 
c;;i]kindi ; vuvnc:ınm kenarına gel
<li. ınınırla haktı. 

Ondan sonra u:zun btr dem 
C'ekeı-ek sakıınai!a basladı. 

Fak3t hiilhiiliin simdiki ötiisii 
1'ir istiklal nıar!jl karı .... nfr1.eldi! ,. 

Takvimci 

mesi taahhiit edilmiş bir hr.rç i-
~in 1 Nisan 1950 tarihinde ~ece 
vansı müruruzan1an , .A.ki olur. 
Tabii hu on sene zat'fmda alacak-
lı borclu ale~·hine hiç bir kanu-
ni teşehhiist~ hulun~1amıs ise: 
"()k<:a Rorclar Kanununun l:t3 
öincii madd~sinde ,·azılı olnn ha · 
•ı1>k.-tlrrden birini · vanınıs!'\a mc
<;ela. alacllP.ı irin m;h kcm~ye ''C· ~ıs 
Ya icra da iresine miiraraat eY-
1Pn1i<;se müruruzaman kesilınis 
olur·. 

ir. 
ap 
aı, 

tl 
Bazan borçlu da bir takım ha· 

reketlcriyle müruru:r.amanın kf'
._;ımesine sehl:'p olur. 1\fec;;eltl bor
cunun faizini tediye, alelheC.ap 
hir mikfaT para f'd;ı '-'<''·:ı r,.Jı;" 
,·alnıt kdil ,·erİ1'<:c miintrtızam~n 
ke-;ilmis olur. l\Tiirurıınım"" kr
sitince de hu kesimden itiharen 
yeni bir müdct cereyan ctıncğe 
baş far. 

\r 

l'o 
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tn;, 
lt1~ 
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BUYUK ADAMLAR 
Galer isine Kimlerin 'Hilli Kiime Hacları' 

"Rusya 

Ve İlmi 

Tarihi .. 

Eser! BUGUNKU i':~CGJtl\.l'ı) 
8,00 Progrıım 19.15 MHzllı: (PJ. , 

Reshnleri Asılmalı ? . 
'<onserv.atuar Müdürü Yusuf Ziya Demirci, 

Şu filmleri Veriyor: Farab İ, Abdülkadir 

i. Spor Demirsporu 1 
ta Gençlerbirliğini 3 

• 

• 

O, Beşiktaş 
2 Yendiler 

Baş tarafı 2 ncide 

Yıkıl ısını bfüiin diinynnm sn· 
mimi bir se,·in<:le kar~ıladığı Rus 
Carlığın ın son miimessiliıw kar~ı 
d uydugnnuz merhaınl't tc: "Tn_ 
rihi malfınrnt .. mı ii.;tad? Hem 
hakın. kifnh11117ın 469 uncu say
fa<iınrla hu hadiseden nasıl hah_ 
o;etınissiniz: 

8.03 Haberler 19.30 Haberler 
8.18 Miızlk (Pl.) 19,45 Konuşma 
845 Ev kndını 19.50 Turküler 

* 20,15 Radyo gaz.e 
12.30 Program tesl 
t2.33 Fasıl heyeti 
12.50 Haberler 
13.05 Fasıl heyeti 
13.20 Müzik (Pi.) 

20.45 KlArnet sol 
21.00 Dinleyici is 

tekleri 

B 
e vn 
İcabır 
. HE. 

1 

mi 
) 

~rli 
el 11er 
ıeccğı 

ı• •• 

l 
J 
J 

Meraki, Itri, 

Efendi, 

Sadullah Efendi, Dede 

Şakir Ağa, Zekai Dede 
K.onservatuar miidürü Yusuf 

:Ziva Demirci, anketimize ver • 
diği _cevapta diyor ki: 

"Üniversitenin ilim ve sanat 
vadısinde hizmetleri dokunmuş 
ve buyuk eserler yaratmış Tiirk 
buvüklcrinin resim ve heykelle
rıni bir galeride toplamak kara
rını, çok yerinde bir hareket bu. 
luruın. Ru ~aleride büyük Türk 
musıki ustadlarımızın da bir kö
sesi huhınac-ağı şüphesizdir. 

Bizde musiki mechul kalmış 
sa.halardnndır. l\fosliı bir edebi
yat tarihi tedris edildiği halde, 
musikinin tarihi okutulmadı~ L 
cin musiki üstadları me~hul kalı. 
mıslarciır. Bu ıtıbarla musikinin 
umumi bildsine hizmeti doku -
nacak her teşebbüsü alkıslarla 
kabul ederim. Baska üniversite. 
lerde musiki ilmini tedris edF>n 
Profesörler ve de~lcr vardır. Ü
l ıveısit~nin büyük ndamları :ıa. 
lerisinde Turk musikisine hiz -
met etm'-:. ve asmlardanberi hal. 
km musıki ihtiy;clcım tntmin et
miş büyük i.istadların yer ı::Imn. 
sı pek tabiidir. 

Bizde musiki ile esaslı surette 
ilk iştigal eden bi.ivüklerden Fa
rabi'yi görürüz. Yazmış olduğu 
(Kitabı Kebiri musiki) ve IE1. 
medhalü li sanaatül musiki) ad· 
Jı eserlcrivle onu tanıvoruz. Fa. 
kat Farabi'nin bu eserleri saz ve 
söz eserleri olmayıp musikinin 
nazcı riya tına aittir. Bundan son
ra 'A bdülk:ıdir Meraki) geJir. 
(Camiül elhan) adlı eserivle 
meshurdur. Kendisinin olduğu 
iddia edilen besteleri ve (Maka
sidül elhan) ve <Fevaidi asere) 
adlı musiki nazariyatına ait e-
serleri vardır. ı 

Daha sonra gelen <Itri) Türk 
musikişinaslarının en değerlisi 
ve üstadıdır. Eserlerindeki zevk 
ve azamet ifade itibariyle yük • 
sek bir musikişinas olduğu ka . 
bul edilen Itri'nin 1000 i müte
<"::ı:viz eseri varsa da, zamanımıza 
kadar elde ancak 20 eseri kala. 
bilmiştir. 

Mephur G'levakar) ı ve (A
razbarkar) ,gibi mühim, büyük e
serleriyle birçok peşrevleri, a. 
gır semaileri konservatuar :plak 
kütüphanesinde tesbit edilmiştir. 

(Itri) yi müteakıp zikredilen 
musiki üstadlarından Ücüncii 
Selirnin hocası <Sadullah Ağa) 
vardır. Fakat <Dede İsmail E
fendi) Türk musiki bestekarları 
ilrasında (Itri) den sonra yer <ı. 
1'. F..sederinde incelik ~·e ·mev

zuuna göre bazılarında da ihti-
şam mevcutur. Cok eser bırak. 
ınış Türk bestekarlarından biri
dir ve devrini tamamen dovur -
rrıuştur. Musiki üstadların{ız a. 
rasında (Hafız Post). (Sakir A
,ğa). <Dil Hayat). r ZekiU Dede ı 
,gibi bircok şahsivetler yetismis
tir ve Türk musikisi artık IZe. 
kai Dede) den sonra tereddi •c 

Yusuf Zi~·a Demirci 

başlamış ve üstad denecek be3-
tekiır yetişmemi~tir.,, 

İsmi Geçen Musiki 
Üstatları 

Dede Efendi: 

( Hamami Zade İsmail Dede ) 
(1777 - 1845) - Şark musikisinin 
en bi.iyi.ık tistad \'e bestekarlarından
dır. İ:stanbulda Şehzadeba~mda doğ
muştur. Tekke musikisine alt fıyin 
ilfıhi, durak gibi seklllerden başk~ 
kar, murabba, nakış denen ncvllerde 
ve şarkılarda en yük~ek kudreti aös
termiştlr. 

Zekai Dede: 

(1824. - 1897) Eyüpte doltmu~tur. 
İsmail Dede ı-~rendlden mu!<ikl der!'i 
almışhr. Darüşşa!aka mektebinde 
musiki muallimliği yapmıştır. Meş

hur Şark musıki i.ıstadlarmdnndı:r. 

Sadullah Ağa: 

•(Hacı) (1729 - 1807) - On 1ıeki
zincl asrr bestekfırlıırmdandır istan
bulda doğmuştur. Üçüncü 

0

Selimln 
baş mu-ahipliğlni yapmıı;trr. Beyati 
Araban, Huseynl Aş!ran, Şehnaz \'e 
Tahir Buselik makamlarında semai
leri vardır. 

Itri Dede: 

İsmi Buhuri Zade Mustafa Hilmi
dir. İstanbulda doğmuş ve Dörrl!incü 
Mehmede ned~m olmuştur. Doğduğu 
tarihe dair bir kayıda tesadüf oluna
madı. Büyuk lıstad 1711 senesinde 
vefat etmiş ve Edlrnekapı hal'iclne 
defnedilm~tir. Itri goçüp gitmiş, fa
kat bestelediği bayram tekbiri ile 
kendisine ebedi bir heykP! dikmiştir, 

................................................. 
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Halk saltanatının kurulduiu 
gündür. Bunun için ÇOCUK 
BAYRAM 1 ve bunu takip eden 
ÇOCUK HAFTASl'mda Çocuk 
sııltanatı tesil edilir. 

ÇOCUK ÖLÜMÜNE ~ARŞ~ 
MÜCA D ELEDE EN DEGERLI 
VASITA DOGURA N ANNENİN 
MEMESİDiR! ....................... -.-.................. . 

Milli küme deplasman maçları
na dün Şeref stadında devam e
dilmiştir. Her iki misafir takım 
diin de ma~liip olmus•ur. 

İstanbulspor 1 - D. Spor O 
İlk maçı İstanbulspor ile De

mirspor yapmışlardır. Bunlardan 
ilki bu senenin İstanbul dördün
cüsü, di~eri Türkiye şampiyonu 
bulunmaktadır. 

Ahmet Ademin idaresinde baş
lıvan oyunun ilk dakikalarında 
Demirspor ağır basmıs ve cok se
ri bir tempo tutturmuşttir. Be
sinci dakikada sol acı~ın cektiği 
giizel bir şiit dire~e vurmuş. bun
dan sonra f stanbulsoor iı:ıin neza
ketini anlıyarak hiıkimiveti almı
ya baslamıstır. Derin paslarla a
cılan İstanbul takımının bu ha
kimiyeti devrenin yarısına kadar 
sürmüş. bundan sonra oyun suur
suz bir mücadele halini almıştır 
Arada sakatlanarak oyundan cı
kan Mükerrem devre sonuna ka
dar takımına iltihak edememi:)tir 

33 üncü ~akikada ileri bir pa~ 
:-ılan Cihat. Istanbulsoorıın ilk i(o
liinü sıkı bir mücadeleden sonra 
yapmıstır. 

Hakem bu oyuncuva vanlıslı1<
la ofsayd calmıstı. Maamafih İs
tanbulsnorun hakkı olan hu l!n· 
Sarı - Sivah takrmı 1-0 galip va· 
zivete sokmustur. 

İkinci devrede Demirspor c-ok 
c:eri bir oyun tutturmustıı İlk o,.. 
bes dakika İstanbulspor kaleslr•· 
C'ember icine almıs olan EskisPı-.; 
takımı. tedricen artan bir sertli
~e doğru kaçıvordu. 15 inci daki
kada hakem istanbulspordan Ni. 
zamettin ile Demirspordan Celal' 
sahadan çıkardı. 

Bundan sonra oyun her iki ta
rafın da enerjik, fakat ~uursuz o· 
vuniyle 2~ti ve İstanbulspor sa 
ha~an 1-0 galip ayrıldı. 

Istanbulspor: Nevzat. Sefer 
Hayri. Muzaffer, Tarık. Celal, N; 
zamettin, Kadir, Mükerrem Ci-
hat. İsmet. ' 

Demirspor: Ahıiiilkadir. Sin;:ın 
Nuri. İbrahim, Fahri. Celal. İs
kender, İsmail, Zeynel, Semih 
;\fıır;ıt,, 

B~şiktaş 3 - Genç1erbir1iği 2 
ikinci macı İstanbul ve Anka

ra ~mpivonları olan Resiktas i-
le GenC'lerbirJiei vaptılar. · 
Genrlerbirli~i dl.in Cumartesi 

"İİnii r.ıkardığı oyund:nı dııha dii~ 
"tin hir mac vanmıs, Besiktas ise 
'ilin de hnznk hir ovıın 11nc:t<>~m;, 
ve kazandıO-ı iki aollı> rakip kale
"İni.n ırıwri tahii hAt;:ılar yapmas· 
"'IPhl'P<"İ v::ılio V.Plrrıic:tir. 

Samih nıırarıc;ov'ıın inıırPc;inclr 
l)Vn:-ıf'::>n bu ovınıa tııkımlar sı· 
1<'ıırirolnrhı r1l•m1 .. 1,,,.,h, 

BPc:ik•ııs: Mr>hrnet Ali. 'Yavuz 
1"pv'7i .• A hmpt l-f::ılH Vı:ıtıi <:;(ikri' 
t.f,,lrl<t. Sıı!<-ir . C:.prf'r li'c;rPf'. 

GenrlP-hiriP.i · H ::ı 1 il 1\.ft>lımPt 
.\hnıPt, ö,.,,,.,. H;ılit. 'f<"tıo:fi Se 
•;,.,., ~17R , Ali ,ır.,c;tsıfa . Sıı;ıt 

flk ıınlı:ırrlıı fü;tilc:te vantı1Yı a 
1<ın larlıı An k;:ır-:ı fnlrımım c:ııkH:trr 
.,.,;ıv::ı hac:::lıvan BPsikt::>s:ı r. ... ,,,.1 .. ,. 
'"-irliii'i ovun<"nl::ırı vo·li.,~i rı ... ırıı . ., 
~R tı'7"rı p<>c:ılı ir :ıkınla mııkal:>" 
1

P rtti1Pr. ~,,ı l'"'lrtan c:::ıi7 ='<"'on 
~ecen top. giizel bir sütle Beşik-

Beşiktaş - Gen~lerbiriliği maçından bir e nstantane 

taş ağlarını yaladı. Fakat iki da-ı ları dün Fenerbahçe stadında ya
kilca içinde iki garip hadise. daha pılmıştır. 
doğrusu iki garip gol oldu. Beşik- Bayanlar arasında yüksek atla. 
tas sol hafı Geneler kalesine u- mayı Sana 1.15 ile kazanmı" 
zaktan bir şandel .'(Önderdi. Ka- Selma ikinci. Fatma lic;-iincü ol
leci yumrukla karsıladı, fakat toµ muşlardır. Gülle atmada Hale 
~eriye doğru havalanarak kaleyr 8.13 ile birinci, Selma ikinci. Ç~
!lirdi. Bir dakika gecmemişti ki ra ücüncü olmuşlardır. Gülle at
Eşref te bir sandel daha yolladı mada Maltepeden Ali 13,12 ile bi 
Kaleci bunu da tutamadı. Miida· rinci olmuş, Karamalog ikinci 
faa oyuncularından biri kafa ilr Nuri ücüncü ,ı?elm · f ... rdir. 
topu kı:ılcden cıkardr. Ani olan hı• 1000 metre Rtzl'l Türkiye reko
hadiseler karsısında geride kal· ru yaparak 2.41 8 ile birinci ol· 
mıs olan hakem kaleye do~rn ko mustur. Ahmet ikinci. Vladmi· 
c:arken, Şerefin goldür dive isare• iicüncü olmuc:::lardır. 1 O 000 met· 
etmesini tasdik etti ve Resikt:> rede Art;ın birinci p.elmistir. 20r 
hirden 2-1 ealio vezivete eecti metrede 24 sanive ile Gören bi 
Bunu Serefin kalPve soktu<tıı Ü rinci olmustur. İkinci CP7,.,,j, ii 
cüncü bir si.it takin etti. Faka' ~ünci.i Tirvald ORludıır. it,.·• ... ,.· 
kımsıklık icindı> kalan kalf'ci o:ii' katagorinin 200 metrP~in~" Hii 
rekilmedPn evvel bavılmı<=tı. Ha <"Pvin. ı;ırıkla atlı>m<ıda Fikre• 
va atıc;ı hir netice vf'rmPdi. 100 metrede Yaşar birinci olmus 

25 inci dnkikada Hı:ıkkı,.,m P<=" l:ırrhr. 
nesine. örıiine cıkarak miidahalr Dördiinci.i k;ıhrtoride yiiksek 
"den beki hakPm oen,.ıtı verı>rP' rıtlamavı 1.16 ile Türkive rP.korı• 
re7..a]ı:ındırrh. Fakat Yavuz toptı vaparak Giinf'r ka7~nmı<:tır. lflO 
h;madan ı:ıttı. rnp•,.,.de KulC'liden tsmEıil Gülle 

İkinci devrede Genderbiri(!i o ·le İsten:ın . t.ek :ıdınıda ~rref hi 
vııncuları rakiplerine ni:;betor ~in<"i nlmıı<:lardır . BavanlEır ara 
r1::ıha düzgün oynaı'hlar. Fak:ıt Re sındpki P.'l rn,,.t..pl~k varı"' 1'.! sa
<=ikt-Slc; bir nn tazvikt,.,, lwrtıılıır> ııive ile Marirle ka1anmı<:t:1r. Ner 
".ıt SPref iirüncü golü de yant• ınin ikinri t;ı>lmn ii,.ii,.,l"iidiir. 
<iı:ıkika 14). 
Genrlı>rbirlilYi bir mürlrlr>t drıiı " 

o:ıkıstırrhktan sonr;ı nihavet :v 
•incü dakikada sol ic t:ıkı..,,ının i 
kinci savısını cık::ırdı . 'Rm•n<>· 
c:onr:ı A " 1-!'ı:ırallar hn,...,herHlc- iri.
Bec:ikt:ıslı lar d:ı g:ı ı ihi""q k;ıcır · 
.,.,am:-ık i"in ralıstılar fakat bcı" 
'<a gcıı ,.ıkmEıdt. 

İzmirdeki Maçlar 
İzmir, 6 <TANl - Bugün sehri 

mizde yaoıJan Milli kiimP macla 
ı:ında Altay klübü Harhivevi 1-<' 
venmiştir. Alt·nordu. Maskespor 
karı;ılamnası her iki takımın cfr 
dörder ı?ol vapmasiyle beraberP 
neticelenmi!:itir. 

G. Saray - Beyoğlugençlik 
Dün sabah Seref Stadında Ga

la tasarav A ve B takımlarivle Be· 
voi{lu genelik klübi.i A ve B ta· 
kımfarı arasında huı::usi bir mar 
vapılmış, ve Galatasaray her ik; 
l(;ıf'c:tlıısmavı dı:ı 2·1 k:ı'7;mnıısıır 

Kır Koşuları 
Mektepliler arasındaki höl_ge 

kır koşusu birinciliği dün Sislide 
vapılmıc:tır. 4000 metrelik mesa
feyi F,o: , ... f (İ. L .) m .4 8 jle hirin<'1 

nlarak bitirmistir. İkinci Halil 
iici.incü Abdullah. dördiiııcii Raif 
Be<:inci Namık gelrr\islerdir. 

Puan itibarivle !Iavdarmısa bi· 
rinci. K"hııtas ikinci. Sanat iiçiin · 
~i.i nlmuslarciır. 

Kad1köy Halkevinin 5000 met
relik koşusu d3 Fener stadı ilf' 
Relvi.i arasında yap1lmısttr. Bi· 
rincili_ği Koc;tantinidis 17 ~ - iJr 
cılmıs. ikinci İzı:ık, iiciincii ReceT' 
Q:elmislerdir. Beşinciye kadar 
spor malzemesi hediye edilınistir 

Bisiklet Yarışı 
AjanlıRın tertip ettiği bisiklet 

seri müsahakalarının ilki dün 
Mecidiyeköy ile Kefeli köy a· 
rasında iki defa gidip gelme sek
linde yaptlmıst1r. Mesafe 60 ki 
lometre idi. Birinciliği 2.28 sa 

Ateletizm Müsabakaları \ atte Agop almıc;. Haralambo ikir. 
Altın çivili atletizm müsabaka- ci, Niyazi iiciincii olmuslardır. 

"- Ricare imrapalorkP, ecclatları

ııın üç ıı•rr. ıncııılcketlcrlnde ınilyon
yonlarca h;ılk ÜZC'rinde ika eyledik
leri, \'ey;ı ecl 'lmco;;ine gö7. yumdukları 
!ecayiin ceza.,ını. uç y(lz s<>ne sonr:ı, 

pek agır bir surette çekınisll'rdir!,. 

O iistiiiTiiniiz t e7.ad ı e;füii.vorc;u. 
11117 vn? "!\Ti l \·ımlar"n in .,a nın ha
"ııırla tam iic ao;ır bo7a pic:::il"en 
.;;:ila leni" c:::omın('ıt miiıne""i\ine 
kııl"c;ıı n ı-t~n k"h r~r>l ı:ı n~ "İ tin lfı
\'l k ıccirdiii.iinfü sıfat ta 'i li olu. 
vor: 
"- N11tmert! ,. 
Kitnhım7ın miielJifi. e~prn-ıın 

t :lR inri sa:da.sınd a. su satırları 
,.1\7.l\'Or: 

"- İşte bu ~uretle. Ru!'yııyı Bol
şevık darbei hükürnetıne ve slındıki 

Rukuta ~ilrükliyecek olan ihtilali harp 
doğurmuştur!,. 

İstirak hu~·ul"cluihınıJZ bn hiik
ıne göre. C'arhem vıkıhsı. Rıısya 
idn, hi r s ukut olnrnstur. O hnl
de. ne durHhw or: Romanof Hn. 
nc d anını rı Pı:lr İs harl1\rındn siirii. 
nen sar.:llk p rensi is başına geçi
dlo:e ;\·a? 
Göri i lii~or ki, tl',.rcmc h11vıır. 

d ııi'11n117. f>!<;er. "tarihi .. ve "ilmi.. 
"anlımık evsaf•ncfan tanı;mh·lc 
mahl"ıınır1nr. Runu n icimlir ki , 
f> \ ' \ 'f'lf\ kiblnnı71 oknmııstmn. 
<inu1i i""· ki f ahını7A oku\·orum. 
'fnaı"afih " R11sva T:nihi.. hana 
lıih•i;k vt> ('(ık fnv,hlı llir d('rs 
•·ndi: Ve l'Pfl . hil' ki t a ll almak 
:,.in. fam 175 kıır 11 <:11 ıröı:d en c ı
l<Arm:l''I ~Ö7P nl.lı ğım 7.aman. 
nsJd~inden rok ..lı:ı hn iht iv .. tl::;,. 
..tavranoıns1n ı siı i ... " Rusva 'l':uL 
l,i ., nizde n öj!rPnitim: Rıı itilı 'll'· 
'"· he r scvf> raamptı . cti?e n1inne t
t!lrırn m ııl ıl"'""'nı Sii,·lemp7oö-ln~ 

Askerlik isleri 

İhtiyat Erat Yoklaması 
Tehir Edildi 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

Şubece devam edilmekte olı.ın ihti
yat erat yoklamalarmın 5 Nl"Rn 941 
den 20 Nisan 941 e kadar tehir edil
diği ve hangi doğumlulıırm ne vakit 1 
geleceklerinin ayrıca gazete ile bildi· 
ı"ileceği ilan olunur. 

+ 
18.00 Program 
18.03 Radyo or

kestrası 

18.45 Saz heyeti 

21.30 Konuşma 
21,45 Radyo or 

kestrııtı 

22.30 Haberler 
22.45 Milzık CPl. 
2~.25 Kapanış 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

<Başı 3 iinctide) 
~in muazzam bir askeri kudrc 
temsil etme~inc rağmen, nihn 
zaferi kazanmasındu ancak yü 
de bir ihtimal mc\•cuttur. 

Farzı muhal olarak hunun ih 
timali tahakkuk etse dahi, ... ul 
masa~ında Avrupa devletlerini 
mukadderatı ve A vrupamn ye 
ni ni:.o:anu mevzuu bahsolaca.~ 
zaman, muazzam ve yıpranma 
nuş bir iktısadi ,.e askeri kuv 
vcte dayanacak olan Sovyetle 
rin, taahhütlerine muhalif ka 
rar lar alınmasına muvafakat et 
miyeceği de muhakkaktır. 

Bundan dolayıd ır ki, bugü 
Yugoslavyanın So\ yctlerle yap 
tığı bu pakt. istikbalde kendi i 
tiklali ve mülki taınamlıimı ko 
rumıya kafi gelecektir. 

Harp , yüzd e doksan d oku 
ihtimal ile, Anglo • Sakson ~ru 
pun un nihai zaferiyle bitece 
ğine göre, Yugosla\'ya bugün A 
manyaya mağlup olsa dahi, is 
t ikbalde vine istiklfıl ve mili 
tamaınlığ~nt temin edecektir. 

M. ANTEN 

ö L Ü M 
İzmit kağıt fabrikası ikinc 

müdiirü Sabri Pozamın babas 
tüccardan Mudanyalı Tokadi E 
min Pozam, müptela oldu~u kal 
hastalığından kurtulamıyara 
dünkü Pazar günü vefat etini 
tir. Cenazesi bugün Tophaned 
Boğazksende 99 numaralı Ball 
apartımanından saat 11.30 d 
kaldırılarak Eyüpte aile kabris 
t:ını";ı nf'fnPililE'<'f'ktir. 

MÜ N 1 R 
NUREDDiN 

KONSERi 
Yarın 

Fatih Askerlik Şubesinden : Yedek 
1 

Alc§am 

Sinemasında sınır 8 He:.ap memuru Mehmet oğlu 1 MELEK 
AbdUJkuddüs ( 12823) çok acele şu-

beye müracaatı ilfın olunur. '-::::::::::::l , -
LEY AYRES 

LİONEL BARRYMORE MUKADDE~ 
ve 

LYNN CARVER VAZiFE 
Filminde Bir ŞAHESER Yaratmışlardır. 

Çarşamba Akşamı MELEK Sinemasında ., ...................................... ,_ 
- Susadım ... Bırak şurdan su içeceğim .. , 
Başını yalvarır gibi yana eğmişti: 
- Bırak, susadım kız ... Sen gavurmusun': 
Sıtkı şaşırarak bileğini bıraktı . Sultan dereye 

koştu . Şalvarının kıvrımları titriyor, örtiısünun 
uçları dalgalanıyordu. Suyun kenarına çömeldi. 
Elbisesi gerildiği için kuşağının altında kalçaları -
nın geniş yuvarlaklığı görünmüştü. 

GOL iM$JlN1LJ.\ Rl 
- Taş atal ım mı Halil ağama? 
Ağagillerin Mehmet, sıtma tuttuğu için kötüle-

mişti. Koşamıyordu: 

BULMACA 
J z ~ t ~ ti 1 8 9 

- Bizi döğer ulan! Diye cevap verdı. 
- h • arız be, p~şimizc düşemez. ~r-+ --.J- +I - - - - - -- - - - - - - - . - -- - --- - --1- - - --

Sıtkı, ürkek bir hayvanı tut&cakmış gibi, çarık
larının ucuna basarak yaklaştı. 

Sultan: 
- Bırak ... Su içene yılan bile dokunmaz! Diye

rek doğrulmak istedi. 
Derenin hemen yanına, çimenlerin üstüne dus

tüler. 
Dünya kekik ve çiğdem kokuyordu 

* * 

Yazan: Cemalettm 
fına baktı . Kısa bir çığlıkla: 

- Anam geliyor! Dedi. 
- Anan mı geliyor? .. Rezalet . 

Mahır 

- Bir anam değil... Muhtar Reşit ağa da be-
raber. 

- Deme! 
Sıtkı sopayı koparmaktan vazgeçmişti. Muhtar 

Reşit ağadan, küçüklüğundenberi korkardı. 
- Deme. muhtar Reşit ağa da beraber mi? 
- Beraber. 
- Ne halt ederiz. kız? 

Sıtkı keyifle gülümsedi: 
_Bir cigara sarayım da gideriz Sultan! Gelenler epey yaklaşmışlardı. Muhtar Reşit a-
Sultan, başını yarım çeviıip gÇzlerıni saklamış, ğanın heybetli gövdesi ağaçların arasından farke

eyım<mk bır somurtkanlıkla susuyordu. Yumuşa • diliyordu. 
cık ve rahat bir yorgunluk hissetmekteydi. Sıtk ı . Sultanı kucaklayıp dereyi geçmeyi tasar-

Sıtk ı , hem cigara sarıyor, hem de suları hala !adı. Kızın dolgun vücudünü gözü kesmeyince da
cleli deh akan Eğri Oluk deresinı nasıl geçecek- ha fazla bekliyemedi. Gerilip. gerilip koştu. Dere
lerıni düşunüyordu. yi atladı. Başını kısarak çayırlığı siiratle geçti, oı-

Kibrit çakmak için rüzgara arkasını dönünc:c, mana girdi. 
geldikleri tarafta, ormanın içinde kımıldanan ıki Sultan şaşırmıştı. Sıtkının başındaki kırmızı 
beyazlık gbrdü. Sultana bır şey söylemeden dik - mendil, ağaçların arasında tamamiyle kaybolunca 
kat etti. Peşlerine düşmüşlerdı. ya kadar hiçbir şey düşünmeden baktı . Sonra, bir 

ı. Kibrit çöpünü ki.ıfrederek yere attı. Içinden: denbirc, bi.ıyük bir dehşete kapıldı. Bir başına or-
c "Ölürüm de gene karıyı vermem.,, Dedi. ta yerde kalmıştı. Kötü olmak, dağa kaldırılmak, 

. Bır kere kuşağındaki bıçağa davrandı. Sonra köyden köye satılmak, korkusunu, artık hiçbir za-
. ~~r hı en yakın ağaçtan sopa koparmıya koştu. Tuttuğu man unutamLyacağl dereced~ kuvvetli yüreği i..ır

dı söğüt dalı, bir iş göremiyecek kadar ince olduğu pererek hissetti. Nefesi k~ gibi olduğundan 
zt halde bir türlü kopmak bilmiyordu. Büke • burun deliklerin i b üyük büyük açarak soluyordu. 

-ili rek, çekerek, ayağını gövdeye dayayıp asılarak Ağlamayı b ile akıl edem~en elini yanağına götür 
4;c uğraşırken hayretle bakan Sultana seslendi: d ü. Bacakları kesilmiş gibi çimenlerin üstü/le 

40n - Kız gel. sen de asıl... Gel kız! çöktü. 
~~~lE - Ne yapacaksın sopayı. ili 
16 - Allah Allah! Kız uyuyor musun, ark.ımız • ı 

IKK<e dan ~t·len \ rır. (Cc-fa deresi) boyundeı mayındır köyü) nün da-
l ı.; Sıılt n hr>mf'n ılvai!a kalkarak korku ile ctra - l nalarını güden çocuklar, saatlerdir, çomak oynıya 

No: Z7 
oynıya yorulmuşlardı. 

Suda yıkandıktan sonra. kıyıdaki buğday tarla
sına girip yüksek sapların arasına uzandılar. 

Karınları acıkmıştı. Aç karnına içtikleri su, mi
delerinde guruldıyarak dolaşıyordu. 

Bir müddet hiç konuşmadan, kederli ve usan-
mış yattılar. 

Gökyüzü gittikçe kızarıyor. güneş batıyordu. 
Ağagil1erin Mehmet: 

- Düşemez olur mu? Yetişir, döver . 
- Sultanın anası Emineye söyliyelim, gelsin, 

kızını alsın. 
Arka, arkaya akıllarına gelenleri teklif ettiler: 
- Muhtar Reşit ağaya demeli, daha iyi. 
- Marangoz Halil ağanın karısına haber vere-

lim. 
- Sultanın Hafıza diyelim. 
Tekrar baktıkları zaman, maran.ıtoz Halilin a

yağa kalktığını gördüler. 
Büyük bir güri.iltüylc kaçıştılar. 

.:.._ Dölleri çevirelim de gidelim. Dedi. Yüzü çilli çocuk, imamın gelini Şehimenin ()ğ· 
Yüzünü çil basmış kabacaları. başını kaldırdı : luydu. 
- Sahi gidelim, haydi çevir şunları 
_ Hep ben mi çevireceğim. Sen çevir! İmam vakayı torunundan dinleyince beyaz sa-
- Dur ... Tek mi, çift mi oynıyalım. Kim yeni- kalını kaşıyarak düşündiı. Evvela edepsiz bir şey 

lirse 
0 

gider. seyrettiği için oğlanı bir temiz dövmek lazımgel· 
diğine hükmetti. Sonra caydı : 

Çilli oğlan kaybetti. Belindeki şal taklidi kuşa- _ Yanında kim vardı? 
ğı sı.~ıştırı~ küfrederek kalktı. _ Kimin? Sultanın mı? 

Dıgerlcrı arkasından baktılar. . . 
Burnunu karıştırarak gönulsuz, gönülsüz yürii- . - O. kahbcY_ı sormadım: Se~ı~ ya_nında ~nha 

yordu. Deqmin dirseğini geçmek için kalın bir sb- kım vaı~ı. Yanı senınle bıılık ıezalctı daha goren 
ğüdün topraktan dışa t'lda duran· köklerine basıp 1 oldu mu· ? . . .. .• v v • 

yükseldi. Fakat öte tarafa atlamadan öylece durdu. . - Olmaz mı_. Hıdayetın k_uçuk oglan, agagılle -
Arkasından bakan arkadaşları bir şeyler seze- rın Mehmet. bır de Recaı. bff de ben ... 

rek ses çıkarmadılar. - Seni anladık gözü çıkmayası. .. Dere bovun -
Çilli oğlan biraz, gözetledikten sonnı yavaş yavaş da ne arıyordunuz akşam ezanı? 
geri döndü. Küçük, siyah gözleri parlıyordu: - Dedim ya, döl güdüyorduk. 

- Gelin bakın neler oluyor ... Vay anasını... - Pekala, gel bakalım. 
- Ne oluyor, ne oluyor? Büyük baba ile toru n, sıra ile diğer çocukların 
K üçük çocuklara mahsus gizli b ir şey yapmak evlerine uğradılar. 

ihtiyaciyle fısıldaşmışlardı. Koca söğüdün dibine İmam, her uğradığı evde, kabahatli kendisı 
kadar ayaklarının ucuna basarak geldiler. imiş gibi gözlerini yerden ayırmıyarak, hikayeyi 
~afı~ Muradın karısı Sultanla, marangoz Halı!, anlatıyor. küçük şahidi yanına alıyordu. Nihayet 

ekınlerın arasında yatıyorlardı. dört çocukla beraber, tepenin ycınıacında olan Ha-
Geri çekildikleri zaınan, çilli oğlan yavaşça sor-: fız l\luradın hanesine doğru yürüdü. ' 

du: <Arkası var ) 

3 --- . ---
'1 =--_,_.--= 
~-···---··f= 7 --- . ---

e-===ı·== _ı 
Soldan f' ,ga: 1 - Bir küçük 

Avrupa 1'.<!vleti 2 - Ad - Ziya • 
ret ecV,ll 3 - Bir harfi değişirse: 
Rız:-. olur - Abanmaktan emir 4-
Garbi Trakyada bir şehir - Bir 
Peygamber 5 - Bir filet 6 - De
miryolu - Ters okunursa: Hay -
vanın çıkardığı ses 7 - Ltizu m 
hasıl olmak - Ters okunursa: Kov 
mak 8 - Eskı değıl - Ters oku
nursa: deva, 9 Buyruk -
Ters okunursa: Meydan. 

Yukardan aşağı: 1 - Istanbul
da bir semt 2 - Yüz yıl - Irani 
3 - Münazaa - Bir hıristiyan a
dı 4 - Tesbihin ucunda bulunlf-
Ihtiyar 5 - Eski bir lakap 6 -
Uzuvlar - Her gün Ingiliz tayya· 
reler inin dövdüğü yer 7 - !:>ör
düncü - Bir harfı değişi!'8e: Bir 
vil~yet merkezi 8 - Ters oku • 
nursa: Sevkeden - Bir renk 9 -
Bir dil. 
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i L K AŞK 1 M 1 • . ............. Sacha Guitry'den 
O n üç yaşımdaydon, 

"O,. levkaJ&deYdi. 
Fevkalade mi, dedin1? Paris kadınla 

rrnın yalnız bir tanesiydi. Fakat o 
zamanlar bunu bilemezdim. Güzel ol• 
duğunu sanıyordum ve hakikaten de 
Yanılmamışım, fakat Yalnızca bir te
sadu!tu 

"O,. meşhur bir ressamın k121 ve 
en çok muvaffak olmuş muharrirler
den birinin karısıydı. Kocası, baba
mın Yakın ahbaplarmdandı, sonradan 
benim ahbabrm oldu. 

Ben, o zamanlar, dalına onun oğ
lu ile arkadaşltk ederdim. Ve hemen 
hemen her pazar, çay vakti, onlar
daydnn. Bütün aile Yakışıklıydı ve 
ev hayatları saadetin ta kendisiydi. 

"O,. nun küçücük bir gülüıU pe
restişe ıa.yıkh ve gözlerinden sevgi 
ve şefkat taşıyordu. 

"O,. na fışık olunn:ıaı.a.ı b. na. ne 
yapılırdı? 

Niçin mi A,şıkhm? 
"O,. na asık olmarnak, düpedüz ci

nayetti. 

4 0, 1 n.u sevmekte tamamiyle hak
lrydnn; çünkü Yalnız 13 yaşımdaydnn 
ve 13 yaşnı.da bir insan, sevgin.in ne 
demek olduğunu bilemez. 

"Ou nu rüyalarımda sayıklardnn. 
Bunu kendisine söylemeli miydim a
caba!? .. Hayrr, hayır .. Söylemektense 
ölmek daha evla olurdu, 

O halde ne yapabilirdim? Aşkımı 
ona i~bat etn1eliydiın ... 

• H afta içinde, blitün metelikleri-
mi biriktir1nek ve hafta sonun-

ingiltere Yardıma 

Başlıyor 

Çeviren: Ha • Ça ......... 
da, pazar günü büyük bir deWik yap
mak .... 

Meteliklerimi biriktirdim ve deli
liği yaptım, 

8 franga, muazzam bir menekşe 

buketi satın aldm1. Şimdiye kadar 
gördilğüm menekşe buketlerinin en 
güz.eliydi bu; ve o kadar büyüktü ki, 
onu iki elimde taşnnıya mecbur ol
dum. 

Niyetim, saat ikide gitmek ve dos
doğru oğlunun odasına çıkmaktansa, 

hemen anasını, "O., nu sormaktı. 
İş pek kolay olmadı, O meşgulmüş! 
Israr ettim. 
Hizmetçi beni, 110,, nun yatak oda

sına çıkardı. 

"O,, , şapkasını giymiş, çıkmak ü
zereydi. Kalbim çarparak glrdlm. 

- Nasılsın cicim? Bir diyeceğin 

mi vardı? 
Bana yüzünü bile dönmemişti, bu

keti görmemişti; ctanlıyamazdı!., 

O 8 franklık menekşelerimi uzat
tmı: 

- Ah, ne güzel menekşeler, diye 
bay kırdı. 

Oyunu kazandığnnı dilşilnd(!m, ve 
titriyerck, 110,. na doğru yürt'/üm. 

Buketimi ellerinin arasına aldı ve 
o, sanki bir bebckmlş te, öpecekmlş 
gibi, onu yukarı kaldırdr, 

- Ne de güzel kokuyorlar! 
Sonra başı He gidebileceğimi işaret 

etti: 
- Ne derece memnun kaldığımı, 

~akm babana söylemeyi unutma.,. 

Yunanistan Zafere 

Kadar Harbedecek 
(Başı ı incide) (Ba'1 1 incide) 

in Atinada bulunması, İngiliz hü· Yunarı Tıükiımetirıin mesajı 
kCımetinin tehditten haberdar ol· Atina, 6 (A.A.) _ Yunan hü . 
duğunu ve lazım gelen tedbirle- kil.meti, Yunan ordusuna ve mil
rın alındığını göstermektedir. Ya- !ete hitaben bir mesaj neşretmiş 
kında ifşa edilmesi muhtemel va- ve Alman tecavüzüne karşı ordu
J<alar, ihtiyati tedbirlerin vaktin- yu ve milleti vazifelerini yap _ 
oe alındığını gösterecektir. Al· mıya davet eylemiştir. Mesajda 
manyanın taarruza geçmek karar ezcümle şöyle denmektedir: "Ati
yeni ve geniş ufuklar. açmış ve nadaki Alman elçisi bu sabah 
J:ıarP sahnesini çok genışl;tmıştır. Başvekı!i zıyaret ed~rek, bükü ~ 
Hıtıer her zaman kaçındıgı teşeb- meti adına Alman ordusunun Yu 
busun, yani iki ceph~~e hnrbet- nanistana hücum edeceğini bil -
n1ek zamanının geldıgıı_ı_e huk- dirmiştir. Ayni zamanda hudut· 
ınetmiştir. Hakikatte bu uç cephE!'j tan da Alman tehdidini~ yapıl -
demektir. Çünkü şimd~ Almanlar, J mış olduğuna dair haber gelmiş -
Trablusgarpte Bıngazı mıntaka· tir. Bu suretle 6 nisan 1941 şafa· 
sıı_ıda d~rinlemesine harbe gmş ğında, mihverin ikinci §zası, 18 
ınışler~ır. teşrinievvel 1940 gecesinin hadi· 

Vazıy:tin A~karad_a ve Mosk_o~ selerini tekrarlamıştır. Memlekc
vad~ dogu~dugu akısler henu tımızın_ şerefine, hürriyetine ve 
ınaluın degü<;iu~ ... Yugoslavy~nıı t~~amıyetine karşı bu yeni teca
scvyetıer Bı~lıgı ıle bır _ademı te- vuz karşısında, Yunan ordusu ,.e 
~avuz paktı ımza etm~ş ~lması, mılletı, bir kere daha, sevgili va
ıkı memleket arasındakı munase- tandaşlarına karşı kuvvet ve ce
betlerin daha ç<>k sıklaştığına a- saretle, davalarını;, doğruluğun 
lamettir. Bu paktın imza edilmış tam kani olarak, Allahın inayeti 
olması! sinir harbi başbyalıdanbe- 1 ve şeci ve büyük müttefiklerimi
rı metın tavrı hareketını muhafa- zın yardımı ıle, vazifelerini yap _ 
za eden ':'ürkiyede teşvikk&r bir mıya davet olunur.,, 
tesir yapacaktır. Mesaj, Başvekil Korizis ile bü" 

• Anıerikamıı yardımı tün hükumet azasının imzalarını 
taşımaktadır. 

Vaşingt ~. 6 (A. A.) - Musav
va limanı ile Habeşistan ·zaptedi· 
lir edilmez Birleşik Amerikanın 
Aden körfeziyle Kızıldenizi 
"Harp mıntakaları" listesinden 
çıkaracağı bildirilmektedir. Bu 
tedbir Amerikanın vapurlarına 
Port - Saide kadar gitmek imka
nını vereci · · ve bu suretle Yu
goslavyaya Xh>~rikan yardımının 
yapılacağı yol temin edilmiş ola· 
caktır. Amerika vapurlarının Ak
denizi geçip geçmiyecekleri ma· 
lum degildir. Alınan malumata 
göre malzemenin Mısıra çıkarıl
ı:nası ve oradan İngiliz kafileleri 
ile Yunanistan• \-e Yugoslavyaya 
sevkedilmesi muhtemeldir. 
Yardıma derhal başlanıyor 

Ankara, 6 (Radyo Gazetesi) -
Alman ordularının Yugoslavya 
ve Yunanistana karşı harekete 
geçmeleri hadisesi lngilterede bir 
sürpriz uyandırmamıştır. İngiliz 
radyosu bu husustaki haberleri 
verdikten sonra Yugoslav milli 
marsın1 çalmıştır. 

Amerika cümhurreisi Roose
velt radyo ve matbuat vasıtasiyle 
hadiseyi yakından takip etmekte
dir .. 

İngiJ1~-0 Yugo•lavyava derha' 
hPr tü> 1 '3rdımda bulunaca~ın· 
Amerika da madrli vA-r<i,.,..... .... , fip,. 
ı, ~ • -·?•"'lt\(';:ı Chnı tevit etmiştir. 

Bulgaristan harp lıari.ci 
Bulgar radyosu bu mesele et

t'::\f1 nrl~ mi1t::lle(I vüri'ıtiirkt>n, Bu] 
f."rlrü.;tanın harp dlşı kalaca~ınt vr 
f'ner ~jrmcye mecbur olursa bü
tün dünvava nasıl harbettiilin' 
•ıi~trreC'e~ini sövlen1istir. 

Bütün Yunan mületi, 
1ıihaf zaferden emiJı 

Atfna, 6 (A.A.) - Yunan hal
kı, Yunanistana karşı Alman hü 
cumu hakkındaki ilk haberi bu 
sabah saat sekizde ahnıştır. Yu -
nan radyosu, bugün dini bayram 
dolayısiyle Atina büyük kilise
sinden dini ilyini neşretmekte 
idi. Radyo, birdenbire durdu. Yu 
nan mi!1.l marşı çalındı ve mütea
kiben spiker, bu yeni tecavüz ha 
reketini bildirdi. Müteakıben ye 
niden Yunan milli marşı ve ar -
kasından Ingiliz marşı çalınmış
tır. 

Gazeteler, derhal husus! nüs
halar çıkarmışlardır. Bütün Yu
nanistana yayılan haber, her ta
raft.a büyük ve heyecanlı vatan
perverlik tezahürlerine sebep ol
muştur. Her yerde "yaşasın hür 
Yunanistan, yaşasın müttefikle -
rimiz11 6vazf'leri işitilmiştir. Has 
tahanelerde, yaralı askerler, aya
ğa kalkarak Yunan mi!1.l marşını 
söylemişlerdir. Atina sokakla • 
rında durmadan vatannerver alay 
ları dolaşmaktad•r. flütün Yu~an 
m;lleti. nihai zaferden emindir. 

Almanlar Taar ,•u:ı:a 

Geçtiler 
(Başı 1 incide) 

Yunanistan Cephesi 

Atina, 6 (A. A.) - Yunan rad· 
yosu ile neşredilen bir tebliğ, bu
ırün saat 5.15 te Bulgaristandaki 
Alınan kıtalarının Trakya ve şar
ki Makedonya hududundaki Yu
nan kıtalarına hücum ettiğini 
bildirmektedir. Tebliğ, Yunan 
ordusunun vatan topraklarını mü 
dafaa ettiğini ilave etmektedir. 

Strumada Almanlara Ağır 
zayiat verdirildi 

Atina, 6 (A. A.) - Şiddetli hü
cumlara rağmen, muhteşem bir 
surette muharebe eden Elen ordu 
su, bütün hat üzerinde Alman ta· 
arruzunu tutmaya muvaffak ol
muştur. Struma'da. düşman, çok 
büyük zayiat vermiştir. .. 

Atina, 6 (A.A.) - Şark cephe
sinde Yunan ileri kuvvetlerinin 
her tarafta sıkı surette yerlerin· 
de durdukları resmen bildiri! -
mektedir. 

Dün akşam neşredilen 
Yunan resmi tebliği 

Atina, 6 (A.A.)-Bu akşam or
du başkumandanlığınm şu teb!i
~ı neşredilmiştir: Makedonya 
cephesinde kıtalarımız, düşman 
taarruzunu püskürtmüşler ve 
mevzilerini muhafaza etmişler
dir. Bir mikdar esir aldık. • Berlin, 6 (A. A.) - "D. N. B.": 
Alman kıtaları, Struma ırmal!ı 
vadisinde çok şedit bir mukave
metle karşılaşmıştır Terakkide 
devam eden Alman hücumu hak· 
kında müsait haberler gelmekte
dir. 

Selanik bonıbalaındı 
Sofya, 6 (A. A.) -Atinadan a

lınan haberlere göre, Alman tay
vareleri Selanik'i bombardıman 
etmiştir. 

Yugoslavya Cephesi 

Belgrat, 6 (A. A.) - Bu sabah 
erken Alman hava filoları Bel· 
grat şehrini bombardıman etm!~ 
!erdir. 

Belgrat'a ikiJıci akın 
Berlin, 6" ,A.A.) - "D.N.B.,. Al 

man hava kuvvetleri, öğleden 
sonra Belgrat üzerine ikinci bir 
hücum yapmıştır. Müteaddit te
şekküller, yeniden şehrin askeri 
ehemmiyette tesisatını bombardı
man etmiştir. 

* Berlin, 6 (A. A.) - "D. N B.": 
Alman hava kuvvetleri bu sabah 
Yugoslavyaya karşı harekete geç
mişlerdir. Muharebe tayyareleri, 
ile "Stuka" !ardan mürekkep kuv 
vetli hava filoları, kışlalara , tay
yare meydanlarına ve askeri e
hemmiyeti haiz di~er muhtelif 
hedeflere hücum etmişlerdir. 

İlk haberlere göre, Alınan tay
varecileri Belgrat üzerine yaptık 
ları akınlarda fevkalade muvaf
fakıyetler kazanmışlardır. Şehir 
civarında bulunan tayyare mey
danlariyle kışlalar ve bu meyan
da muhafız alayı kışlası müessir 
surette bombardıman edilıniştir 
ı O düşman tayyaresi düşürülm;' 

tür. 

Bir trene hava hücumu 
Berlin, 6 (A. A.) - "D. N. B.''" 

Alman savaş tayyareleri Tuna 
mıntakasmda düşman kıtaatı nak 
leden bir trene muvaffakıyetle 
hücum etmişlerdit. Alrron tayya
relerinden atılan bomb"'ır tam i
sabetle hedefe isabet ederek mü
teaddit vagonları ve demiryolu · 
",, t::ıht'in etmistir. 

f1ıgiliz hava kuvvetleri 
Sofya, 6 (A. A.) - Emin bir 

membadan alınan haberlere göre 
İngiliz kuvvetleri Yuııoslav hav• 
kuvvetleri tesisatını tesellüm et
mişlerdir. İlk tnııiliz tayyareler; 
simdiden Yugoslavyaya gelmi• 
bulunmaktadır. 

Taarruz istikametleri 
Ankara, 6 (Radyo Gazetesi) -

Bugün 5,30 da bütün Yugoslavya 
hudutlarına ve Yunanistana kar
sı başlıyan Alman harekatına dair 
henüz esaslı malumat elde edile
memiştir. Yalnız ilk gelen haber
lere göre. Bulı:ıaristandaki Alma" 
ordusu Sofyadan umumi mahi· 
vette Nis istikametinde, tali kol
larla da Meriç - Karasu istikame
tinde. bir kac tümenle de Stru
ma vadisini takiben Serez istika· 
metinde taarruza aecmistir. Al· 
r""~.,..1.,,.. MphtP"l'\Pl ol~T"!l1" iir ti' 

""" ...... 1p Yugr";:lavya - Romanv? 
""~"nundan Belıtrat lstıkametln
~e harek~te ııecmişlerdir. Avus
t.urva - Yuııoslavva hududunda 
~a 12 - 15 tümenlik bir ordu ile 
Vuaoslavır.anın •İm• Hııde Hırvat-
1Ann merkezi olan ZAtiT'PO iı:::t.ikı:ı
,,.,.t,irırl• taarruza geçtikleri öğrP 
;.ıjlmi~tir. 

Almanların büvük mikyas!" 
taarruza basladıklarına süphr 
voktur. Yugoslavya hudutlarına 
yapılan taarruzların en ehemmi-

TAN 

Alman Notasına 

Göre Harbin 

Sebe~i Şudur : 
fBaşı ı ıncıdeı 

de üçlü pakta girdi. Viyana anlaş
maları mucibince, Selanik Yugos. 
lav olabilecekti. Fakat muzlim 
kuvvetler harekete geçtiler ve 
hedefi üçlü pakta iltihakı olma
mış gibi telakki ettirmek ve mih
ver devletlerine karşı muhasım 
bir hattı hareket tutmak olan bir 
rejim kurdular. Yugoslavyada İ
talyanlara ve Almanlara karsı ce
bir ve şiddet hareketleri yapıl
mış ve Yugoslavya, İngiltere ile 
Amerika Birleşik devletlerinden 
vardım istemiştir. Yugoslavya, 27 
Mart gecesi, mihverin düşmanı 
devletlerin yanı başında yer al
mış ve İngiliz kuvvetleri icin bi• 
hareket üssü hallne gelmistir ... 

Ribbentrop'u.n sözleri 
Berlin, 6 (A. A.) - "D. N. B.,,: 

Hariciye nazırı Von Ribbetrop 
matbuat mümessillerine aşağıda
Jci beyanatta bulunmuştur: 

. "İngiltere Avrupaya karşı yeni 
hır cinayet işlemeye hazırlanmak 
tadır. Balkanlara mühim mikdar· 
da İngiliz kıtaatı çıkarılmıştır. 
Dunkerque ve Andalsnes ricatle
rinden sonra İngiltere harbi tek
rar Avrupa kıtasına getirmek te
sebbüsüQdedir. Atina'da kör bir 
hükumet ve Belgratta Sırp sui
kastcilerinden mürekkep bir zfur 
re, İngilizlerle elbirliği yaparak 
bütün Yunanistan ve Yugoslav
yayı Almanya ile İtalyaya karşı 
ileri arazi olarak İngilterenin em
rine vermişlerdir. 

"Almanya aylardanberi bu fa. 
aliyete şahit olmuş Vjl Yunanis
tanla Yugoslavyayı ıtıantığa ve 
dostane bir anlaşmaya sevk içiT' 
çalışmıştır. Fakat bütün gayret
ler boşa gitmiştir. Şimdi Führer 
cevap verecektir. Bu sabahtanbe
ri Alman kıtalan İngiltereye i
cap eden dersi vermek için yürü· 
VÜş halindedir. Az zaman 2".rfm 
da İnııilterenin kıta üzerinde ya
nacai(ı hic bir isi olmadıjpnı kat" 
fürette anlıyacaktır.,, 

Almanuanın Yıınanİ$tana 
Verdiği Nota 

Berlin, 6 (A.A.) - 11D.N_B,., : Al
man hilkUmetl Berlindeki Yunan Se
faretine aşağTdaki notayı vermiştir: 
"Almanya, İn.ıdltere ile Fransanm 
harp nan ettiklerj $!:Ündenberi ihtiliiı
ftn muharip memlekPtler ara:zısıne 
münha.t;ır ve bilhassa Balkan Yarı
madaı:ıınm harp dı~tnda kalınası hu .. 
~wıundaki arzusunu iHin eylemiştir. 
Tnglliz seter kıtalarmm imhasından 
ve bu kıtaat bakiyesinin Norvec:= ve 
Fransadan teb'ldinden sonra Avrupa 
kıtasr tne:iUı krtalarından tamamen 
tathir edilmiştir. Buna raıhnen Yu ... 
nan hükômetinJn bitarafhğı terkede .. 
rek bidavette gizlice ve fakat sonra 
'littikçe daha acık bir surette Alınan
vanın düşmanlarr yani evvelemirde 
tneiltere lehinde vaziyet alıntısı an
laşılmaz bir şeydir. Bu hal, Yunanis
tanın 1939 Nisanında batı devletleri
nin siyasi ~arantisini kabul etmia o1-
masiyle sabit olmuştur. 

Ayni zamanda, Alman hükOtneti, 
Yunan hük1lnıetinln İngillt siyasetine 
baıtJsndıJını gös~ren vesikalara da 
malik bulunmaktadır. 1939 EylOJUn
de Yunan Genelkurmayı, General 
Wey,eıand ile temas etmek üzere Al
bay Dovas't Ankaraya göndermiştir ... 

Alman notası bundan l!IOtıra 1940 
~enesi zartmda Yunanistan1a Fransrz 
hilkümetl arasmda cereyan ettt,li söy .. 
lenen bir takım görltşmı!leri zikred.l
vor ve şu neticeye varıyor: 

"Blrkac hattadanberi İngilterenin 
Yunanistanda Almanyaya ka.rşı yeni 
bir cephe ihdas etmek üzere oldu -
runda artık hi~bir şüphe kalmamış

tı. Yunanistanda harekatta bulunan 
kttalann Genelkurmayı Belgrattakt 
Genelkurmay ile irtibata girmiştir. 
Amerikan haberleri Yunanistanda 
200.000 kişfük bir ordunun ş;mdlden 
hazrr bulunduğunu teyit eylemekte
dir. Buna binaen Alman hükO.meti, 
İngiliz kuvvetlerini Yunanistandan 
tard tein Alman kıtalarına emir ver
miştir. Alman hükô.meti, Alman kı· 
talarının Yunanistana Yunan milleti
nin düşnı.enı olarak gitmekte olma
dığını ve Alman milletinin asla Yu-

yetlisi Sofyadan Niş istikametine 
yapılan taarrutdur. 
Almanyanın hedefi Belgrat -

Niş - Üsküp istikametinde uzanan 
iki demiryolunu bir an evvel el· 
de etmek, Yugoslavyayı ikiye böl
mek ve Yugoslav ordularını bir
birinden ayırmak suretiyle bir
likte harekat yapmalarına mani 
olmaktır. Fakat Yugoslav Genel 
kurmayının da mühim kuvvetle
rini bu böl~ede l<Jplamış olınası 
"1uhtemeldir. Muharebelerin çok 
<iddetli ve kanlı olacağı tahmin 
•dilebilir. 

Yu.e:oslavya orduları, Tuna vt 
<;ava nehirlerinin cenubuna çe· 
1<ilerek Alman taarruzlannr dur
~urabillr. J'lu da olmusa daha ce· 
•ıupta kat'i bir müdafaaya cekil 
-ııPlPri mümkündür. 

Struma havalisinde Yunan]> 
'ar Almanlara muk~vPmet gö< 
t.ermektedirler. Hatta A lnıan rar 
vosu da burada müsküliı.ta uğra
nıldıi(ını itiraf etmektedir. 
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nan milleti Jle muharebe ve onu im
ha tasavvurunda bulunmadığmı bil
hassa kayt ve işaret eder.,, 

Hitler'in emri yevmisi 

Arnavutlukta 

Dün Şimalde 
Berlln, 6 (A.A.) - Hitler, cenup M 

cephes; askerlerine uzun b;r günlük Ühİm B İr 
emri göndermiştir. Bunda 1939 sene-

sindenberi cereyan ebni0 olan bUtün Tepe Alındı 
muharebe hAdiselerinin mesullyeti 
İngiltcreye yilkte!lmekte vo Alman- Atina, 6 (A. A.) - Atina rad
yayı ortadan kaldırmak emelini bes- yosu matbuat nazrrının şu beya
liyen İngilterenin buna varmak icin natını ne.şretmiştir: Cepheden a
her çareye başvurduğu söylenmekte- lınan son telgraflar, kalın bir kar 
dir. Hitler, bundan sonra .eeçen u- tabakası içinde cereyan eden şid
muml harpte Selan;ğe İngiliz kuv - detli bir süngü muharebesinden 
vetlerinin c;ık::1rıld1ğın1 hatII'lahyor. sonra Yunanlıların şimali Arna
Yunanistanm İngiliz siyasetine Blet vutluk cephesi üzerinde 2.000 
olduğunu oöylüyor ve nihayet Yuııos- metre yükseklii(inde bir tepeyi 
lavyada yaşıyan Almanlara zulum işgal ettikle · ·bildirmektedir !-
yapıldığı ve birçoğunun öldUr\lldü~ü- t 1 l b;-mı "" dd t ·d· 

·· k ded" "b. .. a yan ar ır mu e nevmı ane 
nu ay ıvor ve ütiln bunlara, b" · tt ·· d 1 t · fak t . . . ır sure e m uca e e e mış, a 
dıyor, şımdı de Yugoslavyanm umu- d il t hl"k · · ·-:...: . . sonun a çevr w.e e ı esını gor-
ml seferberıı., mzımam etmektedir., d""kl .. ,,. t - · k d k 
Sekiz yıl hudut..1uz bir sabırla yaptı- u erı ı"ın .ep~yı te~ e er~. ..a
tını gayreUn mukabelesi, işte budur. !~!acele çe~ılmışlerdır. Kuçuk 
DoJhı _ C"~nup askerlerll St>.atiniz cal- duşman mufr~zelerının arkası 
m "-ttr Bjr vıl evvel. arkadaşlarını- cevrilerek bir İtalyan su?ayı ve 
.;: N~rveç'de ve batıda vaotıkları gi- 69 nefer esir edilmiştir. Italyan
b' s'z de Avrupanm Doğu _ Cenu- lar mtihim mikdarda mitralyöz 

1
• ' hav t t tik "l'h · bundaki Alman menfaatlerini hima- an o~u: o oma sı a , yıye-

cek ve muh1mmat bırakmışlardır yeni1 ~ıt1na pılacaksınrz.,, 

Hitler'in beyannamesi 
Berlin, 6 (A.A.) - "D,N.B.H : Hit

ler, Almen milletine bir beyanname 
neşrctmistir. Bunda İn2iliz empeı·ya
lizminin Avrupa milletlerini daima 
'n!ni harplere sürükledlQ:i ve öteden
beri Almanyayı mahvetmek maksa
diyle her vasıtaJ'a müra.caat etti!i 
ıikl'edilmekte. şimdiye kadar gecen 
harp h~tliseleri ftnlotılmakta ve İn
ailterenin harbin bidayetlndenberi 
8alkanlan bir harp sehnesl yapmak 
;cln gayretler sarfından faril olmk
ı11E-1 söylendikten 30nra, yeni Srro 
l\ilkümeUnin Almanyaya aleyhtar ol
~ul!u kaydedilmekte ve ıöylc denil
.,,~ktedlr: 

"Almanya ve İtalya, mihver de\"
letleri:vle devamlı bir antant ve iş
})irlii!inin nratik favdasma Yu.:roslav 
"ıHkUmetini inandırmak itin teşeb

bilsler yapmaktan usanmamışlardır. 
-qu sivaset.in en yükSE"k rıoktasını, üç
lü pakta ırirmek icin Yua:oslaeyaya 
vanılan davet teşkil eylemiştir. Zah
metli miizakerelıı!!trden sonra, bu se
nenin 25 Martında Yuı:!'oslavva, Vi
.,anad:ı üçlü oakta ~irdi. Vivanada 
qkt.edllen anıasmaıarm muhteviyatı 

'IUdur: 
1 - YugoslaV' devletinin hüküm

ranlığmın ve mülki tamamiyetinin 
nclü pakt az.ası tarafından tanınması, 

2 - Yu~oslavyadan bu harpte a
razts1nden asker 1tecirmek veya nak
letmek talebi yap1lmıvacaıtma ve her 
h.ant:i 1- ır askeri yardan yapmas.1 is
tenilmiyeceiil:ine dair mlhver devlet
lerinin tE\mlnat vermesi. 

3 - Yeni Avrupa ni~mı Ct:>rcevesi 
icinde, Yugoslavyanın Eıze denizine 
bir mahree elde edece]tine dair te .. 
minat verilmesi. Bu mahre<;. Yuı?os-

1av htik(i.metinin hususi talebi muci
bince, arazi bakımından, SelAnik 
c;;ehri ve limanı üzerinde Yugoslav 
b;lkimiyetini ihtiva edecekti. 

Bu eok mühim teminata mukabil. 
Yu@Slav devleti. kıtamu.m yeniden 
tanzimine A vn.ıoa devletleriyle dü
t>Üst bir i1'birliitlnden baska hiçbir 
sey taahhOt etmiyordu. Fakat buna. 
Beleratta bir suikast<:ılar zi\mresi, 
antalca olduğu kadar ciniyane dene
bilecek bir cevap verdiler ve Yuaos
lav milletine me!ut bir istikbal ga
ranti E!decek bir muahedeye itnzala
rınr koymuş olan Yııooslav nazn-la
n. Bel<mıda döndHl<ler; gün tevkif 
edildiler. Bu sulkastcılar iktidarı 
ete alrr almaz. Bel~at, k11tt surette 
maskeyi atmıştır, Birkaç gün ev-vel. 
bütün Yuıroslavyada ayni zamanda 
btitiln mihver devletleri ve bu dev
let.lerin müttefikleri tebaalarma karşı 
ioıı:ltilmemiş bir tethiş başlamıştrr. 
li'Uhrere hakaret edilmistil". Alman 
'Elci~i <1lenen tı:ıhkir olunmuştur. Ge
neral Simoviç ttalvan Elcisini acıkca 
harple tehdit etmiştir. Bundan dola
vıdı.r ki. ,Unün efendilerinin !iiliyatı 

tamaıniyle ~arihtir: 
1 - Bütün Yutroslav ordusunun 

seferberllli i!An edlJmj$fü. 
2 - İnltiliz Genelkurmay subayla

lI, YuS:?oslav ordusu ile irtibat ajan
ları olarak son günlerde Bclgrada 
qehniştir. 

S - Yu~oslav G•n•lkunııay su -
baylarının Yunanista.na Jfönderilmesi 
ile, Yunanistanda harekitta bulunan 
İngiliz kuvvetleri ve Yunan ordusu 
ile temas tesis edllmisUr. 

4 - Son ııünlerde, Alman hükO -
meti, General Sfmovit'in şıhsmda 
Yugoslav hükılmeUnin, Almanyaya 
karşı pek yakındı oıkacak harpte as
ker ve malzeme sıöndennek ve kredi
ler acma:k: s;uretiyle yardım etmeleri 
iı;:in İneiltere)"e ve A.merlkaya milra
caat ettitıne dair reddedilmez delil
ler elde eylemiştir. 

Demek oluvor ki. Yugoslavya, Al
manyanın düş:rrıanlan ile 1sbirli~i 
vapmıya vl!! ayni zamanda. ordu.t;unu 
tneilterenin emrine vermiye ve İn
e-iliz krtala.rm1n J!'ecmeııine mUsaade 
ebnive kati surette 'klirar vermiştir. 

Alrnı:ırı hiikıinıf>fi. RF'1ctr"lthı bir <'tı

niler zümresinin hareketlerine aldı

,,, etmeden seyirci kalmıya ve ha
len Yuııaııistanda oldu/lu ,ııfbl. Yu -
~oslaV"Ytnm kıtamma yıbaneı tnı!li,. 
e•kerleri için bir manwre sahaaı ba-
1iıı.i almasına milsameha etmiye mü
~•n1a'V'i.l deJnrHr Rıı oı::ı-henten dola
vı, Alman hüklımoti A lmRT'!yarırn e
'inde bulun~n b{itfln n~kf>r, vasrta
larla, Avn.:ınanın bn kıoımnırl,, rlı:ı ni
ı.am ve emniyeti te~l!'f lefn Alman kı
talarına emir vermiştir., 

Yine cuma günü merkez bölge
sinde. Yunan tank muhribi top
ları, Italyan tanklarını görür aör
mez baraj atesi açmışlardır. İtal· 
van ileri hareketi derhal durml' 
ve İtalyanlar geri çekilmislerdir 
Yunan toplarının iki tankı ağır 
hasara uğrattığı teshit edilmiştir 

lngilizler 

Adis-Abebay,.. 

Girdiler 
(Başı 1 incide) 

ne göre, Alman ve Italyanların 
Trablusgarpta güçlükle topladık
ları tanklar, Bingazidekine faik 
İngiliz kuvvetleri tarafından dur
durulmuştur. lngili~ler vaziyete 
hakimse de, düşmanın ileri ha
reketinin nihai olarak durdurul
duğu veya tekrar bir miktar a
razi terketmek mecburiyetinin 
tekerrür etmiyeceği hissi veril -
mek istenilmemektedir. General 
Wavell, ordusunun ve vaziyetin 
icabettireceği tedbirleri alacaktır. 
Şarki Trablusgarp harekatından 
bahseden Ingiliz askeri sözcüsü 
bu mmtaka hakkında çok nikhin 
olmak için sebepler mevcut ol -
duğunu söylemiştir. 

Eritredeki h•·reklit 
Hartum, 6 <A.A.) - Musav

va'ya doğru ilerlemekte olan İn. 
giliz kıtaları 14 subayla 200 İ
talyan müstemleke askerini bas
kın suretiyle esir almışlardır. A•
mara'nın cenubundan akan müf
rezelerimizin biri Adua'nın şar
kında Adiı:ırat'a varmışlardır. DL 
~er bir müfrezemiz de 200 müs
temleke askeri esir almış ve İtal
yanların elinde esir bulunan 60 
Sudanlı'yı kurtarmıştır. 

1(-. 
Hartum, 6 CA.A.) - Musav

va teslim teklifini reddetmiştir. 
İngiliz kuvvetleri Asmara'dan 
Musavva'ya doğru ilerlemekte -
dirler. • Kahire, 6 ( A.A.) - Hür Fran-
sız kuvvetlerinin keşif kolları, 
Musavva'ya 13 kilometre mesa
fede hir nokt~v::ı v~rmıstır. 

Alman tebliği.ne göre 
Berlin. 6 (A.A.) - "Tebliğ, 

Simalt Afrikada. Alman - İtal
yan motörlü kıtaları ve zırhlı kı. 
taları, bircok noktada boş yere 
mukavemete teşebbüs etmiş o
lan düsmanı takip etmişlerdir. De 
ha başka esir alınmış ve büyük 
miktarda harp malzemesi iğti 
nam rı1nnmustur. 

ltalyarı resmi tebliği 
Roma, 6 IA.A.) - Umumi ka· 

rargahın 303 numaralı tebliği: 
Bingazi'de, İtalyan ve Alman 
kollarının şarka dol!ru ileri ha
reketi devam etmektedir. 

Sark! Akdenizde. denizaltıları. 
mızdan biri. bir düşman gemi 
kafilPsine hücum etmistir. Bır 
büyük vapur batmış, ikinci bir 
vapura tornillcr isabet etmiştir. 
Bombardıman tavvarelerimiz. 

Girid'in garbında diğer bir düs· 
man ı:ıemi "kafilesini bom bardı. 
man etmistir. 

Sarki İtalyan Afrikasındo . sı 
talarımız. evelce tesbit edilmi• 
mıntakada tahaşşüt etmektedir 

Ege ve Şarlı; 

Ak denizde 
(Başı 1 incide) 

1941 tarihinde Italyan hükumeti 
tarafından tahdit ve tayin edilen 
hattın şarkına isabet eden mm· 
takayı sevrisefain için tehlikeli 
mıntaka ilan etmiştir. Bu mınta
ka, Eğe denizi de dahil olduğu 
halde, Türk sahiline, yani Tür -
kiye karasularına kadar bütün 
~arki Akdenizi ihtiva etmekte • 
dir. Cereyan etmekte olan ha -
rekat dolayısiyle bitaraf seyrise • 
fain, Türk kara sularına inhisar 
edecektir. Alman hükumeti. )'U
trnrcfa tayin edilen harekllt mın -
tnlrn•onda seyrisefAini tan•lm et 
mek hakkını mul1afaza eder. 

Harp Balkanlara da 

Girmiş Bulunuyor 
(Başı Sa. 3 te) 

6 - Amerika, Yugoslavyaya 
yardım vadetmiştir. Ve bu yar • 
dım derhal yola çıkmıştır. 

Bütün bu sebeplere binaen Al 
manyanın Balkanlardaki taarr 
hareketi, şimdiye kadar tesad · 
etmediği müşküllerle doludu. 
Ve bu vaziyet Almanların Bal rihiy 
kanlarda süratle muvaffak oı· 
malarına mani olacaktır. ıd 

Yugoslavya İle S 

Rusya Arasında 

t, 
nı 

n 
r e 

~.re 

ıde 

(Başı 1 incide) ,'ts~ 
. ~fadde - iki akit taraf bir- .ra 

bırıne karşı her türlü teca - ılde 
vüzden cekinecek ve yekdiğeri· ila b 
nin istiklaline, hukuku büküm- hraı 

ranisine ve toprak bütünlüğüne ıng 
riayet edecekle.:dir. nıyo 

Madde 2 - Akitlerden biri bir Sana 
üçüncü devletin tecavüzüne ug- ayı 
rarsa, diğı:r fıkit, dostluk siya - Yun 
setini muhafaza etmeyi taahhüt bulu 
eyler. . · <at b 

Madde 3 - Taraflardan biri -~k 
muahedevi bozmak istediltini bir ru 
sene evvel haber vermediği tak- 50 
dirde, işbu muahede bes sene i- in 
çin muteber olacaktır. Beş sene· ~oli' 
nin hitamında muahede kend1li. ar, 
~inden beş sene daha uzatılmış tn 
olacaktır. r. 

Madde 4 - Muahede imzayı ist 
müteakıp meriyet mevkiine gi· ılar 
recektir. Muahede, imkan oldu- işti 
i(u kadar süratle tasdik edilecek •.ren 
ve musaddak suretler Bcl.e;ratta tina.r 
teati edilecektir. mı g 

Madde 5 - Muahede biri rus- ir "' 
ca, digeri Sırp - Hırvat lisanın· J(o 
da ve her ikisi de muteber ol • ıtm 
mak üzere iki nüsha olarak tan- be 
zim edilmiştir. 

Muahede Sovyetler Birliği hü
kumeti namına Sovyet Hariciye 
Komiseri Molotof, Yugoslavya 
namına da Yuı;ıoslavyanın Mos
kova Elcisi Gahriloviç ile Albay 
Bozhen, Albay Simiç ve Albay 
Draguşaviç tarafından imza e
diOOiştir. 

Radyo gazetesine gôre 
Ankara, 6 (Radyo Gazetesi) =

Dikkate layıktır ki, Almanya ta• 
rafından Yugoslavyaya karı;ı ya. 
pılan taarruzdan birkaç saat ev
vel Yugoslavya ile Sovyetler a• 
rasında bir ademi tecavüz paktı 
imzalanmıştır. Yugoslavya ile 
Sovyet Rusya hemhudut elma'> 
dıkları için birbirlerine karşı ta· 
orruza geçmeleri mümkün değil· 
dir. Bu pakt, Sovyetler Birliği. 

,~ 

;J)af ,.. 
. ti• 

1ın•. t 
eti•· 

nin Yugoslavyanın istiklaline a· -=='"J 
lakasız kalamıyacağını gösterir. 1 

fngilteredeki akisler ,e 
N;~r~%~r~s~~;Aiugosla~;::ilirı: kerli 
Sovyetler Birliği arasındaki a • /l 
demi tecavüz paktını çok iyi kar· n y 
şılamış ve demiştir ki: "Eğer bu, ı\ 
Sovyetler Birliğinin siyasetinde,ra, 24 b. 
bir dönüm noktası ise, yalnız{inden. e 
Avrupa için değil, fakat ayni za- 'l.esmı ·i 
manda Sovyetler Birliği için de ıe ;kıt . 
iyi bir şey olacaktır.,, rlik ~~1 

Morrison, Hitlerin Balkanlar - ı girır 
da karşılaşmasını arzu etmediği ayrı i 
birisiyle karşılaşacağından emin lııı;ııı;_~a 
olduğunu bildirmiştir. -ı ırıı ·•. 

dersirs' 

llrest'e 

Hücum 

Caktr' 
"ha fa 
hic b" 
Yalnızı 
r foto 

(B 1 incide) l'llensu 
aşı tilece 

raj ateşine ragmen, tayyareleri· Veril 
mizden bazıları 300 metreye ka. llıı-, 1 
dar inmişlerdir. Pilotlarımızdan imtih 
biri bir tam isabet" kaydettiğini kları ı 
ve bazı bombalarının da gemile- lüklerin 
rin yakınına düştügünü haberleri l~zı 
vermiştir. Diger bir tayyare bom ..._____,... 
balarını rıhtima baglı bulunan yıs , 
muharebe kruvazörü üzerine 300 
metr_e alçaktan atmıştır. Bir tay- T j 
yaremizin arka topcusu rnuhare.. Ol' 
be kruvazöründen 20 - 30 met. rb. 
re yüksekliğinde alevlerin çıktı. •nıaıye;ı 
ll;ını ve alevlerin sonradan atılan iirl .. ~~ 
bombaların nereye düştüiiünü ug 
ııizliyecek kadar şiddetlendiğ'ni Jençı_ 
söylemiştir. Müteakıben ve d.•hn acaJ; 
yüksek irtifalardan yapılan hü· f1~nle cumlar esnasında bir rok be mba· 
ların muharebe kruvazörlerinin Çler;n 
bulunduğu yere düştükleri ızö. raşan 

ıesi ta•lı 
rülınt• ... ""ilr J '1 

lrıgiltere üzeri11de ~ 61 !.' 
Londra. 6 1 A.A. l - "Tebliğ.. nıuna 

Dün eece İngiltere üzerinde düs- •l"ta okc 
man kücük mikyasta hava faali· kek tal ~ 
vetinrle bulunmus ve hücıımla· ıneydan~ıı: 
"mı İnı?ilterenin Ce,.,nbu Garhi ıl saat ıo2 
•ine tevcih etmistir. EhemmivPt_nayıs şen~ 
•iz hasar vukubulmussa <la nıü-'W 'tl.i~ 
••addit ölü ve v"rı•lı vardır. Cu.'ktır. Seı~İ 
""" gec-Psi dört ı-Hi<m"ıı hnmhor. Yapı\ 
.:ı1man tavv.ı:ırp~i rr1;ı:-;; ... nlmüş ol..''htıaı, l·mııır 
•,,17u teeyilt etmektPdir. ~ra 1 ~,~' 

. ll "e i-

~ Ptofe 

H • A . geını , 
arıtacı rıyoruz ie ü~ r~ 

etn; !'>~ 
Gazetemi>de tavzif edilmek ii n, lrı 1 

. ho,, 
ı~re bir haritacı orıvoruz t<tPkli ~ce 1. kıl~ 
ler!n hergün öi!led!'T' sonra idı ara 1• t~. tı 
rehanemize müracaatları, "' 2e '!'ıı 
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~ 1 Hastalık Baılangtç· 
i .i lanna Karıı ve Hiç 

Zararım En Kuv· 
vetl Müsekkl~dir 

GRiPiN 

... uma park önQ ile lskender cadeslnde duvar hedim ve in
... ı. tQprak batri, tretuar, Bordur, Ve teferrüatı inpsı kapalı zarf uau
li1'le eluiltmeye komılmuttur. Keşif bedeli 15581 lira 48 kurut ve ilk te
minatı 118'1 lira 11 kuruştur, Mukavele, eksiltme, baymdrrhk işleri u
mumi, hQiıu.sJ ve fenni ,artnameJeri proje keşif hülAsasiyle buna müte
ı.rrı cUıer evrak 78 kuruı mukabilinde belec:Iye ten işleri mUdilrlütün
den VerilJc;ekUr. İhale 14/4/941 pazartesi günü saat 15 de Daim! Encü
mende ~caktır, 

Ttıllplerin J1k teminat mak.tnız ve ,.a mektupları, ihale tarihinden 8 
can evvel beledi;re fen itleri mQdür lütüne müracaatla alacakları fenni 
ebli7et ve 941 7tlma alt Ticaret Odau veaikalan ve imzalı wartname ile 
~90 amarah kanunun tarifatr çevresinde hazırlQ'acaklan teklif mek
tuplanıu Jbale ıünil saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lAzım~ 
Cbr. (2319) 
~ --~~~~--

J 
Ulkiiclar • Kadıköy ve Havalsl Halk 1 

, ' Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Puanlan INqka her da ... t 
(Z - 8) ya kadar fatanbal 

Divanyolu No. 104. 
Tel: 22398 

Trmnvaylan Türk Anonim Şirketinden: -------
Şirketimize muktezi adı ve evsafı ve mlktan a,alıda ,.azılı mal

zeme. pa,zarhk suretiyle müb~aa edilecektir. 
14übaQraa 15/4/941 tarihine mUsadif salı günü saat 10 da Şirketin 

BalJdqındaki Merkez binasında yapılacaktır. Pazarlıta istirak et
•k 11ti7en mileaeseler taW ıünleri haricinde her gün saat 10 dan 
ıt b pdar müracaaUa malzeme nümunelerlyle fennt ıartnameleri 

.i!Oı:M!ll..~t alabilecekleri ilAn olunur. 

ao.. adet Elektrik ka)'nak çubuJu 5 mim Phllips ı'o 7 .. U 
2000 • Elektrik B. t. H. 5 mim pastal& 

" 21 • Tokmaklı kazma 
IO .. Adi aızilı kazına 
te' • Kürek 

l4S JCı. Muhtelif boya mahemesl 
IO paket Analin boya No. 33 
2.0 " Analyı boya No. 22 

5 Kı. Gomlak 
iti parça Muhtelif cins ve eb'atta kereste 

25 Kı. Muhtelif cins ve eb'atta perçin çivisi 
U " Muhtelif clna ve eb'atta demir somunlu cıvata 
20 • Muhtelif cins ve eQ'atta düz rondele 
10 • S&ıatalı rondele 1/ 4 

1000 ., Karpit 
UO adet Bandizole 

120 - " • 
IO Ka. 1,2 1,3 bobin teli 

........ _ ... _____ ! ......... ~ 

wlf Yekimğ!nden : 
Vekillik Defl'fyat dairesinde mnn bal bulunan ve azami kadro Ocreti 

UO Ura olan l'elADllık vazifesi için bir mQaabaka yapılacaktır. 
Taliplerde aranan vasıfiar ve mü ~abaka şartlan hakklnda mal6mat 

*1ak 11ıl7enleriıı 21 Nisan 1941 tarihine kadar Ankarada n-.rıyat mll-
41ı"lü1Qrıe, İatanbulda Maarif mlldür lüjüne mQracaatlan lı\7.ımdır · 

( 1904 - 2688) 

Toprak 

lstan ul 

Mahsulleri Ofisi 

Şubcsicd3n 
~ mubuebesincle U ve 10 O lira kadrolu memurlyeUere bare
dN alabilecekleri maatla bilim tihan muhasip aluuacaktrr. 
T.aliplerin 10 Nisan 941 perwe.mbe ıünll saat H de yapılacak imtl

lft:lrak etmek Uz.ere "9 4.941 ıunü akşamma kadar lilzl,µnlu vesaik• 
1drUJtte fUbem1ze mQ.racaat etmeleri i1An olunur. (27"1) 

Türkiye Cümhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
_...., Tarihi: 1111. - Şermayeal: 100.000.000 Tilrk Llraaı. S•be ve 

Ajau adedi: 265 
Zirai ve Tlearl her nevi banka muameleleri. 

!'ara blrlktirealere Jl.800 Ura ikramiye veriyoı 

Ziraat Bankumda pmbarab ve ihbanu taAmıf beAplanncll en 
u 50 liruı bulonan1an leDede 4 defa çekilecek nr-a ile qalıdaki pll
u tar. UD-ami79 dalıtdatdtır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 I:.lra 1 100 aclet 50 Lirabi S.000 Lira 
4 • .SOO • 2,0QO • 120 ., 40 • 4,800 • 
4 .. no • 1.000 • ıeo • ao .. uoo • 

40 • 100 .. 4,000 • 
~'Tı Heaaptanadaki paralar bir tene içinde 50 Undan atalı 

dilminalere ikram :re cık ılı takdirde IJI. JO fulaai)'le verilecektir. , K._... ..... •.tlefa 11 t";yl61, 11airineikl•ua,11 Mart ve 
ıı ...... tarl~1erlnde cetüleeektir. 

Sahip Ye Netri"' mfldüril Emia 

UZMAN, Guetecllik .,. Netri78t 

T . L. 8. T AN matbealf 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
AÇık Eksiltme Usuliyle İnpat ~mesi Alınacak .... 

Muhammen Muvakkat temi-
Malzemenin bedeli nat mikdarı 

Nev'i Milullll'I Ltra Kr. Lira Kr. İhale l(ln1. !hale saati 

Kiremit ( 35000 1880 00 2.18 00 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 
Mahya ( 1000 
Ruberoit- 80 kUoluk 190 top 3990 00 2" 2S 21 Nisan 1941 Pazartea1. 1S 
Pik boru ( e200 Kilo 2882 fO 199 88 21 Nisan 1941 Pazarteıd. 15 
Pik dirsek ( 120 
Q*1V811Jze saç 8-10 numara 3500 lt1lcr 3500 00 262 50 21 Nisan 1941 Pazartesi. 15 

ı - Ankarada HamamGnQnde Tıp Fakültesi m.~lAtından Dotum ve Nisaiye Kllntll blnumda ema
neten yapılacak lltmal lnfaatı t.çin nevileri. mlkdarlan. muhammen bedelleri, muvakkat teminat mikdarlan JU• 
kanda yazılı 8 nevi inşaat malzemesi açık eksiltme usullyle alınıcıcaktır. 

2 - Eblltme 21 Nisan 1941 tarihinde Puartesi rünil saat 15 te AnklU'Bda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kAletinde tetkU olunacak hususi komll)'Onca yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu ip alt prtnameyi Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAleti İçtimai Muavenet "Dairesinde 
ve lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavtıı'et MüdGrlUiünde tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat mikdarlan her malzemenin ismi hizasında ıösterilmiştlr • 
s - Temln3t olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyonca kabul edilmlyecelf için bu kabil 

teminat vermek isteyenler daha evvel Vekllete mQracaaUa bwılan ahlkalı mal.sandıklarına yatınnalan ve k~ 
misyona makbuzlarmı tevdi etmeleri llzımdrr. (2421) 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN .GUZEL HEDiYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her ÇOcUk bahası, ~itma kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte pçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve eocuiunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiy~ ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk A.n.'liklopediaı A Çünkü: ÇocUk Anslklo~ 
çocujUrı mektepte bünü dünya çOCuk~ 
mektep dJJıruia, hatt.a rma yılbaşı ve bay· 
mektepten sonra muh· ram. hediyeıl olar-1l 
taç ol.lutu en kıy- en çok verilen easerdlr. 
metli eacrdir. ı 

ÇilnkQ: Htt hediye kınhp kay· ' Çünkü· 
bolablli.r veyıhut u. 
nutulabllir.FakatÇo-

Ç'O<"'llr A.ts'klopedlsl 
çocuğuııuza faydalı ve 
bilgili bir arkadq va
zifesini görür.Ona bot cuk Ansildoped.isi, ço-

cujun hayatı ilZerinde 
tesir yapacak ve bil-
tün bayaknca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

-ı'AN Ne~r·iyc.ıt l_~""Vi 
· lstanbul 

Adres: lstanbulcla TAN Matbclcısı 
----

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çoeuk Anaiklopedül iki 
cUttir. Mükemmel teldlde 
teclit etlil1f'Üi olarak ikl cu. 
dl birden (1) Uratlır.. 

Talebe H mıUıllürıleie 
tenzlldtlı (6) Uraga Wlrillr. 

-
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' Xadın ve Erlıek l(gl Aranıyor--.. 
Vsküdar • Kadıköy ve Bavallsi Balk TramVBJlm 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin biletçi, vatman, tesviyeci, elektrikçi, mandllDZ 
ve demirci çıralı JCibi işçilere ihtiyac; vardır. Talip olanlann 
Şirketin tl'sküdarda Batlarbaşuıdald İdare Merkezinde Jaa. 
reket ve fen Jasımbı~a nüfus hüviyet cümanJartyle birlik· 
te müracatalan ve lilletçililt için kacfm Ifçi de alınabileeell 
nan nlnnur. 

lntaal 
Sünıerbanlc Umum 

ilanı 
MiiclüflMünclen: 

1 - KarabOkte kurulacak Asit .OlfrlJ.: ıdlper foefat fabrlkuma 
alt kArılr iki ambar fnlaab vac:Uhl fiat le ve bpah zarf Ullllb-Je 
eksiltmeye konulmuttur. 

İşbu lnşaatm muhammen kqlf bedeli 50.503.30 Uradan lbanttlr. 
2 - Ekailtme evrakı 2.IO lira mukabilinde Sümerbank muamellt 

1Ubesinden alınabilir. 
1 - Eksiltme 2J Nisan 1941 tarfhlne mQudlf puuiel1 l(lnG .. t 

18 da Ankarada SOnier Bank Umuml l(QdClrlQIOnde yapJlacaktar. 
4 -- Muvakkat temınat miktarı ı. '75 liradır. 
5 - hteklller teklif evrakı me:ramna flmc!l)re kadar ~PIDll cılıluk· 

lan bu kabil i~ bunlann bedellerine, flrawun tıelmlk tılf1dJ'tamn 
kimlerden tepkldll e1,tiline ve banıt bankalarla muamelede t-.ıhıDduk• 
1anna dair vealkalan ko7acaldardır. 

8 - Teklif mektuplarmı havi zarflar kapeb olarak Dıa1e ıana .. t 
15 e kadar makbuz mukablllnde Ankarada SOmer Bank muhaberat mü
dürlillüne tesllin edllecekUr. 

'l - Posta ile ıönderilecek teklifler nlha)'et ihale lf.aUnden bir •· 
at evveline kadar ıelmit ve zarfnı kanuni ıekilde kapablnuf olman 
IAzımdır 

Postada vAkJ olabllectlt iec'llcmeler nazarı itibara ~aldlr 
8 - Banka ihaleyi ICl'ada 19rbuttir, (1930) (211'7)' 

MüH•I Tasfiye 
Mahsubuna KC1111 

Kuponlann• Kısmen 

Verllen •Miibeclclel 
Maldtuz.. Ha .. erlain Dlckat Nazanna 

MOba~le ve tevtız lllerlnln ka~ tufl7ed ve intacı balrJnnd•1rl ını 
nıamaralı kanuna tevfikan m~lerl namına doldurulmUI mCDaclll 
tasfiye veslkalarıaa merbut kuponlarDJ kmmm .mabmbuna mukabil mal 
dairelerince verllmlf olan "mQbeddel ~kbua.. ların ı,davillden bldı
nlarü. bunlann 19rlerine Mall79 Veklletlııce bAmlllne muharrer o'bnak 
üzere tanzim kılın~k olan yeni makbuzlarm verilmeal takarrür etmı, 
oldutundan ellerinde mal daJreletince tanzim kılının11 "mObeddel ınak• 
bw:,, olan 'falulların bunlan bulunduktan mahal mal dalrealne maldNI 
mukabilinde tevdi qlemeleri lil&umu l1An olunur, (1719 - 2111) 

Universlte Rektirlü~en 
Fen Faldlltellnde utronodıı ~~tlfll &oıkür. Jf~ 7atıilıaıel 

dfl imtihanları 5 Haziran 84.1 tarlhhıde yapslacaktlr. fateklilerln 8lbbat 
raeo!" 1 fotolraf nQfql tezkeresi 61'Mti: '9' Um! tiilvJıetlni •ıer. Ut
lerb'le "fişler tedrta lilerl kaleminden latenecekttr . ., 

2 Haziran 941 tarihi aktamına kadar Rektörlute mQracaatla?., 
(1152) 


