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T ~ N E V 1. l1tıınbul 4 n'<1r• Cmd No 101 ~ 

Bulgarlarla Yeni Bir; 

l Anlaşma lmzala~d~ • 
• 

• • 

~················································· Lı ı Ankara, 27 (A.A.) - Bir müd 
rılNDISTAN dettenberi Ankarada müzakere 

edilmekte olan Türkiye - Bulga. 

5 KURU$ 
YEDİNCİ YIL 2372 

ll•ESELESI !'istan ticaret anlaşması bugün 
IYi Hariciye Vekaletinde Türkiye Birmanya şimale doğruileri hareketine de\'am eden Juııon 

r 
DÜNYANIN EN YÜKSEK SAATİ 
VACHERON 

Et 
CONSTANTIN 

Cenevre _,,,,. 
Tfirkiye ~lfiimPSRili Z Saatmal' Sultannamam 

ku\•\•ctlerine mensup birlikler bir nehri ı:-eçerken 

İki tarafın r,!h113leri anısında hfılfı 
büyük bir uçurum vardır. Sir Staf
tord Cripps'irı bu gorOşleıi nasıl 
\ e ne dereceye kadar barıştımuya 
muvaffak olacağı b!lincme:ı. Fakat 
Sir Cripps, bu konuşmalarda tam 
:sa!Ahiyetlc hareket ctmekt.(ıdir. 
Bütün lilnt Liderleriyle dosUuğu 
vardır. Üstelik bütün Hintliler 
mihverin oleyhlndedir. Japony"nm ı 
istiltı teşebbüsüne karşı durMak 
Jçin her türlü fedakArlrğa ha~ır
dırlar. fngılterenJn Hintlilerin bu 
iemayiı.Uerlndcn geregl gibi i.ti.
:fade fırsatım ka~ırmıyacnğmn ~ 
he YoktUl". 

Cümhuriyeti namına Türk mu -
rahhas heyeti reisi Hariciye Ve
kaleti umumi katibi birinci mu
avini birinci sınıf orta elçi Cevat 
Açıkalın ve Ticaret Vekaleti müs 

Bulgaristan 
Rus Harbine 

Giriyor 

.................................................. ~! 

Şeker lstihsali j ''Ya Galip 
Geleceğiz, Ya 
Öleceğiz! .. 

1 
teşar vekili Cahit Zamangil ile 
S ulgaristan namına Bulgaristan 
maslahatgüzan M. Bançef ve ti
caret heyeti reisi Bulgar milli 
banksı müdürler inden To~f ara
sında imza edilmiştir. r·----: Mrl. Keitel, Rumen 

G. Kurmay Başkanım 
Berline Davet Etti 

Arttırılıyor 1 -
G. Mac Arthur, 
Bir Uzlaşma Su1hü 
'f apılamaz, Diyor ı Rhur' a 

Jıl. Zekeriya SERTEL 
. H·u· 

El~isi l\l aisky Romanya ve Bulgaris· 
Sovyetlerin Londra Büyük 1 c um 

Geçen 
Buldu, 
Temini 

Seneki Sarfiyat 108,450 Tonu 
ihtiyacın Tamamen Dahilden 
için Bütün Tedbirler Abndı 

Donanma Komutanı da 
Düımana Aijır Darbeler 
indirileceğini Söyledi 

Günün en mühim meselele -
rinden biri de Hindistan 

hıeselesidir. Japonlar Birmanya· 
da ilerliyorlar. Bengale körfezin
de bulunan Andnınan ada -
!arını da işgal etmiş bulunuyor -
~r. Hindistan günden güne teh· 
~t altına giriyor ve Hint denizle 
ti Japon kontrolü altına geçiyor. 
~u vaziyet karşısında Hindistanı 
""llrtarmak için İngiltere bir an 
evvel Hindistan meselesini hallet 
bıek mecburiyetindedir. Sir Stat 
~~d Cripps birkaç gündenberi 
.velhide bulunmakta ve Hint 1i • 
derleri ile temas etmektedir. Bu 
konuşmaların müsbct bir netice 

Ye • B • tanda Bir Çok Siyaset Ankara, 27 (Telefonla) - Bu toplantıda 1941 yıılı fa-n 1 1 r ı lngilizler Buradaki Adamları Tevkif Edildi Bugiin merkez binaS1nd.a ida. oliyct ve muamelelerine ait 
L d 2 ( ) ı u re meclisi reisi Faik Günaydı- bilanço, ka.r ve zarar hessp-c e P he Tesisleri yeniden b" okn ra,k 7 !1ğ·A· ·ı-d· v nan . ır nın backanlığında Türki ... ·e ları tetkik edilmiş ve ortak la-

l 
ır ayna tan o renı ıgine go - " " d ğ t 1 k k "k CambeITa, 27 (A.A.) - Dün 

Bombardıman Etti 1 re Bulgar Kralı Boris Hitlerin şeker fabrikaları anonim ~ir - ra a ı ı aca azanç mı tarı 1• . . .. • 

M 1 
• umumi karargahına yaptığı ziya keti umumi heyeti toplanmış- [ tesbit edilınistir. par amento zıyafetınde soz ruan 

ese esi - retten Şofyaya do"'nmek üzere '-O- hr tdf' Sonu: Sa: 2; Sü: ı t general Mac Arthur, son zafere 
,, • 6 olan inanının sarsılmaz olduğunu 

-o-- Malt'a'ya Karıı Yapılan. la çıkmıştır. '-•••••••••••••••••••••••• •••••••••••--••••••••' söylemiş ve bu meselede bir uz· 

1 
1 A - ı Alman - Bulgar basını karşı • -========================== laşmn sulhü olaınıyacağını bil • 

M eh h·ıı·· s Alman Hücum arı gırı lıklı iltüatlarla dolup taşıyor. dirmıştır. General, şöyle demiş-
r, urc 1 ın on a Hasarlara Sebep Oldu! Herhalde müttefikler verilen ka- tir: 

N tL l d d rarlan tahmin hususunda şüphe. U KUna on ra a Londra, 27 (A.A.) - "Tebliğ": de bırakılmak isteniliyor. Fakat "Ya galip geleceğiz, yahut ela 

Ş M V · ı · . Perşembe - Cuma gecesi bombn Bcrlinde tnhmin edildiğine göre. öleceğiz. Size memleketimin bü-
U ana erı ıyor. tayyarelerimiz kuvvetli filolar Kral Boris ilk defa olarak Al - tün kaynaklar:llll, bütün 'küdreti 

halinde Ruhr'a bir kerre dona man ıSteK.1erl önünde boyun eğ· ni, yurttaşlarımın bütün kanını 
Verip vermiyeceğıni kestirmek "Teıebbüsün Derhal 
güçtür. Filvaki Ingiltere kesip Ele Alınması Lüzumu 
a~rnaca bir teklif yapmıyor. Bü • Kabul Edilmic.tir,,, 
~~n liderlerle konuşularak her • :s 
"'esi tatmin eden bir hal çaresi a. Londra, 27 (A.A.) - Chur • 
tıyor. chill'in dünkü demecinde "har-

llındistanda tatml.n edilmesi la bin yalnız müttefik kovalisyon 
tııngelcn muhtelif gruplar var - kuvvetinden laydalanmak ve fır 
dır. Bunların başında milli kon - satlan çoğaltmak ihmal edildiği 
[re gelir. Hint milli kongresi. takdirde kaybedileceği" sözleri 
4.IÖrt milyon azası bulunan ve bil gazeteleri memnun etmektedir. 
tün Hintliler namına konuştuğu.. News Chronicle gazetesi başma • 
~u ıddia eden kuvvetli bir teşek- kalesinde şöyle diyor: 
~.~ldür. Kongre liderlerinin gö - "Bu sözler, bir taraftan J apon 
tiişleri şöyle hü ·sa edilebilir: ya batıya doğru ilerlemiye de • 

taarruz etmişlerdir. Endüstri he- miştir. Ve Sovyetler Birliğiyle vaadediyorum.,, 
defleri şiddetle bombalanmıştır. münasebetlerini kesmek üzere - Amiral King'in demeci 
Hollandada diışman hava mey - dir. Bulgaristanda Rusya aleyhin 
danlarına, Ghent civarında bir (tW Sonu. Sa: 2; Sil: 5 
petrol tasfiyehanesine ve Havre 
doklarına da taarruzlar yapıl -
mıştır. 

Dün öğleden sonra tayyareleri 
miz Frise adaları açığında bir 
düşman kafilesine alçaktan uç -
mak suretiyle bir bomba hücu -
mu yapmışlar ve orta hacimde 
bir iaşe gemisine tam isabetler 
kaydetmişlerdir. Bu hareketler • 
den 13 tayyaremiz üslerine dön· 
memiştir. 

SA·RK CEPHESi 

Murmansk 
~cphesinde 

Vaşington, 27 (A.A.) - Amiral 
K.ing, deniz harekatı şefi sıfatiy. 
le yemin ettikten sonra şu deme
ci yapmıştır: 

Milletin çetin darbeler yeme
sini beklemek lazımdır. Millet bu 
çetin darbelere daha çetinleriyle 
mukabele edecektir.,, ~ 

Birleşik Amerika tarihinde ilk 
defadır ki, bir amiral deniz ha, • 
rekatı şefliği ve donanma baş -
komutanlığı vazüesini birlikte 
olarak deruhde etmektedir. 

"Kongre bir anlaşmaya var • vaın ederken öbür taraftan bü
lnndan evvel niçin harbedildiği - tün ağırlığiyle Rusyaya ve belki 
~~ tesbit edilmesini ister. İngil- de orta şarka atılmağa hazırla • 
-re bizden harpte kendisiyle be- nan Alman ordusuna darbeler in 
l'aber çalışmamızı istediğine göre d irmek üzere müttefiklerin teşeb 
evvela niçin dövüşeceğimizi bil • büsü ele almaları lüzumunun 
llıerniz lazımdır. Eğer harbin ga- Churchill tarnfından tanınması 
~esi hürriyet ve demokrasi ise, demektir .. , 

Alman resmi tebliğine göre Rusların Geniş Bir 
Taarruz Hareketi 
Yaptığı Bildiriliyor 

l neili7 Nazırıı ile uzun bir g\lriişnıe )'Jl])an Gandi ~ Sonu; Sa: 2; sn: 4 

Berlin, 27 (A.A.) - Malta adasında 
Alman muharebe tayyarelerinden mü-

t'tfr Sonu; Sa: 2: Sil: 8 

bu takdirde her şeyden evvel bu Gazeteler Churchill'i, Atlantik 
gayenin Hindistan meselesinde muharebesi durumunun daha az 
t~tbik edilmesi ve llindistana is. iy i bir hal aldığını mutad veçhi
likıaı verilmesi icabeder.,, le millete açık bir şekilde bildir-

Kongre liderlerinin istedikleri miş olmasını takdir ve sena ile 

Londra Sefirimiz R. Orbay 
Mr. Eden'le Görüştü 

Londra, 27 (A.A.) - B. B. C. 
Türkiyenin yeni büyük elçisi Ra
uf Orbay, dün İngiliz Hariciye 
Nazın Eden ile görüşmüştür. 

Almanlar Done~'de 
Sovyetleri Ağır 

Zayiatla Püskürttü 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman teb 

liği: Kerç yarım adasında Alman 

S. Cripps 
Gandi İle 
Görüştü 

~erine getirilirse derhal Hindis • l:iff" Sonu, Sa: 2: su: 6 
tana istiklal vermek, Hindistan -

ve Rumen kıtalan düşmanın l..ıir- lngiliz Planı y akmdd 
biri arkasından gelen dalgalar 

~a ınilli 'bir hüklımet t esis etmek 
e işe başlamak lazımgelir. 

Kongreye bağlı olmıyan ve hiç 
~r partiye mensup bulunmayan 
"1.int liderleri de, Hindistanın ar. 
tat tabi bir memleket değil, ken 
dl kendini idare eden bir domin
~on olması lüzumunu müdafaa 
~iyorlar. Bunlar da milli bir hü 
lth~rnet teşkilini istiyor, fakat bu 

ilkumetin İngiliz Kralına bağlı 
0In-ıasına razı oluyorlar. Bunlar, 
~Üyük ekseriyetin en asgari talep 
erini müdafaa ettiklerini, bu se

beple bütün Hindistanın dilekle. 
tine tercüman olduklarını söylü
l'orlar. 

halinde yaptığı taarruzları geri Neşredilecek 
~ y • T f •k 1 _ ... ......._ püskürtmüşler ve 12 tank tahrip . . 
~ eni e rl G arımız : ' etroiş?erdir. . Yenı _ _Delh~, 27 .<A.~:) - Gan-

i Taganrog'un şimali şarkisinde dt, bugun Grıpps ıle ıkı s.P~?tten 

O. · ı · . d B ter yapılan bir mukabil taarruz neti. fa~la ~?nuş_mu~ur. Bu goruşme, Um en e cesinde mühim Sovyet kuvvetle- ~rıpps ~!1 .. şın;d~ye kadar yaptığı 
ri ağır zayiatla hareket mevzile- otekı butun ıstışa:eler~en uzun 
rine kadar ge~atılmışlardır. olmuş ve. kabul. lıstesın~.e .. yazılı 

Cephenin merkez ve şımal ke. başka . zıyaretçılerle goruş~~k 
simlerinin birkaç noktasında mu- za;ıı:etınd~!1 .. dolayı sona erdırıl
vaffakıyetsiz taarruzlarını tek - mıştı~. Goruşmelerden sanra 

içi n yazdı§• en ıon eseridi r. lıtlrapl• geçen blr ha· -------ı rarlıyan düşman ağır kayıp~ara Gandı, S?rulan ~u~llere cevap 
yatı eUrUkleylcl bir llaanl• anlatan bu rom•n. l:Jif' Sonu· Sn· 2: Sil: 7 vermek· ıstememıştır. Bu akşam 

SARI 

------- Bir mUddettenberl tercU me n erlerden ba9ka oku· ' Cripps ile Pencab Başvekili Sir 
------- yaeak bir 9ey bulamıyan ckuyucutar1m1ar, tekrar İskender Hiat Han arasında ya -
_______ m'"' bir rom•nın zevkine l<•vu ıştu~ac•ktır. R·ıom Davası pılacak olan görüşme başka za-

mana bırakılmıştır. 

ZAFER! Durdurulacak Teklifler neşredilecek 
Londra, 27 <A.A.) - Gazete 

liint müslümanlannın bir kıs
tnı da bütün Hindistanı içine alan 
bir milli hükumet teşkiline taraL 
ıtar görünmüyorlar, b iri Hindü, Almanya Geçen Harpte Nasıl Mağltip Oldu? 
diğeri musmman olmak üzere iki Fransız Adliye Nazırı 

haberlerine göre, Sir Stafford 
Cripps vasıtasiyle Hindistana 
yapılan İngiliz tekliflerinin ya • 
kında neşredileceği ve Hindis -
tan camiasının en önemli grupla 
rivle müzakereler yapılacağı an
la°Şılmaktadır. 

bıustakil devletin konfederasyo _ Yazan: CHURCHlLL Çeviren: lLBAMl SAFA B M I . H k k" 
llUndan mürekkep bir statü isti- <lns illa Baınlılll ) U ese eyi U U l 
)'orlar. ikinci dOnya harbinin OçDnca ytır lçlndl!ylz. Bu harp na. C h d 1 ı· 

'7alnız hepslltln bı"rleştiklerı" 1 ep e en nce ıyor .l aı ve ne zaman bitecek? Bu ıualtn eevabınr, geçen har• 
tıokta şudur: Bu müş~ülleri ?ir bin hlkl yelerlnt okuyarak tahmtn etmek de oDç deQlldtr. Vichy, 27 (A.~.} - l'mumıyetle iyi 
bıazeret olarak ileri surerek Hınt İ ÇU nt<O geçen h1rp de Oçllnca yfhna asallı yukan bugDnkU malQmat alan kaynaklardan öıtrenildi. 
bıeselesinin hallini başka bir za- I hart-t hatırlatan ,artı1r içinde alrmıttı. o veklt de Al· ilne eöre. Riom dav;ıı.ının uzun bir 

l2fr Sonu Sa: 2; SU: 

Zeytinyağı Fiyatları 

Arttırılmıyacak hlana bırakmak caiz değildir. Hin 

1 

manya her tarafta muzafferdi. o vakit de mOtteftkler müncletle geri bırakılı.tafı ve hattll 
clistan meselesi artık bu defa kati hltl tepbbDıO ellerine alamamrılardf, B&yle oldullu hal · durdurulacaiı ıayiaları pek de asıl-
6 de Almanya na1rı malllOp oldu? itte bu eualln cev•brnı su: deiildir. Ankara, 27 (TAN) - Toptan 
llrette halledilmelidir. lngllterenln bugOnkU batveklll Churchtıl veriyor, BugOn Bu şayialara ,ör'c. 'Vichy hlildimeü 2eytinyağı sabşlannm muvakka. * * * için bundan daha merakh bir yazı olamaz. unırfa. Cumartesi toplantıs•nda Riom davası- ten durdurulmaı;ı, fiyatların ar-

Hindistandaki bu cereyanlar 1 nı .. başka bir y~I~ sokmak lmldinlannı tırılacagvı c:eklinde havadislerin 

'!CiinM O~~ 
Daha Uygunları Bulunabilir 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

AY adlarından birkaçının değiştirilmesi için 
verilen takrir B. M. Meclisi dahiliye encıl

meninde konuşulmuş ve dil kurumunun da fikri 
alınarak Teşrinievvele "Teşrin ayı", Sanisine ''Ka 
sım ayı", Kanunuevvele "Ocakayı", Sanisine "11. 
kay" denilmesi uygun görülmüş... Halbuki tak
rir sahibinin önceki teklifi bunlardan çok daha 

iyi idı; "Ocaknyı" yerine "Sonay" demek suretiyle takvime baş
ka manaya gelen yeni bir kelime sokmuyordu. Eğer :'Ocak" ka. 
bul edilecekse ay isimlerinin baştan sona kadar türkçeleştirilme
si daha doğru olmaz mı? MeselB.: "Mart - Dikim; Nisan - Ça. 
yır; Mayıs - Çiçek; Haziran - Biçim; Temmuz - Harman; A
ğustos - Kurak; Eylfıl - Yemiş; Teşrinievvel - Ekim; Teşrini. 
sani - Serin; Kanunuevvel - Ocak ve Kanunusani - Ayaz" 
şekiinde ve Fransa ihtilali zamanında Fabre d'Eglantinc'in yaptı .. 
ğı usulde yep yeni bir takvim kurulamaz mı? 

Fnkat aylan o derece altüst etmiye lüzum yoktur; sayın mc. 
busun teklifi yerindedir; sadece dört ay ismini değiştirmekle di
lediğimiz düzene kavuşmuş oluruz. Yalnız, dü,ŞünmeJiyiz ld, "Ka. 
sım" kelimesi aydan ziyade yılı yarıya bölen bir devreyi gösta
rir. Onu, zengin türkçemize kıran girmiş gıbi tutup da aynca bir 
ay adı olarak kullanmak neden icabe~n? Teşrmisani ayımn Türk 
dilinde birkaç l,{arşılığı vardır; bunlardan bir tanesi de Altay leh
çesinde "Ürgön" dür. Başka manaya gelen bir kelimeyi yerleş
tireceğimize bunu dahn ahenkleştirerek "Ürgün" biçimine sokup 
alırız; olur biter. "Sonay" kadar güzel, ahenkli, kısa bir ad bu. 
lunmuş iken onun yerme, söylemesi epeyce güç ve yapmalığı bel. 
li olan "Ocakayı" nı Kanunuevvel karşılığı yaymak bana hoş gö· 
ri.ınmedi. "İlkay"ın ise "Önay" şekline girmesini yine bu ahenk, 
zariflik ve kolaylık meselesi bakımından tisti.ın bulmuştum. Hele 
yüksek sesle ikisini de okuyunuz: "llkay" da hem sonu "kay" ke
limesine benzemek, hem de gırtlağı yorup boğulur gibi bir sc-.s 
çıkarmak gibi iki büyük mahzur yok mu? "Onay" da rahatlık, 
ferahlık var. Aynca biz aylara "ilk" kelimesini katıp konuıuruz: 
Haziranın ilk gününde, temmuzun ilk haftası" gibi. Şimdi "Ilkn .. 
yın ilk gününde" veya "İlk.ayın ilk haftası" dersek hoş kaçmıya· 
cak! 

·- kaN::1sında İngilterenin dü ·ı Her ki Tefr"ıkamızı Pazartes·ı G"u·nu·· gozden geçirmıştn. rt k '$" ·ı 1 tü ·ıı:r Adliye nazırı M. Barthelemy, dava- o a)s'a l~ıh.matsıl.na vkesı el odmuş_: 
ı nnşu oe §'b suretıe hülasa ed i· 1 TAN su··tunlarında Oku ı yı hukuki balnmdan inceıemiye ve ı., tur .. v~ a. ıye .! ma al'.!1 ar an ~gı 
ebilir.:fl' · • "·· ' · yunuz ! fi:veııi için gereken tedbiri hük6mcte rendıgım.ıze gore zeytınyağı fı • 

~ '1~ İ6~--S~2; Sil: 9 ----------------·----------"· bildırmiye memur edilmiştir. yatları arttırılmıyacaktır. 

Gönül istiyor ki, Meclisin umumi heyeti dört ay adını bir 
kere daha incelesin ve ''Sonay" ile "Onay" kelimeleri üzerinde 
biraz daha dursun. Bu, böyle olmasa bile "Ocakayı" ve "Kasıma. 
yı'' yerine güzellerinin, uygunlarınm bulunması, belli başlı dil 
elemenleri ile de şereflenmiş bir meclis için zor ve inikfınsız bir 
iş olmasa gerektir, 

~ =t~ . '\ "' 
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Mektup valrasrndanberi birbirlerine 
söz söylemiyorlar. Bu evin havasını 
daha ziyade ağırlaştırıyor. . Fahire 
eskiden yaptığı gibi kocasına sokulsa 
belki Nazmi ufak bir mukavemetten 
sonra barışacak... Fakat gen~ kadm 
bunu istcmlyOt". Dargınlığın devamı o
nu artık mecburiyet şekline siren hiı
yakınlıktan .kurtarıyor. 

Ali Safinin hayali hiç karısısından 
eksılmiyor. Onun dadaklannın kırmı
z lığını fula belirten beyaz dişli af:ın 
le kocasınm fırçalanmamış dişleri:ıi 
gösteren pörsük dudaklarım ırözünün 
onıine ıretiriyor. 
Şuphesiz ki Ali Safi bütfln tered

disine ratmen Nazmiye kat kat mU
eccahtır. Onda hiç olmazsa gençtik, 
neşe ve aık var ... Ve Bu mezfyetlt'r 
kocasında olduiu clbi lnzi delil .• 

Zavallı yavrucak! Kimbllir? Ferya
dına erişilmedifl için ne kadar üzüJ
muştür !. 

Artık sitıneHyiın? 

* * * Tren Haydarpa,aya ıreJdiii zaman 
Fahire elindeki ufacık çantaıiyle kom
partimandan atladı. "Gar" ın merdi
venlerinden inerek tek atlı bir talika
ya yaklaştı: 

- Çamlıcaya gideceğim ... 
- Hangisine, büyüfüne mi kiiçüfii-

ne mi? 
- Büyiifijne .• 
- Götüreyim hanımcafızım; bir fi. 
cafızını alırım ... 

-------

Yazan: iRFAN BEHCET 

Ekmeğe Kum 
Karıştırdıyor 

---o-

Alakalı Makamlar 
lacak gibi hissediyorum f,, T h 

Mektubun kelime kelime hatırladı:ğı a kikata Başladı 
bu satırlarım düşündükçe onun da vü- B azı semtlerdeki fırınların çıkar-
cudünde ürpertiler husule ıeliyordu. dıkları ekmeklerin içinde son gün1er

- Deha 1 Be kızanım ··· de dişler arasınd:ı. gtcrrtı veren kum. 

--------

Berlin Flarmonik 
Orkestrası Geld; 

Heyet Dün Akıam Ankara ya Gitti 

Araba ıssız Y~l~n bir yoku,a sar- zerreleri görülmekte olduğu a ılan 
:ış:ı· Arabacı ı~de•w~irde "kızanım,, şikAyetlerden anlaşılmıştır Bu~u~ ü-1 
1c·~ PY_1'ete ıreör~ırı hayvanın yll- zerine alAkalı makamlar · tahkikata 

unfi hafifletmek fçm aıait atladı. baslamıştır Değirmenlerin teknik 
Yokuıu çıktılyar. Tozdan öbekler ılyeti böyl~ bir rQpheye imkA :: 

sarkan bir davarın yanından ilerledi • n v 
fer... Duvarm ü tü d ki d . - memekle beraber buralardan alman 
maklıkt 8 n e emır par- unların muayenesi neticesinde bu un
vardı a tozlu sarmatılı: yaprakları larda kum bııluntnadıtı görülmüştür. 

Dü~lfiie ... eldi! A b h İşin önemine bfnaen, ftrmlarda dahi 
• e~. ra acı ayvaru tahkikat yapı!Acaktrr 

durdurmadan yerıne atladı Beyırir · 
tekrar tırısa kalktı · Bazı fırmlarm, değirmenlerde ta-
Beı yüz merre kadar sittikten ıon- vuk yeml !çin satılan ve kalburaltı 

ra toıenin saf tarafında bir yola sa denilen kansık ve taılı tane~erl ala
tılar. Hususi bir sokak hissini ver!: rak dövdükten sonra ekmeklık unla
bu yol muntazam olmadıi i . h ra kanşttnnış elmalarına daha zlya-
van burada eık' b' .... 1yüçlın . ay. de ihtimal verilmektedir. 

ın ır yuru ' e ıler-
liyorda. 

önü demir parmaklıklı bir kapınm 
önünde durdular. 

- Hacı paşanın kö,küne cetdik ... 
Fihlre talikanın ufak kapnınm sür

cüaünü açtı; indi. Çantasından (ıkar
dığı parayı arabacıya uzatarak k6ı;lrün 
kapısına doğra yürüdü: 

- Çok kalmıyacaksan bekliyey.!m ... 
- Bilmiyorum. 
Arabacının sualine terl'ddütle ce

vap verdifine pişman oldu 
Arabacı hayvanını ka,a~dırmak için 

11lık çlıyordu. 

1 Kundura Boyacısı 
Annesini Sovmuı 

Birkaç gün ~vvel Beşlktasta oturan 
lostracı Mehmet, annesi Cemilenin 
zorla. 4 beşlbirarada, 6 pırlanta iğne, 
SO ınimüş, 40 ka~ıt lfrasmı alıp kaç
mıştır. 

Berlin Flı'lrmonik orkestrasından 27 
kişilik bir heyet dün sabahki trenle 
şehrimize gelmiştir. Orkestra şefi 

profesör Banda'run rei~Jiğindeki he
yet dün akşamki ekspresle Ankaraya 

gltmlı,ıtir, Berlin FJArmonik orkestrası 
Ankarada rki konser verecek ve Mar-

tm 31 inde şehrfmıze dönecektir He
yet İstanbulda 31 Mart akşam; saat 
9 da ve 1 Nisanda oğleden sonra Şe
hir tiyatrosu komedi kısmmda ild 
konser verecektır. Bu konserler Kı
ztlay menfaatine verilmektedir. Re
sim, orkestra heyetini bu sabah Sir
keci garmdıı göstermektedir. 

Esnaf Cemiyetleri Yardım 
Teşkilatı Kongresini Yaptı 

Bir Yılda 52 Bin Hastaya Bakıldı 

28. 3. 942 

90 Bandai 
Geliyor 
Romanya ikinci Partiyi 

r....... DIKKA T: ....... , 

iKIYOZ YILLIK LALE 1 
BAŞAKLARI 

de Gönderiyor 1 
Romanya hükllmeti evvelce 177 si- • 

ni g6ndermiş olduğu 800 bandajın ! 
memleketimize gönderilmesine müsa
ade etmiştir. Yeniden ikinci parti 90 
bandajtn yola 1:ıkarı1mak üzere oldu
fu bildirilmiştir. İngJlterı!den de 115 
kilometrelik IJ ton havai bakır tel 
gebnlştir. Tramvay idaresinin elinde 
bulunan hurd:ı bakır tellerden 12 to
nu ~ fabrlkalrmıIZda işlenmekte
dir. Bu suretle tramvay seferlerinin 
muntazaman yapılması için bandai 
ve havai tel nıüskfl1Atı ortadan kalk
mıştır. İdare, şimdi tramvay rayı te
darik için teşebbüı;lerlnl arttrrmışttr 

Alman firmalariyle yapılan temasla
rın müsbet netice vereceği ümit e
dilmektedir. 

İdare vatman, biletçi ve muhassas 
işçi kadrolarmı takviye fçin yeni mü
racaatları kabul etmektedir. Bize ve
rilen malumata vöre, şehrimizdeki 
tramvay ıııeferlerl ha lkm ihtiyacın! 

karşılryacak su1:ette devam edecektir. 

OkullarclG Tedris 
Saatleri Deaİ$İyor 

rattklAI gazetrsl, Mıaırçarf19ının 
tamir edllen kubbelerindeki a
lemlerden birinin reamlnl neırede 
rek "Mfaı~rııeının OııtOndetd bu 
putlar nedll', bu da mı sanat e· 
seri?,. diye sol'uyor ve "Kubbeler. 
ilk bakııta insana putlarla dolu 
bir hırlatlyan mezarlrAı vehmini 
veren acalo ıeklllerle aUslenmlı· 
tir., diyor. 

Pazarlığa lüzum görmeden arabaya 
b ndi. 

Arabacı, müşteri bindikten sonra 
ehemmiyetle küçüetilt kapıyı kapadı; 
yerine oturdu. 

- Deha kızaiınn .•• 
Yola düzüldüler. 

Kapıya yaklaştığı zaman iri bir kö
pek h~vlıyarak kapıya doğru koftu. 
Genış bahçedeki çamların altmda 

duran şezlonglardan birinden bir ka~ 
dm doiruldu. Evveli kapıya doğra 
b?tı. Sonra ayağa kalkarak yaklaştı. 
Bir taraftan da köpeği susturuyordu. 

Mehmet ı;nrıesini soyduktan sonra 
ttsküdara geçmiş, alttr ve pırlantala
rı 400 liray:.<ı sattıktan sonra 45 lira
ya bir yüzü~<:, 95 liraya bir saat, 45 
liraya bir elbise aldıktan sonra ce
binde kalan parayı da bir gazinoda 
yerken yak:ılanmı~tır. Adliyeye veri
len Mehmedin dün birinci ağır ceza
da duruşmasma baıilanmıştrr. 

72 Saat Çalan Cırak 

Esnaf cemiyetleri müşterek yardım 1 ğı azamt tesfder, esnafı ilgilendiren 
teşkilatı dün saat 14.36 da Eminönü bir talom kanunlar neşrine mecbur 
Halkevinde. yıllık kongrelerini yap- ettiğinden, danışma bürosu esnafa 
mışlardrr. ille olarak yardım heyeti- kanunları tetsir etmls. bir~ok esnafa 
nin geçen yıla ait muamelM raporu yol göstermiştir. 

1 Nisan s11bahından itibaren okul
larda yaz saatine uyl(Un tedrisat ya
nılacakttr. Tek tedrisat yapan okul
larda derslere saat 9,30 da bQlana
cak, 15.30 d11 son verilecektir. Cltt 
tedrisat yaı>anlarda ise derslere 8.30 
da başlanacalt, 12.45 de ilk kısmı 
9ona erecektir. ikfll<'f kısım tedrisat 
saat 13 ile 1'7,15 arasında yapılacak
tır. 

lstlklll gazeteılnden evvel biz 
de karlleriflzden ayni tekllde ve 
ayni mealde sualler almıı bulu· 
yorduk. lıı tetkik ettik ve girdik 
ki, bu alemler put deilll, tltrlht 
TUrk tesylnabndmn itle bapkla· 
Mdır ve l\.trafrçarşrtt yapıldıAı za
man yapıl'""· kubbelerine konul· 
muftur, Zamanla ıılyahlapn bu 
b•1&klar ılmdl alllnlp tekral' iki 
vUz yıldanherl durduktan yerlere 
konulmaktııdır. Bunla"" putla o 
kad•r allkaaı yoktur ki. ayni a• 
lemlere Venle:ımlln kubbeler! O· 
zerinde de rastlanmaktadıl'. Fa• 
kat Venleıımldekl alemler du• 
mınla kararmıı oldullu için 
- MTarresraıaının tamirden ev• 
velkl hallnde oldulu gibi - n•· 
zan dikkati celbetmemektedlr. E· 
6er bunlar put olsaydı, Venleaml 
klllaemldlr ki, tepesine put ko• 
nulmuftur diye aorabllll'dlk. Hem 
e{ler bunlar put olsaydı ve puta 
benzeseydi, Mmrcarpsrnın yapıl· 
dıllı devli', bugUnklJ devre nlabet• 
le çok daha koyu mUalüman ve 
cok daha mUte11aafp oldullu JoJn, 
tabii kubbelere konulmaarna mD· 
uade edilmezdi ve yine efter bu ı 
alemler yeni yapılmıı .. ylır ol• ı 
saydı biz, bılkl bunlan puta ben• • 
zetmekte - beienmemek itiyadı· 'ı 
mızdan dolayı - haklı olablllr· 
dik. En azdan 160 - 200 yıl .., •• 
vel yapllmıı ve o zamandanbırl 
bu kubbelel'ln Ozerlnde durmuı 
,,ıan IAle baplclarfnı timdi puta 

Arabanın arkasındaki çerçeveden 
tersine ıriden bir trenden alınan man
zara filmi seyrediyor gi~ydL Araba
bacı mütemadiyen diliyle damafı"ll 
çatlatarak hayvanın tmsım muhafaza 
etmiye çalışıyordu: 

- Büyük Çamhcanm neresine gi
deceksin? 

Birdenbire adresi hatırına ıretireme
dıği için tereddüt etti; sonra hatırladı 

- Hacı paşanın köşküne .•. 
- Ha, :ıu büyük ~öşke m ?I Ben o-

- Karabaş! Sus diyorum sana 
Fahire, kadına dikkat ediyorıfu:· U

zan boylu, sarı saçlı sOael bir ka
dındı ; dudaklarına sürdüğü kum.ızı
bkla af:ıı daha iri ırörünüyordu Fi. 
bire dü1Jündü: • 

- Eski hamam eski taa I ... 
O anda evini bıraktığına nedamet 

eder sibi olda 
- Kimi lıtedlniz efendim? 

Sirkecide bir saatçi yanında çalı
şan Necati isminde 14 yaşında blr 
çocuk, dükkAndan muhtelif zaman
larda 72 saat cabnışttr. DükkAn sa
hibi işin farkına varmış ve hırsızlı
ğın çırak Necati tarafından yapıldığı 
ıınlaşılmıştır. Necati mahkemeye ve
ribniş, sorgusu yapıldıktan sonra tev
kif edilmiştir. 

Hırstz çırak bu saatleri şuna buna 

- Ali Safi Bey burada deiil mi? 
Dış Pivasalardan Mal 

(Ark•• VM') 

okunmuştur. Bu rapora göre; 937 yı- Netice olarak esnaf cemiyetlerı 
1ının 20 Mayt~mdan 941 yılı sonuna müşterek yardım teşkilatı 942 yılma 
kadar 52,282 esnaf hastaneye müra- ait muhammen gelir ve masrafların 
caat etmiştir. Bunun 13516 sı 941 yılı mucip sebepleri okunmuştur, 942 yılı 
içindeki muayene !layısıdD'. Hastane- bütçesi 43885 lira olarak hazD"lan
ye yatırılan esnafın sayısf 2828 e ba- mıştır. Bu paranın 7500 lirası bakt
llğ olmuştur. Bunun 967 si 941 yılı ma muhtaç, hn.c;ta esnafa tahsis edil
içinde tedavi görmüş olan esnaftır. miştir, Bütçe ittifakla kabul edilmiş 
1405 kişinin ront~eıı. filmi alınmıştır. ve kongreye son verilmiştir. 
941 yılı içinde 442 radyografi ve 222 

radyoskopi yap!lmıştır. Et•k t K 
Esnaf eemiyetleri hastanesindeki 1 e oyma 

ltıboratuarda o:uı danberl 3728 tahlil 

Millet MecRsinde 
Ankara, 2'7 (A.A.) - Bt\yQk: Mil

let Meclisi bugün Doktor Germenin 
reislltlnde toplanmııtttr. Meclis he
~aplan tetkik 'ncUme-ninln Birinci ve 
fkincikanun aJlan he~abı hakkında
ki mubatası okuftduktan sonra Pa
zartesi !etim'! editmt'k üzere toplan-
··~,, nihavet ''er11mistir. 

mekten bati<• bir ıey dellldlr. 
Tenkltlel'lmlıııde biraz haklı ol· 

raya çok müşteri ta,ıdım; bin bereket 
versin çok paralarını aldım. Deha kı
zanını ••• 

1 

ucuz .. fiyatla sattığını itiraf etmiştir. 

İİİİiiİp;iİİİİ:Iİ;;~::== İsteniyor 
ve yine g~en nÇ yıh mütecaviz bir Me b • ı• 
zaman içinde çoğu mühim sayılacak c urıye 1 + P'ILBK SEROISI - 1 cu P'llbe ar11ulu-
1085 ameliyat ~·apılmıştrr. 941 yılın- .. ı fuarı & nisanda acılacall •ııe 11 nisana h 

Deri ihracı 
Yasak Edileli Fahireniıf, fena bfr haber alac:ıkmıı 

cibi köskte o"turanlar hakkında arab.ı
cıdn tafsilAt isfemiye dili varmıyor. 
ince yaylı dingillerin"n üzerinde salla
nan arabanın sarsıntılarına uyarak dü. 
ıtinüyordu. 

•
• WC {l 1 Holanda ticaret firmaları memle-
t ,;;yf ,,A~ e ketimizden kırmızı bıber, anason ve 

da yapılan ameliyat sc.yısı 317 dir. Ver"ılen Mu""hlef Bı"+t"ı, dar devam edecektir. Fuara iıtirak edecek olanltr ile ırl:varet edenlere meccanen viae ve. 
Raporda şunlar yazrlmaktadtr: rllecektir. Ticaret Vekilllli her ceşft kO~ük 

baş hayvan derilerinin memleketten 
ihracını yasak etmlstir. Yasak hak
kındaki emir diln ihracat blrlltleriyle 
f{lmrilklere tebliğ olunmuştu!'. 

- ·-- -·- çeşitli kuru meyvalar almak istedik- "Doğum s~rvlsinf! ernafnnızm al!- Kontroller Başladı * Kahvelerde ca:v .. ilah.. fl:vatlarını 
k h ·· b" d h _. ktad ıırllsteren :veni llateler haawlanmı•tır. Yen ı 
ası er gun ıraz a a a, .ma ır. li&teler &o para zamlı olacaktır. Bu listeler BUGtlNKt) PROGD • 'M lerini ihracat birliklerine bildirmiş-

~ lerdir. Macarlar dahi manifatura kar

Nazmlnin parçaladığı mektuptaki 
tafaili.tı hifrzasında saklıyordu. 

"Sen geleceksin. Ben odamda ola. 
cafım... Hasta bakıet mı? Öyle :ıey 
yok... Tabii kim olarsa olsun biri bu
lunacak: bana gelecek ve "bil- hınım 
cetdi,, diyecek .. _ Ba haberin helecanmı 
'mdiden hissediyorum. Hem d~ bayı-

7.30 Procram 
7. Si Jılarılar 
7.45 Haberler 
S.00 MQıı:ik (Pi.) 

U.30 Provam 
u.u o,,..n hanlan 
U.45 Haberler 
u oa Bando 
18.00 Provam 
11.03 Çocuk k!Obtl 
11.45 Ziraat talı:riınl 
18.55 Dans Orkestrası 

19.30 Haberler 
19.45 Deatanlar 
19.SS TarkOler 
20. ı S Rad,.o ıueteııi 
20.45 lemaller 
21.00 Konu""a 
21 15 la tekler 
21.45 Konaıma 
22.00 Orkeatra 
22.SO Haberler 
22.45 Kaapru'" 

( G'C' G'L'N H•BEAlEA 1 

Seker istihsali Arttırılıyor 
l'Jtr SastarafJ l incide ı 1941 senesinde 108,450 tona balif o-

'lrke~ İdare Mcelisl buılin lan teker istı'hllki difeı senelere na-
Jmami heyete verdifi raporda şekeor zaran en yüksek yekenu tqkiJ etmek
sanayilmlzln umamt durumu ve geft'- tedir. Ticaret VekilP.tinin del!letiyle 
cek günler için ahnan tedbirler hak- memleketfm1%e ithal edi1en 980.142 ton 
kmda dikkate deier rnalilmat bulun- ecnebi şekeriyle bn fsu:la istih!lk kar-
maktadır. şılıınmıs bulunmakadrr. 

Bu raPora cöre, 1941 yılında 44.213 Şirket, 1941 yılmda 2 milvr-n tıtO 
hektar araziye pancar ekllmiıs ve bin 380 lira kir ıotmiştir. Bu kird'ln 
56.190.459 ton mahsul elde edilmittir. ihtiyat akçası ve diiter pavlar ctkar.l-

Havalann fena aitmealne raimen dıktan sonra ort11klsu-a % 6.30 nis
mahı;ul ıreçen yıldan apiı dü1Jmemiıs- be-tinde temettü daiıtılı1caktır. 
tir. Raporda köylümüzün bu yıl pan- Önümüzdeki yıl icin ekim caıı,mala
cardan pekmez kaynattıiı ve tekerin- rma başlanmı,tır Hiikemetimizin ver 
ı!en faydalanmak Ü%ere pancar kurut <ili! direktife gö~e 1942 yılı baııtnda 
tuiu y~zılm:ıJrta ve alikalılardan, ııe- pancarm kilosuna 2.50, 2.75 ve 3 kuruş 
ker i~tihsat.i~.e .. yaramıyan meyvalar- iizerinderı taahhiitlP.re gir!lmistir Se
dan bılhassa uzumden pe-kmez yarıılma ker istih"alinin bundan sonra dıı em
sınm teşvik edilmesi istenilmektedir. niyette bulundurulması ve bilhassa 
Koylüye geçen yıl içinde pancar ekimi memleketin Zflrurf SPlrPr ihtiyacının 
i~tı ihtiyacı olan vasıta dağıtıldıfı fabrikalarımız jstihaali il~ k·ıtr!fdan
gı&i pancar ekiminde çahtan ve sayı- masr ve memleketin hiç bir llUl'etle 
lan 87 bin küsur olan köylüye ı;elreral:ı kalmaması için bUtün t'!dbir-
9 709.000 küsur lira para ödenmi1tir. ler almmı,tır. 

Dört •eker fabrikamız 1941 yıbndll Bu cümleden olarak dı:lfardıın geti-
87 023 ton ıeker elde etmittir. Aynca rilmesi urun olan yedek malreme ve 
E~i,ehir fabrikasında 2.411.759 litre bilhaau pancar tohumu. ileri yıllar ih-
•ırto yapılmı,tır. Uxas;lan iı;in de temin edilmiJt:r 

S. Cripps Gandi 
ile Görüıtü 
~ B;ışbrafı 1 incide 

Pla,,ın esası nedir? 
Berne, 27 (A.A.) - Ofi: Londra

d ki Hınt nıahtJllerinde dolaşan ve 
Neue Zurcher ze;tung gazetesi mu
habiri tarafmdan bildirilen rivayetle
re göre, Sir Stofford Cripps"in Hln
dlstana yanmda götürdüğü anlaşma 
plAnı şimdiy~ kadar zannedildilinden 
d ha liberaldi:- T'e şu 5 noktada hü
lasa edilebilir: 

1 - Biltün Hint idare Amirleri son 
zafere kadar mihver devletlerine kar
şı Büyük Britanya ile birlikte müca
deleye devamı düşünmelidirler. 

2 - BüyU:t Britanya, Hindistana 
Büyük Britanya ile mUttetlklerinden 
çoğunun sahip olduklan derec@de 
hürriyet ve ıs•ikHU vermeyi hedef tu
tan bir meşruti statü bah,edecektir. 

3 - Büyüle Bıitanya harpten son
ra Hindistanda bir müessisler meclisi 
toplantısına müsaade edecektir. 

Mussolini'ni Yeni 
Bir Demeci 

Roma, 27 (A,A.) - MuS11ollnl, Ve
nedik sarayında İtalyan halk banka
lart idare meclısi reisini kabul @<!e
rek, fiyatların devamlı surette artma
stntn spe.külbyon ve enfiAsyona va
racağmı, bunun önünt> geçilmesi lA
zun geldiğini, uçurumn giden bu yol
da bir metre daha ilerlemenin doğru 
olmadığını rPiimln, bunun önQne geç
mesi kap ett~ni, tMaJTUf sahipleri
nin korunmasın! s!'Sylemiş ve sözleri
ni ş6yle bitirmiştir: 

"Ben tasarruf sahiplerini en iyi 
yurtdaşlar olarak telAkkl ediyorum ... 

Santiyago'daki Merasimde 
Türkiye Mürahhası 

Ankara, 27 (A.A.) - Sili Cümhur 
reisinin vazifesine baslamasr mllnase· 
betiyle Santi:va&'o'da 2 Nisan l 942 de 
yapılaeak merasimde Türkiye Cümha
riyeti hükemetini temsil etmek there 
Boenos Ayrea elelsi. Abdiilahat Akııin 
fevkallde murahhas sıfatiyle tıııyin e
dHmietlr. 

şılığında piyasalarımızdan pamuk dö
lruntOleri talep C'tmektedlrler. İhra
cat birliği bu istekleri incelemekte
dir. 

938 yılı içinde 2, ll39 da 27, 940 da Mafazalamıı her nevi eşya ve yi- Belediy• lktı .. t Mildllrltlıtflnce tudik etlil..,ek 
trdir. 

49 ve 941 yılı içinde hastanemizde yecek maddelt'ri il:rerine etiket koy-

Altın Fiyat1arı 
Dün bir altın ot112: beş buçuk lira

dan ve bir rram k01çe altm 480 ku
ruı,ıtan satnmıştır. 

61 doğum olmuştur. Hedefimiz yılda mak mecburiyeti için verilen müddet 
en aşağı 500 do~unı vakast kaydede- bitmiştir. Sattık13rı eşya ve maddeler 
bilmektir. Buna buJ(ünkU kadro ve Ozerine etiket koymıyanlar derhal 
vaıırtalanmıs mbsaittlr.,, milddeiumumUlte 'ftrilecektir. Dün-

Cemiyetin danJŞma bürosu şefinin den itibaren ia~e mrmurları mağaza
kongrede okunan raporuna göre de, tarda kontrollere baısJam1'lardır. 
son zamanlarda öUny& harbinin mem Bir kısım eşyalara etiket koyduğu 
leketimi"z iktısadiyatı üzerinde yaptı- halde, diğer bir kısmına henüz etiket 

Hindistan Meselesi "Ya GaliD Geleceğiz, Bulgaristan Rus 
m- Baştaraıı 1 lnctde y Öl .,. e 1 H L. e Ge • 

koymamış :>lanlara 24 saatlik son bir 
müsaade verllmittir. Fakat hic: etiket 
koymtyanlar bakJrmda c0rmtbn8fhut 
yapılmıştır Bu su~la Pangaltıda bak
kal Dimitri Paskal otlu ve Beşiktaş
ta tramvay cadaeslnde avize satan 
Mihraıf adllnye verilmi~r. 

Yeni Bir Cephe 
Meselesi "Hindistana bugün tam istiklal a eceC'jız... aruıne ırıyor 

vermek kendi aleyhlerindedir. ~ Bııstarııfı 1 incide ~ RPstarat 1 nrr"• l$if!9 Bnttarafı 1 incide 

Çünkü Hindistan bugün kendisi- Filipin Reisicümhuru da de büyük itinalarla nümayişler karşılamakta, İngiliz milletinin 
ni dışarıdan gelen bir istila tehli- Avust alg d hazırlanmıştır. Rus cephesinde Hitler ve Mussolini sistemlerin. 
kesine karşı müdafaa edecek va - r a a harbetmek üzere gönüllü toplan de olduğu gibi hakikatin kendi -
ziyette değildir. Bu tehlikeyi at- Melboume, 27 (A.A.) - Avus- ı ması için de geniş bir propagan- sinden gizlenmesine ihtiyacı ol -
Latmak için harp bitinceye kadar tralyada bulunan Amerikan 'tuv da başlamıştır. madı~ını bildirmektedirler 
beraber çalıpak zarureti vardır. "-:!~leri um~i ka~~~ahının teb- Bu/, b la t "'and iki tarafın görü•İl 
İngiltere Hindistana bir domin _ lıgı: Quezon ıle Fılıpın harp ka. - gar me U8 rı Or ı -r 
yon statüsü vermiye hazırdır, fa· binesi azalan Avustralyaya gel- Ankara, 27 (Radyo gazetesi) -
kat •bunun harpten sonraya bıra _ mişlerdir. Bulgar hükumet partisi mebus-
kılması daha muvafıktır. Şimdi _ Cüm.hurreisi Quezon harp baş- ları, bugün üç saat süren bir top 
lik yapılacak şey muhtelif Hint langıcındanberi Mac Arthur ile lantı yapmışlardır. Grup reisi 
partilerini temsil eden liderlerle birlikte sıkı bir işbirliği yapmak gazetec'itere Y:aptığı .~emeçte, top 
milll kongre şeflerinin bu müd _ suretiyle hükftmeti idare etmiş ~n!tda, meclısten suratle ~e~ıx_ı:e 
det zarfında harpten sonra Hin- ve Amerikan umumi karargahın sı .. ~~~ır;?gelen k~nunlarm goruşul 
distana verilecek teşkilit kanu - da ikamet etmiştir. dugu~u, Başve~ılin de bulundu -
nunu hazırlamak Hindistanın i.. 'l / RM ANY A' DA: ğu muzakerelenn yarın da devam 
cLaresinde Hintlil~re daha fazla edeceğini söylemişt~.r • 
münevver hakkı vermek, harp Yeni Delhi, 27 (A.A.) - Birmanya ~u top.lantıda mühim ~ararla~ 
kabinesinde Hintlilerin temsil e- Perşembe teblifl: ÖTıeml! Japon kuv- verılecegı ve harp durumıyle ala 
dilmesine müsaade etmektfr. Yal vetJeri her taraftan Tur.gu'ya taarruz kalı olduğu tahmin edilmekte -
nız Hindistana verilecek yeni şe- etmı,ıerdir. Çinli müdafiler mütema-

1 
dir. 

kil konuşulurken şu noktaların diyen düşmanı piisJı:firtmektedir. * 
gözönünde bulundurulması ıa • Tuncu kesimine kumanda "d~ın Cin Berlin, 27 (A.A.) - Rumen ,,rdu-
zımdır: İngilterenin Hint mihra- generali ıetırin ılmdi sarılmış buJıın- lan Genelkurmay ba3kanı General 
celeriyle akdettig~ i bir takım mu- maama raimen vaziyetin elde tutul- Stefla, Mareşal Keitelin daveti üzerine 

makta olduhnu sövlemilftir. yarınki Cumartesi ırünü bir kaç ııttn 
ahedeler vardır, bu muahedelere Bir hava keşif kolu bir kruvazör i- kalmak üzere Almanyaya gelecektir. 
riayet edilecektir. Hindistan İn • le bir kaç muhrlpten mürekkep küc;lik 
giliz krallığına bağlı kalacaktır. bir düpnan filosunun Andaman nda
Dokunulmazlara karşı İngiliz lıü- lan civarında faaliyette bulundutunu 
kiımetinin kabul ettiği taahhüt- blldirmlştir. 

* lere de hürmet edilecektir.,, 

* * * 
Görülüyor ki, iki tarafın gö-

rüşleri arasında hala bü -
yük bir uçurum vardır. Sir Staf
ford Criyps'in bu görüşleri nasıl 
ve ne dereceye kadar barıştır -
mıya muvaffak olacağı bılinemcz. 
Sir Cripps bu konuşmalarda tam 
salfilıiyetle hareket etmektedir. 
Geniş görüşlü bir adamdır. Teh. 
likeyi gören ve sezen bir devlet 
recülüdür. Bütün Hint liderleri 
ile dostluğu vardır. Bu sebeple 
bu iş için biçilmiş kaftandır. 

Fakat zaman dardır. Düşman 
Hint kapılanna dayanmıştır. Hin 
distan kendi kendini müdafaa e
decek teçhizattan mahrum bır:ı -
kılmıştır. 400 milyon Hintliden 
ancak 1,000,000 kişilik bir ordu 
<:ıkarılabilmiştir. Koca Hindistan 
da yalnız bir tayyare fabrikası 
vardır. Bütün bunlar lngil~renm 
Hindistanda takip ettiği hatalı 
siyasetin kötü tezahürleridir. 

Yalnız İngiltere hesabına sevi-

Ankarı:ı, 27 (Rııdyo gazetesi) -
fiti koldan Siam tnpraklarma giren 
Cin kuvvetlerinin ilerlemlye başla
dfklan blldirillyor. Bunlar Tanku'vıı 
2fi0 kilometre rneııafedr bulunmaktıı
dırlar. 

Rııngun. 27 (A.A.) - Japon fılo-
11u, Ranırun limanı methalini "cmatr 1-

cin Irravadi deltasınd ki mayinleri 
topfamıya başlamı,tır. Bir c;o•t .Ta poı· 

harp cemilen Ranıruna kad'lr cıkm111-
lar ve "Fil bumu.. önilnde demir1~
mislerdir. 
"'ITJIPINTJERDE: 

Valjington, 27 (A.A.) - Harbiv• 
nezaretinin bir tebliiinde kavdedildl
ğine göre. son Z4 saat içinde Japor 
tayyareleri Corrıogidor'ıı yedi kere ta
arruz etmiılerdir. 

'Vl!STRALY A'DA: 

Camberra, 27 (A.A.) - Reımi teb
liide blldirildliine ırörc, Amerika 'f 
Avustralya hava kuvvetleri 26 Marı 
ıtünü düıman deniz münakalatına ve 
tfifer hedeflere hücum P.tmek ıuretiy
ı,. Kn.-nA""'" hl,. t•Ar,.,,.,. "'"""'"•tJf" 

Tevkifler yapılıyor 
Bern, 27 (A.A.) - "Britanova.,: 

Buraya gelen telırraflara göre, Roman
yada ve Bulgarlıtanda tevkifler yapıl
mıştır. 

Bulıraristanda tanınmqı 20 siyaset 
adamı suikast ve ihanet saçlann~ar 
tevkif edilmişlerdir. Bunlar arasmcb 
bir eski dahiliye nazın Albay Kulef 
ve General Zaimof da vardır. 

Romanyada 95 ı yaaet adamı tevkif 
edilmiştir. Bunların arasında eıılci 
.,ropaganda nazın Ticianu vardı 

/ .ngiliz gazete"lerimle 
Londra 27 (A.A.) - Yorksh r Pos• 

gazetesinin askeri yazan b ld riyo 
Alman başkumandanlıfnın kuvvet top 
lama ıekline bakarak önümüzdeki ya: 

Ankara, 27 (Radyo gazetesi) 
Biri fn~illz Basveklli ChurchilJ ve 
diğeri de Sovyet Rusyanın Londra 
RUyük Elçisi Malııkl tarafmdan söy -
!enen iki nutuk bugOnkO basm ve 
radyoları en cok llgilendıren hidise
dir. 

Rusların ötedenber! iddiwna ıöre, 
harp 1942 il1<bahar ve yas aylar da 
en hiid safhaııına girecektir. .Ejer 
Sovyet Rusya yenilirsf' Britanya tm
paratorluJu yok olacağı gibi, tnıll
tere de istilAdan kurtulamıyacaktır. 
Fakat Rusya ıalip gelirse Almanya 
mağl~p edlle-.:ek ve Avnıpada sulh 
olacaktır. Müttefikler A1manyayı 
yenmek istiyorlarsa harekete geçmek 
için bu son fırsattır. 

fngiJlz görüşü ise .böyle değildir. 
İngilizler, tamamen hazırlandıktan 
sonra Almanyaya karşı harekete geç
mek taraftarfdırlar. 

Alman ıazeteleri Ruayanın İngil
tereden yardmı IFtemestnde b'r Omıt
<ıfzllk sezmelctedirltt. 

Fakat şu var ki. Almanlar da, şark 
seferini yalnıs blşlarma bltiremlye
C'eklerlne kanaat getirdikleri icin di
ter Avruı>e devlf'tlt'rınden yardım is
temektedirler. 

Rhur'a Hücum 
~ Bastarafı 1 lncld• 

rekkep teşekküller Valette limanında 
ve Marsa - Siracco körfezinde bulu
nan düşman ~emilerlne karşı taarruz-
1arnu hu1Usl bir muvaffakıyetle tek
rarlamıılardır Bir kruvazörle beıt bıi
yülı: ticaret vapuruna büyük ı;apta h.>m 
balar indirilmit, vaparlann dördiin.J~ 
yanırm çılı:anlmııtır. Petrol '1epolırı
na, doklara, kıılalara ve hava b:ıtuy;ı
lan mevztlerine de tam isabetler rrııv

"edilmlttir. 
Akdenizde bir Alman deni.alı ıs 

bir petrol ıremlsinl batrrmrtttt 
tnsiliz adasına karşı yapılan ı,~, 

kit ç~evesi içinde Alman bava "uv 
vetleri dUn ırece mühim bir deniz in 
1JBat merkezi olan Sanderland'm aa 
lcerl tesislerini ve Hamber'in alıımı
da bir Umanı muvaffakıyetle bom~:ı
lamqlardrr. 4 - Niyabet icra komitesinin bü

n azalıklaı 1 derhal Hintliler tara
ından i1Jcal ednecek bu azalara ha 

l'fc ye. maliye ve müdafaa işleri tev
•i olun~c ktır. 

:ı s nilecek bir nokta vardır: Bütün karlığa hazırdırlar İngilterenin, 
Hintlilerin bu temayüllerinden 
gereği gibi istifade fırsatını ka _ 
cınnıyacağına şüphe yoktur. 

Alman stratejisinin ne olacafım tah
min etmek mümkündür. Cenapta til
menlerin toplanması taarruzun Kaf
kasya istikametinde olacatını açık su
rette ıröstermektedfr. Fakat Sicilya ile 
Onikt ada araamda Alman bvvetler!
nin toplanması hakkında bıtınenlerc 
bakılırsa dolu Akdenlzinde de bir ha
reket olabntr. Bu dolaylarda pllnör· 
lerle nakledilen Alman ordusu vardır 
ve ba ordunun ansızın Llbyada, Mı. 
sır, Kıbna, Sarfyede veyahut FiHatin
de görülmesi ihtimalini hesaba kata
rak tetikte bulunmamız linmdır Al
manlar a:vni zamanda fran üzerinden 
Rusyarun iaşesi Yoluna da kesmek 
maksadlyle orta ıark petro1le1 ı istika.. 
metinde büyijk harekete yeniden te-

tzlandanm şarkında bir denlzalt!mız 
bir karakol ıemtsinin ve iki denizıltı 
avcı ıremlainin refakatinde sey:-edm 
bir ticaret ıremJsine taarruz ed,.rclı 
bu dört ıremiyi de batırmııtır. s Siyast i~lere nezaret ve bu iş-

d re etmek üzere derhal mahdut 

bit" h•"P kabinesi teıkfl edilecek ve Hintliler mihverin aleyhindedir. 
bu kabineye eyalet murahhasları ıa- Japonyanın istila teşebbüsüne 
tirak edeceklerdir. ı karşı durmak için her türlü feda . c;pbhsü edecek ıtörünüyorlar Dün gece İntı:i1İ7 t:ıvv:ırelerinin mü 

Mevhidü Nebevi 
latan bul M OftDlDOUnden: 
SO M•rt 9CI Pazan.t S11n9 llebf

yülevvel aymm on ikisine mtısadit 
olduğundan ISnQmQ~deld Pazar iilnft 
akşamı (Pazartesi gee8i) Mevlidi 
Nebevi olduitu ilAn olunur. 

SARK CEPHESı 
tifr Baştarafı ı incide 

uğratılmıştır. Mevzileştirilmiı Al 
maıı taarruzları yeni muvaffakı. 
yetlerle neticelenmiştir. 

Sovyet resmi teblili 
Moskova, 2'7 (A.A.) - ~ovyet teb• 

lip: 26 Martt.a cephede önemli hiçbir 
değişiklik olmamıştır 25 Martta 11 
Alman uçağı tahrip edilmiştir. Biz er 
uçak kaybe~lk. 

Mur111tı11Bk ceplıetdmle 
Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet kuv

vetleri MurmRnS'k cephesinde, ilkba
har taarruzu huırhldarnu ıeclktir
mek için ıenlı ölcüde bir turrw: 
yapm11tır B z denizinden Alman ıe• 
rllııırine Ruı kıtaları çıkanlm.11 ve 
düımana kayıplar v&rdirilmı,t.lr. Bu 
çarpfşmalarda 13 Alınan tayyaresi 
düşürülmüttür. 

Straya - Russa istikametinde kütle 
halinde hücuma geçen ıtızıJorclu şeh
rin şimal kapılanna dayanımtbr. 

* Moskova, 27 (A. A.) - ıtallnhl 
cephesinde 21 Martta biten 15 ıDn i· 
çinde 11 bin Alman öldürillmOstür. 

* Ankara, 27 (Radyo gueteıd) -
Haber verlldlitine göre. straya • Rus
H'da çevrildllf bildJrilen 18 IDC1 Al
man ordusu Sovyet kuvvetlerine kar .. 
"' büyük bir taarruza ıeçmtştlr. 

Flnlandanm ~ tlımanu 
Ankara, 27 (Radyo ıazetesı) -

Gelen haberlere &öre. l'inlandada lo 
durum çok klStUlemıı;tir. Harbin u
ıamasmın maneviyatı sarstı!ı sffylen
mektedir. 

him olmıyan kuvvetlerle ırarbi Alman
yaya kartı yaptıkları taarruz eam1tn
da dütman büyük kayıplara atratıl • 
mııtır. Gece avcıları ile hava müdafaa 
bataryalan 115 4111fllan tayyaresi di
~iirmü,lerdlr. Dlht tncill% tanareıı 
de gündllz P'raftlalllll prp ahili l
'7~rln .. e dUıtlrUlmU"8r. 

18 tayyare dlifiirllltlü 
Kahire, 27 (A. A.) - Hava teb-

l!li: 25/28 Mart tarUıJerlnde bQtQn 
gQn Maltaya U.r,ı atn- akmlara de
vam edibnlştlr. Bası hasarlar ve ka• 
vıplar ohnustur. 13 Alman tanaresi 
-iUş(lrübnüş, blrçoldan da hasara ui· 
rablm!lhr. 

Alman zırhlıları nerede'! 
Londra, 2'7 (A. A.) - Londranrn 

oıııalAhiyetli mahfiJJerlnde s!Sylendiıtlne 
ıöre, Abnan harp ıemUerlnden Tir
pltz, Admlrnl Scheer ve Princ Eugerı 
elAn Trondheim'dadrrlar. Shamholst. 
Kieel'de havuzda ve Grıelsenau, Wil• 
hPlmshaven'dPrflr 
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1 :ııxeııı~ı 
Ortaşarkta Beklenen 

•er Taarruzu 
Yazan: M. ANTEN 

aa- 'Beme te1grafma göre: Bulgar 
Kralı Almanlara 200.000 asker 
~ razı olmuştur. Nazi zlınam 
danan, Bulgaristan bu taahhüdün 
)~ getinnediği takd'irde kendisine 
•ttilen toprakların derhal elinden ._ 

. 
ii 

-
a 
a 

--

~ bildirmişlerdir. 

1 
~. Ahnan - Bulgar münasebet 

etine hususi bir nüsha tahsis cdeıı 
~ Anzeitung gazetesine verdiği be-. 
~tta:: "Bulgaristanın üçler paktın 
g~ekle yeni nizamın kuru1masınd 
hır vazife kabul etmiş ouduğunu. Bul 
iaristamn vazifesinin Avrupanm cc 
tıllba §arki bölgesine ah olduğunıı ve 
ltı~ek mücadeleı:ı;in netice&inc!en e
tniı:ı ba:hmduğunu" söylemiştir._ 

§ 

k 
j 

~ Londra telgrafına göre: Kral 
~otis hali Berlinde bulunmakt.adır 
liı:ıJgaristanda herhangi bir nüm.ayı 
"eh isyan hareketine karşı koyma 
lllaksacıiyle §iddetli ihtiyat tedbirler 
alıtınnştrr. Almanlar Bulgaristanda 
"c Yunanistanda çok mikdarda asker 
laJı~ etmişlerdir. 

-
.\Jnıan gazeteleri, Alman • Bulgar 

d.ostıuğunun ehemmiyetini ve Bulga 
l'tstarun kuvvet ve kudretini tebarüz 
ettiren yazrlar yazmaktadırlar.,. 

l.oudra radyosu Bulgarca rptığı 
ntırl:ntta. Bulgaristanda bir çok su 
b;ı1iarnı ve Generallerin tevkif e<füdi 
tini haber verdikten sonra Bulgar m 
letjn:i. Sovyet Rusyaya karşı harbe scı 
ınaı: için Berline giden Kral Boris.: 
labtıı:ıdan indirmiye davet etmiştir. 

-
-
il 
k 

r 

. 
-
e 
-
-

n 

j 

-
c 
r 

lılınııterıf kaynaklardıa.u gelen d~ 
habcrıere göre: Almanlar Bulgaristan
da hü.nmıali bir faaliyetle yol ve ha 
~il tneydanlan yaptırmaktadırlar On 
~~ adaya çok mikdarda bava kuvvetl 
rı gör:ıderı1miştir. Maltanın mütema 
dıyen şiddetli hava taarruzlarına he 
def olduğu malil.mdur. Mihver d= 
\>e hava kuvvetleri Akdcnizde ı;eyre:de 
11\giliz kaIUelerine karşı hücumlarını 
şiddctıendirmişlcrdir. Londra radvo-
111tıtıııı 11erdiği diğer biT habere göre 
ele: l'dare;şal Petain Amiral Darh.ru 
l.a1'a.l ile görüşerek kendisinin bang 
~la kabineye girmiye razı olacr. 
l'OllJ: öğTenm.iye memur etmiştir v 
~ kabul edilemiyecek kadar ağı 
krthır ileri siinnü:ıtür, 

e 

-
e 

1 
ll.iitün bu hadiseler birbirlerine ek-

Cltdiği. takdirde, mihver.o orta !jarkta 
bul'iik mikyasta bir taaI'l'uza sadeeı
~iltar verdiği değil, başlamalt üzer 
d Ulunduğu kanaati kuvvet bulmakta 
k~:.O Hedefin Basra körfezi, İran v 
·~olduğunu ve Almanlann Ja 
ııod. nlarla birleşmek gayretini göste r-

1klcrini tahmin etmek güç değildir . 

h 

-
-
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r 
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İlt.i ay evvel blı' hayal gibi telikki 
~ ha geniş projenin gün geçtik;e 
~k.ikat olabileceği düşünülmiye baş
~'tlnuştır. Birmanyadan Hindistam t~ 
~ eden Japonya, Andaman 1d:ı.larım 
ış&al etmekle, Amcrlkadan Birmanya 
i.a ~ Cine harp malzemesi getiren !ta 
t~elı:rin Bengale körfezinde t<tkip e 

11~1r.:leri yolu kontrol altına almak, Hin. 
,.

1stana geniş mikyasta taarruzla 
~Pı:nak; Kalklltaya ve Seylina kar 

1 "'a TC deniz hücumlarında bulunmak 
~larmı, hiç olmazsa kısmen, e 
ta etnUş oluyor ve bu sureti~ Bas 
tıı ltörie.ıine bir mikdar daha yaklaş 

l-
-
-

tı bulunuyor. 

(-Askerlik işleri 
~~ ~ Şubesinden P, Yh. lıltıtı 

.. ~ Yertl As.? Baıbrllrj!mdan~ A p 
le ~ ft riltbeıri .vazrlr Yd. Sb. lann ac 
'l'~o müracaatlan ilu olunur. Yd. To 
'tel. "tıoAli. Xemıı.l oflu Zeki Knncralp (52758 
alt 11- Tim. ~ oilu Ismail U.v~ Rıze 
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)' ~ Ql'amüz Dr. Hüseyin SUat Be
b.~~ teı:ıaze meı·asiırline iştirak eden 
~. dostlarımıza, saytn Orgener 
~~ Altayla mezarlığa kada 
ı,_"'lleJC ıntfımda bulunan Vali ve Be
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~ E<fip Ergih>enin ruhu Jçhı 
~ Pazar günü öğle namazını mü
~ .Abaray Valıde camiinde Haf 
~ '9e aTkadaşlan tarafından 
~ tit oknnaeaktır. Ailece teşrifinizi 
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Anıl K abir Projeleri .. 
Aylann Adlan 

Yazan: ULUNAY 

MükCifata Layık Görülen Eserler 
Dahi Zayıftır, Çünkü!-_ ---
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• Bu Proieler, Büyük Türk Davasını Ebedileştirecek Kuvvette Deijildir. 
• Bu Eserlerin Hiç Birinde Türk Karakteri Yoktur. Halbuki. içinde Yatacak 

Olan. Eti Kemiğiyle Düşünce ve Eserleriyle Türktü. 
Böyle bir dava ile Türk .ılusunuu 

karşısına çıkmanın ne kadar güç 
uğı;ınu biliyorum. Fakat biz, büyük 
devrim yaptığımıza inanmış bulu· 

old 
bir 

m 
ntIYorwı. Ulusların yükselip alçaldığı. 

gösteren bir tarih grafiği varsa bu 
fiğimiz yükse)miye başlamıştır. 
den sonra gelenler bizim derece

gra 
Biz 

tıat 

ınızi sınırlarımıza olduğu kadar bu sa.. 
grafiğimize de bakarak ölçerlec 

en kendi görüşümle elli seneye var
dan Türk ulusunun tekrar esll'.i yük. 
daği zirveye erişeceği.ne inman e

enlerdcnim. 

B 
tna 
sel 
d 

es 
O gijnkü kardeolerimirin bugünkii 
erimize bakarak bizi Lale devri, 

Sul tan Mecit devri, batt~ Meşrutiyc:t 
vri Türkleriyle ayni kafada, ayni 
gerde görmelerinden korkarım. 

de 
de-

Bıı yazımla htç bir meslekdll§mtı.D 
De bilgi, ne çalışma, ne de sanat de

ri üzerinde bir tenkit etüdü yapmak 
ediğim sarulmasm. 

ğe 

ist 

Jş 
Türk ulusunun üzerine titrediği bu ' 
üzerinde, sanat bezirg~nlığı yapa-

ca1ı: kadar hasis ve kıskanç ruhlu da • • 
gilim. Zaten müsabakaya giren el- Bu eser mımar Emın Onat ve Orhan Ardanındır. Bu eser, mimar Arnaldo Foschininindir. Mimar 

karakterini bulaınamıştır. Gelecek neslin bu abide
ye Çırağan sarayı kadar bile kıymet vereceğini 

de~ 

liy 
i 
t 

e yakın ınimardan hiç birisinin de- Bu arkadaşların değerleri kendilerine bol zamau 
eri benim yazımla eksilecek kadar verilirse bu eserden yükseğini vermiye müsaittiz. 
emelslı değildir. Müsabakamu net~· kim iddia eder? 

ces inde hükO.metin vereceği karamı n 
be· geneceği projenin tatbik edilmeme
s ini de ist~yorum. 

O halde bu yazm ni~ yazd1m? 

ko 
Hayata ilk atıldzğxm çağlarda artit 
caımş olan tecrübeli bir mimar a.
da§ımla beraberdim. inşaattaki aska 

t alardan bir kaçım ko&mıyıı .kalktı, 
cndisine: K 
- Yanlış yaptı ciye adam kovulur 

mn ? Doğrusunu göster, öğrensinler. 
Dedim. ' 
Güldü: 

tar 
- Oğlum. bunlara ben sıvayı mas
mda vurmalarını söyledim. (Bizlm 
ptığımız sıva düzgündür) dediler. 

emek kendilerine gösterilen y:ınbşı 

ya 
D 
bil e göremiyecek kadar sanatta geri

ler. Bunlann kapasitesiyle ancak b;ı 
dar sıva vurula bilir. Yerler ine b J ş · 
arını aramıya mecburuz. 

dir 
ka 
kal 

* * * A rut - Kabir projelerim gördüın. 

1 
d 

Şimdi ben iddia ediyorum ki: 
- Bu projeler mimari bakımnı

an çok değerli olmakla beraber bi. 
ın davamızın ebedileemesi bakımın. 

dan kifayetsizdirler. Daha iyisini ya_p
zi 

ma k ltzmı ve kabildir. 
2 - Beyenilen üç projen.in de hiç 
inde Türk karakteri yoktur, bir 

En geç elli seneye varmadan Tiirlr 
milleti de bu sözleri söyllyecektir 

kat onlara: Fa 

ı;ü 
- Zaten daha iyisini yapamazlardı, 
nkii btın1an büyük bir sanat eseri 
bi alkışlamıı;lardı, dedirtmek iste
yoruz. 

gi 
mi 

Y almz, büyiıs milletlerin sanat e
leri kendisiı:ıe mahsus bir .karakter ser 

taş ır. 

rin 
Bizim davamız, mimari sanan üze. 
de değil, Türk sanatı üzerinde ol· 
ğundan, bu karakteri taııyan eser

crl sıralıyalım: 
du 
1 

A - Ortaasyada.k:i. Semeralmd, Mer
ve civan harabeleri. ve 

B - Orhun ~ Karakunım. barkla
n. (Ana hattı çinli heykeltraı;ları e. 

den çıktığından ba eserlerin aan~t 
ğeriyle tarih değerleri bir i>lçiide 
ğlldir.) 

lin 
de 
de 

C - Hind.istandaki Türk e~rleri. 
( 
li) 
Devlet Türk, fakat halk ve zevk yer

• Bu eserlerde Türk karakteri bo
ktur. Tombul minareler, proporııi
mı bozuk ktıbbelerle laırşıla3ıyonu. 
an için de ıcyDi sözleri söyliyebili-

zu 
yo 
ir 
riz 

Bana karşı. bugiin bile Tilrk uanat 

ki 
M 
di 

karakteriDi taşıyan eserleri Sarki Til!·
staoda görmek kabildir. Georaphic 
agazine'ln XXIlI ııayııımda bu id
amm isbat edecek fotoğraglar t.örii-

yo ruz. 

d 
te 

D - Selçuk sanat eserinde taşı deh1t 
eşik eden sanatkar Bizans " Arap 
siri altındadır. Bnoa rağmen, Selçuk 
erlerinde Bizansm tepesine :vumruk 
emiş gibi boynunu kısmış duron b-o

es 
y 

d 
Si 

be 
pr 

ur kilisesine, Arap sanabnıu ptlağı 
kılmış gibi, üstü şi'- altı dar kub
Ji camisine mukabil Türk olan bir 
oporsiyon görüyoruz. 
Bunwıla. beraber Türk saırıtJ, '!JC 

-- leli Türk. milleti yabancı, Iran lrarak· 
terini taşır, yalmz burada millet TürK 
devlet İranlı. 

* * * Bundan sonra, Türk ulustıntııı gra
fiği baş döndürücü bir süratle 

alçalıyor. Btıırün içinde, Be~kta, stad
yumllllun bulunduğu, Çırağan ıara71 
Zavallı yabancı mimar, bütün kuvveti
ne bütün iyi niyetlerine rağmen ııi
n.ŞlnlJ didinmiş, bir Türk rönesaMı 
ortaya koymak istemişti. Her hafta, 
maça giden binlerce Türk gencinin i
çinden bir meraklı çıkıp da. bir lrı
rınca sabriyle ve milyonlar sarfiyle 
yapdan bu esere kafasını kaldırıp ba!(
mıya bile tenezzül etmiyor. Çırağan 
sarayı:, kendi kendine yanmasaydı bi
le yeni Türk ulusu zevkte ve sanatta 
kendini bulnnya başladığından. omı 
manen yakacaktı. 

Başta Dolmabahçe sarayı: olm:ık ii
ure, Boğuiçini çirkin.le,tiren o sa
raylar devri, bir zamanlar, kartpostal
larda, çiğ boyah resimleriyle alkış top
hyan bu sarayları bir sanat eseridir, 
diye tim çıkar da benimsemek cesa
retini gösterir? Bunlan yapan meşhuı· 
sanatkar Melling (Efendi), yırtılan 

Bo esere, Tanenberg abidesini yapan mimar J ohannes Knıgerindir kartpostallarla birlikte kafalardan si-
~iınar ana hatlarda Cermen karakterinden kurtulamaıru~tır. lindi. 
Önündeki lahidin konduğu ekleme parça ile ancak Leningrada Ya Osmanh bankası ve Düyıınu 11-

kada:r şarka kaymış fakat Ankaraya vasıl olamamıştır. mnmiye binalan. Yine bir yabancı . y ressam Mü!Jyü Valeri. Zavallı sanat-r --·-- azan:·- ·-----, ldnn Osmanlı bankasının üstünde 
• • yaptığı taı:ı oyunlanndan kimse ha-

l Abdullah z·ıya Kozanogv lu i bcrdar olamadı. Yapıldığı devirJenbe-1 i ri en aşağr üç neılin ve milyonlarca 
ı Yüksek Mimar E insanın içinde acaba benim ~bi kac 
1 . • meraklı çıkıp da kafasmı kaldırarak 
... •• ... -- .: Osmanlı bankasının cephesinde Y"oltan 

Şarki Türkistandaki Türk y~j}j ve 1 disine bu kadar güvenebilir. Çıplak 1 para ve çirkinlik yıfmım görebilmiş-] 
Türk pembesi renkleri, Türk sütun bir lnsa0 vücudündeki proporsiyı.>n tir .. Halbu~i, ?•.Düyunu uı:rı~iye .?; 1 

başlıkları, Türk motifleri, kayaları d~- güzelliğini kim inkar eC:ebilir? nas1yle (Şımdıki İstanbul Iisesı) Turk 
lik deşik eden Tann evleriyle, "' Göğsü nişanhrla dolu, sırma apolet- olmıya ne kadar özenmişti. Va1eri ls
Merve ve Semerkantteki sivri knb· Ji, yaldızh kılıcr belindf.n sarkan bır mi geçtikte, gözümün önüne şalvar ve 
beleriyle, ne de bir danteleye l)enzi· Abdülhamit paşasmda ise ne kadar potur giymiş, sil.indir şapkalı ve siv-
yen Selçuk ınezarlan ve camileriylt çirkinlikler giz1idir ri sakallı bir frenk doktoru gelir. 
tam değerini vermiştir. Türk ulusıı, çok 'az millete nasip 0 • Meşrutiyet devri: Yeni Postahanl!', 

E - Türk sanatı, Bursada Yeııil vt lan sanattaki bu yüksek zirveye, yani Vakıfhanlar, Hürriyet ibidesi. Anka
Ulu camilerde, Bizans ve Arap karak Allaha kadar vasıl olduktan sonra, ra palas, Ankara Halkevi, s.iymakl:ı 
terlerinden büsbütün ayn bir varlığa tekrar alçalmıya başlamıştır bitmez. Bu eserleri yapanlar da ulus
doiru yol almzı, Beyazıt camiinde Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi- taki büyük arzuya uyarak, Tilrk sana
proporsiyonunu bulmuş, Sülcy:naniye r:ıin hiç de lüzumu yokken Fr!lSad.m tmı 1enidcn diriltmek istediler. Bu 
ve Yenicamide yalnız sadelik ve gü· kopye edip gönderdiği saray resimlerı, eser~er .de T~rk olam:ıdı. -~ez~rl,ık j 
zcllikteu doğan ahengini yaratmıştır. İstanbula vasıl olduğu gün Tüt'k mil- motıflenyle tıyatro, türbe çınılerıy" * * * leti gerHeyişinl sanat eserl~ine de aşı- apartıman, cami revaklarlyle otel ya-

layacak kadar alç;ılrmştI. pılamadı. av. cami isjmlcriyle devirleri an· 
tatmak istedim. Süleym.anive 

yapıhrken Türk Devletlcin sınırları 
da ili; lctaya bile ıığamıyordu. Görü. 
liiyor ki, ben bir çok meslekdaşlarım 
gibi. Edirnedeki Sclinıiye camiini sa
nattaki son eriştiğimiz nokta olarak 
almadım. Çünkü Selm.iye camii en u· 
zun minal"e, en geniş kubbe, en süslü 
kapı yapmak gibi garip bir iddia ta
şıyarak: mimari değerinden fedıkirlı\ı 
yapmıştrr. 

Türk sanatı hiç bir süse, renge ve 
taşlan delik deşik eden nakkaşhğa 
kaçmadan yalnız kütlenin lheııgiy\e 
güzel olmayı bilmiştir. 

Yalmz Allah, yarattığı eserde l;en-

Ayasofya önündeki Snltanabme• 
çeşmesi, Lale devrinl ne kadar güzl!'l 
canlandırrr. Bir İran basması kitap ita. 
bmı hatırlatan bu eser taıı üzerinde.o 
meyva resimleri, lüzumsuz kubbecik 
!eri, hiç bir ihtiyaca cevap vermiyen 
girinti ve c;ıkıntılariyle özenilerek ya
pılmıştır. Bu özentiler arasmd:ı baıı. 
dönen mimar, asıl lazım olan cenup 
cephesindeki kem~in kilit taşmı, in
şaat kaidelerini altüst ~decek bir ıaf· 
!etle, tam ortadan ikiye ayırmıştır. 

Yapıldığı devirde ve ondan t10nrıı 
yrllarca büyük bir Türk sanat ese·ı 

olarak alkİşlanan bu eser, Tür!t değil
dir. Yukarda. smıflandrrdığınm: dev· 

Türk ulusu, bu eserleri yapanlar 
Türk, motifler Türk, inşaat teJmiğ' 

1 mükemmel olduğu halde yine beğen
medi, 

* * * 
G örülliyor ki, Türk ulusu, türeye. 

cek olan yeni Yirmiseki:ıı Çele· 
bi Mehmet Efendilere, sanat bezirgin. 
lığı yaptırmıyacak kadar zevkte yük· 
selmiştir. 

Sultanabmet çe~mesine methiyeJe• 
yazan Sümbüli nde Vehpi, hatti Ne
dim, yeni yu:rcılarmuıın yanu:ıda r.evk 
te geri kıldılar. Çünkü yeniler, bakı
iri sanatı, kalp frenk taklidi yaldız s.ı 
natrndan ayırt edebiliyorlar. 

,._ ................... _. .. l _____ ,, ________ I._ ..................... --. 

Senelerin, ay~ haftalann en biiNük zaferi olan T k" KIZJLAY C • M f ür ıye emiyetı en aatine 
[1 o R K ç E BERLiN F LARMONİ K 

Kl. EOPA T RA ORKE STRASI 

~ AL E Sir1 emasmda 
eşsiz bir muvaffakıyet, nihayetsiz bir ihtişam, sonSU% alkışlar 
arasında bütün İstanbulu hayran ediyor. Programa ilave olarak 

W .ALT DİSNEY'in renkli mikilerinden 

Profesör Hans Von Benda'n1n İdaresinde 
lstanbulda Y alnrz iki Konser Verecektir 

Konserler: 31 Mart 1942 Salı Günü Aksamı Saat 21 de . 
1 Nisan 942 Çarşamba Günü Saat 17 de 

ŞEHİR TİYATROSU KOMEDİ KISMI (Fransız Tiyatrosu)nda 

Su halde, Türk tılttSu ne istiycd y mnda aylara ait bir manasızhl.c 
Tür ku1usu, bugünkü Türk lrarak.- ortadan kalkıyor. Hayli zaman-

terini taşıyacak ve milletteki yiiksl'· danberi doğru dürüst ad koyamadığı
lişi belirtecek olan bü~k eseri isti- mız bazı ay isimleri nihayet yazması, 
yor. Halbuki Anıt - Kabir projelerin· söylenmesi ve anlaması kolay bir llek-
de Türk karakteri yoktur. le sokuluyor. 
Osmanlı bankası ne kadar Türkst Kimi Rıımcadan, kimi Arapçaföo 

bunlar da o kadar Türktürler. Yapa- kimi Finikelilerden alman ay isirnle
nm bütün hüsnü niyetine nğıne!l rinden bazıları, bizim eski terkip me,
Taksim meydanındaki penc;ereli çeş· rakmuzla acaip bir şekle gimli!şıerdı 
meden fırhyan Cümhurlye-t abidesi ne Bunun için Teşrinievvel, Teş!iııisan_ı 
kadar Türk ve asilse, bunlar da o ka- Kanunuevvel, Kanunusaniye nasıl bı.r 
dar Türk ve asildirler ad vereceğimizi bilemedik. Herke~ 

• . . bu ayların adını terkipl~de':1 ku:t~r-
Bu proJelerde, sanat tarıhı okıtyan, mak için Ilkteşrin, 1kinateşnn. Bırın· 

bir ortamektep talebesi bile, sırasiyle citeşrin. Sonteşrin, hkkanun. Sonka
Mrsrr, Grek ve dejenere olmuş Rus nun diye aklxna geldiği gibi yazı· 
karf!ktet"inl görebilir. Yordu 

Ben bu e!Jerlerle vapzlacak Anrt - Halbuki böyle klişe halinde kulla-
Kabir abidesinin Türk uhısıı tarafın- mlan umumi adlarda şahsi düşünce 
dan: kanaat, içtihat olamaz. Biri "1lkte~

- Bu ~er benim değildir! Oive Ç1- rin", bir başkas1 "Birinci teşrin, bit 
rağan sarayına benzetilmesinden kor· diğeri "Teşrinievvel,. diyemez. Ayın 
karmı. resmi adı ne ise o kullanılır. 

Halbuki, ;çinde yatacalı: olan büviik İsimlerini arap kaidesine uydura· 
adamı Türk• milleti yarattı, Mustafa madığımIZ aylan olduğu gibi muha· 
Kemal Türktür. faza etmişiz, ve bu hususta -bileuk 

İçinde yatan Atayı yaratan millet, yahut bil.miyerek- İfratlı bir muha. 
onun ltabrini mi yratamıyacak~ Bunu fazaka.rlık göstermişiz. Mesel& frenk
bcn ı;öylesem kim inanır. terin Avril dedikleri "Nisan,, ı Flan• 

* * * Dn isi temiz olarak başann.ılk için, 
uTürk devleti yr1Iarca bekledi 

Türk ulusu Atar.m'n, lbik olduğı,ı 
yere taşmmasınr istiyor. (Bn işi da
ha fazla ~eciktiremeyiz. GönüUerimi
ı:i bulandırma!) diye, bana bağınld1-
ğmı duyuyorum. Bununla beraber 
aldanmış olsam da., yine ya;ıracağnn. 
Bu projelerin, he'P birden muvaffak 
olamamasında bugünkü dün-va ~arbi
nfn bile tesiri vard•r Sanatkarlar, i
c;inde yaşadıktan alemden müteessir 
olmuşlardır. Sanat tarihinde, iki sene
de hasardan şahesere raslanrna2. Ha
fızamda aldanmıyorsam, Notre Damme 
de Paris seksen senede. Yenicami ilG 
nesilde üc mimar değistirerek. Süiey
maniye, Siileyman ve Sinan gi?i bit 
daha eşini vetiştiremedi~imiz iki bü
yüğün elinde yedi senede meydana 
geldiler, Karabük'teki Demir fabrika
siyJe bir sanat eseri arasında zaman 
farkı olacaktır. 

Bu işin geç olrmrnda11 üzüliiriiz 
Fakat, liyik olduiv değerde olmama~ 
ısmdan ise ml!'sulfüı:. 

Bugünkü Türk büvüklerinden his
lerine değil iradelerine tabi olmala
rnu rica ediyorum. 
Eğer görüşlerimde aldanmreıam, ba 

da artık herkesçe bilinen büyült Tiil'k 
milJ,.•;.,,. nT~ Sl!'vı:dme bıı~s111nsTT1 

VEFAT 
Devlet Limanları umumt ldtibi E

min Bülent ve müte&hhit Cezmi ve 
Turgut SerdııroğlJıı?'mın kardeşleri ve 
emekli Binba-şı A8af Tugayin kayt:n 
biraderleri Ömı>r Serdaroğlu duçar 
olduğu hastalıktan kurtulamJYarak 
2713/942 tarihinde Haseki hastanesin
de vefat etmiştir. Cmazesl bugün 61-
leden evvel Haı;.eki hastanesinden 
kaldırılarak ö~le namazı Beyazıt ca
ıniinde kdmd':irlıın S(ll1ra aile kabris
tanına defnedilecE:ktir. 

bert'in Salambo adlı eserinde Karta• 
calılar zamanında da bu adla kulla
nıldığına dair bir kayıt gördüm. 

Teşrinievvel, zannolunduğu gibi a• 
rapça değildir, süryanidir, doğrıı te· 
1lffuzu da tişrin'dir. Teşrinisaniye ye
ni bir ad takmakla iki defa teşrinden 
kurttıluyonıı;. 

Senenin ilk ayı olan Ki.nunusaniyc 
"hkay veya "Önay,. denilmesi fikri
ni ilk ~tarak ortaya atan Refik Halid 
Karay olduğu için dolayıs1yle "Tan''m 
da bu çorbada bir tutam tuzu vat 
demektir. 

Hicri seneye ait aylar kamere tabi · 
oldufa için muamelatta kullanılamaz, 
Arap hükftmetleri bile Avrupa tarihi
ni kabul etmiye mecbur olmuşlardır. 

Ay isimlerinin mevsime uydunılma• 
sı en ziyade hicri sene aylarında gü~ 
liinç denecek yanlışlıklara sebep 01-
muşur. Mesela blıim yine galat olarak 
Cemazlelevvel dediğimiz Cümad -el. 
ula, yani "ilk donma,. adını araplar 
o aya soğuk bir mevsime rastladı~ i
çin .,enm~ler. Halbuki erabi aylar ka· 
meriıı seyrine tabi olduklan için ba· 
:ıan bu dondurucu ayda herkesin bu
ram buram ter döktüğü görüJnıüştili::. 
Hatta bu münasebetsizliği hafifl~t· 
mek için Muallim Naci: ''Bu aylan 
ciimadi denilmesine sebep ad konuı. 
duğu uman Arabistar:ıda inci.mat ya
ni yağmursuzluktan kaynakların ku. 
nıma mevsimi olmuştur.,. diyor. Bu
nun, sadece bir kelime oyunundan iba· 
ret olduğunu sanıyorum. 

Sayct, ad korunası zemheriye test' 
cfüf etseydi, o zaman da: 

"Cümad taş gı"bl donmak demek de
ğil midir? Adı üstünde?. ... Deyip işiı:ı 

içinden çıkılabilirdi. "' 
Ne demeli? Lisan alimi olmanm oa. 

zaıt böyle tath avantajları vardn'. -GÜL ve BÜLBÜL 
Opera filmi 

"- ELHAMRA'da - • , ..... ~ ........................ , 
Bütün ıstırapların. toyland.ığı yüksek heyecanlar şaheseri 

Bugün TAKSIM Sinemasında 
Birbirlerini seven ilci gencin kurduklan mes'ut yuvayı taru. 
mar eden eski kafalı cahil ve zalim bir ana... Servetlerine 
mağrur hazır yiyici bir sürü düşkün insanlarla mücadele eden 
temiz ve namuslu bir ailenin hazin ve heyecanlı romanı ... 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

BÜYÜK REVÜ ve KOROLU 

Rüştü 
Rolde "Saadet Yuvası,. filminin F f 

eışs.IJı: dilber )l'Jld.ızl a m a 
TÜRKÇE ŞARKILAR 

Baş 

'Jağmeleriyle bütün lstan- M •• S 
ulu mesteden eşsiz okuyucu uzeyyen enar 

Tarihi konserler solisti NECMİ RIZA 
Musiki Adapf.ruıyonu: Kemani SADİ IŞILAY - Tanhuri hcı
tekar SALAHADDİN - Kem.ani NOBAR ve 36 kişmı 

SAZ HEYETİ 

. • LÜTFEN DİKKAT: • -
u eserin dtigün sahnes1 (Kızım Duymasın) filmınin baş 
dızı BEDİA MUSABNI'nin Kahiredeki <Bedia Kazino. 

:nda) yüzlerce muganniye ve dansözlerin iştirakile tertip 
edil mistir. 

~- ~ - -
SEANSLAR: 12.20 (Tenzilatlı>. 14,30 - 16,4.0 - 18,50 - <ı 

~--------------------·----ı 11/Jm .......................................... ~ 

HOLİVUD'un en güzel kadınları ... En meşhur yıldızları ... Bu
tün san'at... Bütün nükte.. Bütün neş'eli musiki... 

SiRAKUSA GENÇLERİ 
Filminde toplandılar. Önümüzdeki Salı Akşamı 

SÜMER sinemasında 
Baş Rollerde: Binlerce figüranın iştirakiyle 

ROSEMARY LANE ALLAN 
JONES MARTHA REYr 1 • D E N İ Z 1 Z C İ L E R İ BiletJer: Şehir Ti~~i'::!de satılmaktadll": 

'------•13ugijı\ saat ı de tenzilatlı matinr._ .. __ ,, " --1 ı ...... ._ ___________________ _. 

• 
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,-~--=--~, 

-

Mevsimin en gü.- 1 
zel plağı 

Bestekarı 

Sadettin Ka 
Okuyan: 

Suzan Güven 

1 7 7 3 6 
YOLCULUK VAR 

CO L UMB i A 
•...,laklarında arayınız _, 

OSMANLI BANKASI 
i LAN 

25 l\•art 1942 tarihinde keşide 
· -:dilen "AİLE SANDilil'' 

Piyangosunun neta.yici 
J adet T. L. J.000 tık ikramiye - Gire&llll 

cılilterileriml.tden birine. 
4 adet T. L. 250 lik ikramiye - hunbul 

.., bmirdeki mil~terilerimize. 

T .ı\ N 
' • • • • : • ~ I" 'i ..• ~, ·; 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK 
5 adet T. L. 100 Irk ikramiye - G.ırian• 

~;,,,,1:.t•n~ul, lzmır ve Kayseri mil~teri· Ve Bütün Acı'- rıfarı Derhar Keser . ls"ım ve Markaya Dı"kkat. 
ıs adet T. L. 50 lrlı: ikramiye - Adana. 

Ankara, Aydın, lstanbul, lımir ve Mersindeki 

28 - 3 - 942 

- t - .-..... 'lo . . ... . . .. ' ... •,. . 

• 

G R 1 P 1 N Yerine Ba ska Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
miltterılerimiıe. • 

50 adet T. L. 25 tik ikrarml"' - Adan~. 
. . ., .··:· ~ ' . . . . ... . ~ . - . . ' . . . .. . ; . . ~ .... 

A,.dm. Ankara, Bursa, Ceyhan, E•ki,ehir, h; , ·-----------------------·---------------· .... 
tanbul, Izmir, 'Mer in, Sivas ve Tanu~alı:ı 
nıUşterilerimize. ı 

istanbul Asliye OglincU Hukuk Hl-1 
lômliğlnden: 941 '1100 - Kadıköy 

Yeldeğirmeni U.ı:un Hafız sokak 79 

__. Sayın Doktor ve Eczacılar1n Nazarı Dikkatine: 
Bir müddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı piyasaya çıkarmağa devam edilemiyen 

ve FOSFOGENOL, KİNİOTONİN "Basit 
Arsenikal.. SİKATRİN, MAZON MEYVA 

TUZU, GASTROSODİN TOZ 
Müstahzarları yeniden ihzara baslandığını ve pıyasaya lüzumu miktarda verilmekte olduğunu 

arz ve ötedenberi bu müstahzarlara karsr gösterilen büyük güver. ve ilgiye devamlannı rica olu

nur. Umumi deposu: MAZON VE BOTrON ECZA DEPOSU: 

••••••••••••mAşir efendi Cad. No. 31 İst:ınbul•--•-•••••••r 

Tasfiye Halinde 

'İSTiNYE 
Tamir Havuzlarile 

Destegahları 

Türk Anonim Şirketi 

Hissedarları içtimaa davet 

26 Mart 19'12 tarihl· adi heyeti u
mumiye içtim;ıı içuı yatirdan hisse 

1 senetleri Ticaret kanununun 366 ve 
şirket nizamnamesinin olbaptaki mad 
delerinde göstel'ılcn nisbetl doldur
mamı:ı olduğ1.ı.udc1n, tasfiye halindı.: 

• a • • 1 
MUJDE!.. MUJDE •• • 

Üstad SADETTiN KA YNAGIN 
Bestelediği ve kıymetli San'atkar 

MÜZEYYEN SENAR'ın 

'l. 270462 

Harunurreşit Filminden 

YOLCULUK 
YOLCULUK 

V A R ,. birinci kmn 

V A R • ikinci kısım 
Şarkıs1 bizzat MÜZEYYEN SENAR tarafından 

O O EO N 
Plôkına Okunmu§ ve 

No. da mukim Süleyman Özaydm ta

rafından Beşiktaş r;air Nedim cadde

sinde 122 ~o. da mukim iken haliha

zır ikametgaiıriım nıeı;hul olduğu ta- 1 

ayyiin eden Müzeyyen aleyhine mah- 1 

kenenin 941/1190 No. l• dosyasiyie 1 
açılan iptal! vera!et davasının 20/3/ 

942 Cuma gunkü celfei muhakeme -

de ham- bulunması hakkında il!nen 
davetiye teb1!ğ edildiği halde gelme

diği ve hakkmda gıyap kararı ittilıaır 

olunarak muhakeme 30/4/~2 Per
şembe saat 14 e t.-\iik ed1lmiş okitı

ğı.mdan mwmılleyhı:mm m<l7ltür ~ 

ve saatte ma!ııtemede httır bukwwna

sı veya bir vekil gönd8l'1n8ll, alı:ııi 

takdirde gıyabmds muhftlreme icra 

olunacağı ve btr daha cıelae:Ye kabul 

OSMANL I BANKASI 
İstinye Tamir Havuzlcıriyle Desteg5.h 
ları Türk Anonım §trketinin hisse
darları ilk t0plant1 mevzuunu teşkil 
eyliyen aşağıdakı hususatı görüşmek 

üzere 24 NL;an Cuma günü saat 11 Satııa Arzedilmİ§tİr. 
de şirketin Galatada Asikunısyonı 

cdilıuiyeceği il&n olunur. (1394) 

Zayi Şahadetname 
"Baykal,, motö~ ile Bulgaristana 

g~nderdiğim ı:azan hcr\"yara ait, İstan
bol Ticaret ve Samıyi Odasından al
dığını lii4 numaralı Yf' l"f /1/1942 ta
rihli 40 fıçı için ve 165 numanı.b ve 
1'1/1/1942 taribli 10 bçı lçin, Menşe 
şehadetnaınesiıu ;wyi ~e bir i
klndst ıılınacağıııdan e6kisinin l\içbir 
htiköm ve ldymeti olmadtğı ilim olu-
nur. NuM Alı Hamamc.cölu 3S3 

31 MAYIS 
AKT I F 

m- 91enetfertntft Melım~ t~~
m~ olan lrfıımı 
Kasada ve bankalarda bulunan paralar 
Kısa vadeli avanslar Ye röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cilzdımda bulunan kıymetler 
~hı cari hesaplar 
R~in mukabilinde a1'8J"ls1ıer 
K:llbal "°11,.Je borclular 
Gaırri menklll maıta.r w rı~J;ra 
M'Bte:temk 

1941 TARiHiNDEKi VAZIYET 
PAS 1 F 

Ş. P. 

Semıaye 
Stat!i nıucıöfnre avnlan ihtiyat akc~ 

2 

!'i nsıo ooo 
7,850.447 14 
2,255,000 
7.443 953 
1,996.319 
6.865.665 
1,740.049 

4 Tedavtilde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve 
vadell senetler 

19S,522 
54.7,985 
180,527 

17 10 
13 9 
15 9 
4 6 
5 10 
5 8 

34,073,470 19 8 

Alııcakh cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

Generali hauıııda 3 numaralı dairede I '- Sayın müşterilerimizi haberdar etmekle müftehiriz. 
ikinci defa olarak actl heyeti umu- -

_, 
lıterrm $ . ... 

ın.iye içtimama davet olunurlar. 

10,000 000 
1.250,000 

Ruznamei Müzakerat: 

341,255 17 10 
1 - Tasfiye memurJariyle müraki

bin raporlarını istima ve 1 İkincika-

164.078 9 
21 M7,168 3 

692 R87 13 
193 .522 4 
374,558 11 

34,073,470 19 

nundan 31 Birirı .. 6kanun 1941 tarihi-
9 ne kadar olan bilançoyu tasdik ve 
3 mezkur devrtyı? aıt muamelatlndan 
1 dolayı tasfiye memurlarının zimme-
6 tini ibra. 
! 

2 - Mürakip ve ücretinin tayini, 

Ticaret kanununun ve şirket ni-

l ____ Em __ n_iy_e_+ __ s_a_r._d_1ğ_ı_ı_ıa_n_ı_ar_• __ ~ 
Taksitle Satışı Sekiz Eml6k 

Senede O/ S Faizle 
S EM T i CiNSi 

Ödenir 
Muhammin 
kıymeti 

Hasköyde Keçecipiri mahallesinde 61 arştn bir arsanıı:ı ta.ma
Halilbey sokağında eski 11, yeni mx 

ZAT! - Be7oı?1u ev1ı.aflndan lU fto. hı 
dlıdanı. almakta oldufum mn• tatbik m;~ 
riimU kaıııbetrinı ;renl.UU çıluuacaj!ım<laa hllk· 
ınli yoktur. Mecidiyeköy cami müezziai 

Jtw7ud,a muvafık oldu.,,&u tasdik olunur 
"'Jmum Muhasebe Sef Muavini 

Türkive Umum Müdürü 

PH. G ARE L L I 

8 ı:amnamesinin oJbaptaki maddelerine 
göre bu ikinci toplant. iı;-in yatırıla

cak hisse senetleri miktarı ne olursa 
olsun bu ik.iaci toplantıda itt.liıaz e
dilecek mukarrerat muteber olacak
tır. 

31 sayılı 
Beyoğlunda Bülbül mahallesinde 
Dereotu sokağmda eski 57, yeni 22, 
24 No. lı 

İki kııtta be'J odalı kiırgir 
bir evin tamamı ~00 

htna 'l'drtıe-- A. A. MAY!R 

TÜRKiYE 
Şiıe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesi idare Meclisinden 
~te.rnh tı~er\an fevkaınde surette umumi heyeti aışağıda ya-

7llllı Rmnıamed.eki m.:uMeler:i müzakere iıçln 13 Ms:m {142 tArihine düşen 
Pa7.artesi gt!ni\ ~ ?f' de Jstarıbulch Gftkrtada Pz.r~ernbe Pflzarmda, Sa
muıo rokaltıru!a h HıınJndaki Sosyelıe merlteıinde ttml;ınacı..ktD'. 

:EEas mı:ıkM:~nı>mt>nln 53 ineü !n8ddesi mucibince, Sosyetenin 100 
h-r.;!!eSfne snhlp ol:ın ha- hissedar bir "P6l!f S&htbi olıtt"a1c, toplöntıda bulun-
mak hak.kınr hafad1r. • 

Bu toplantıda btthınnrak rey haklannı lrufl.anmak istfyen hissedarlar, 
gerek asaleten V" gerek vekaleten hAmil o!.duklan his<ıe !'en etlerini ı 1 Ni
san 94'2 tarlhfne k'"""' ~ 11WVkezine teYdi etmeleri ve dühuliye 
~ım almıılan rica olunıır. 

Fevkalade U memi Heyet Ruznamesi: 
Sosyclentıa eg.1~ mukave:lel')amesine aşağtda ya11h iki maddenin ilA

'\lle91: Madde İ - Şirket TiceT'~ Vekfıleıti tarafından her talep vAki ol
dukça mı.ramelMı hakkında malUınat vermiye mecburdur. 

Madde 2 - Ştrket Sennayes?ne tesisten sonra iştirak edecek olan 
eenebilerin btt ;rfJraldnl kabut etmezdeu. - M Ticaret Ve«Aletinden mü
saede istrbs:ıl etmiye mee~. 

KGğıtçllık ve Matbaacıllk 
TUrk Anonim Şirketinden 

Şirketimi'l esa!I mukave!enRmesi rrtn 37 nd maddeslne tevfikan his
sedarlar umıımi heyeti aş:ııbia Yfttıiı ruznamedekl maddeleri müzakeT'e 
clrn1!k üzere 13 Nisan 1942 tarihine müsadif Paı:artesi günü a.at 12 de 
GALATA TÜNEL. CAD D ES i NDE 12 No. lı mahalde kain Şir~eti Merke
zinde FEVKALADE surette ic;tima eyliyecektir, 

25 hisse set'led:ne malik olup içtimada haztr bulunmak istiyen Hisse
danınm Ticart-t Kanununun 371 oci maddesine görP. hisse senedatmm iç
t±mftdnn bir ha"6 f'T'>el Şırketin Merkezine teı;lim etmeleri liizımd'II". 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 
r - Şirket esas muka,-elenamesine aşağıda ;razıb iki n-a<!denin ilıhresi: 

Madde 1 - Şirket, Ticaret Vekaleti tarafınd<1n h!'r tcılep vaki olduk
ca muamclütt lıakkında malumat vermiye mecburdur 

.Madde 2 - Slrket, sermayesine tesisten sonra iştırak edecek olan 
ecnebi'lerin bu ıştlrak'lf:rinl kabul etmezden e'Vvel Tıcııret VekAletinden 
miisaade istihsal E:1'lliy~ mecburdur. ' 
Jr - Hey'etl Umumiyenin, T. K. 323. 324 maddelerine teT!ikan Mectisi 
İdare Azalarına verilecek aalAhiyetierin kabulü. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
ktanbuldl mUnt~lı Tan gazet~inın 22 Mart 9'4:! tarihli n85humda 

daireniz.in 940/511 O r:umaralr dosya hesabtna açık .ırttıı maya çrkarıldığ1 
Han olunan Schfuvarbey mahallesinin Şerefiye ve Karlirgn limanı soka
ğmda 227 kütli:t 167 ada 5 parsel numaralı gayri menkulün sahasmm 
1208 metre mur<ıbbaı olduğu ve birinci arttınna gü:ıü 24/4/942 olmayıp 
20/4/942 oldıığu taV7lhan ilan olunur. (3918) 

Üniversite Rektörlü9ünden 
Tfniversite ir,m 4 Jttaiyeci ne bir Amir alınacaktır. Bunlar İstanbul 

!tr ,ye Mlld •rlü~ünce yetiştirileceklerdir. İtfaiyecilere 4!5, Amire 60 lira 
fkr t \ erllercJ:::tl-

bte er111 ıt!ıri;ve müdürlüğü!lf.! &a.ıı TUrmala~ ~906) 

Şirketi Hay~iyeden : 
Yaz saatinfn tatbiki dolaytsiyle 1 Nisan 942 Çarşamba gününden 

itibaren : 

1 Gösterilen lüzum llierine seferden kaldmhmş olan i1k ve son Rumeli 1 
ve Anado;u postalarının kemakiin 21,10 ve 21,15 de köprüden hareket 

ettirileceği ıHlrı olunur. " - , 
TÜR KiYE C ÜMHURIYETi 

t 

Zi R AAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: ı 888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
7.irai ve Ticari Her Nevi Bauka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Z'T~ l!hml<aa"'4a ku ... baratı v e lhbareı:z ta.l't'Vf tlMaplarıııda en u &O 
llNai evfunaıılanı Mnede 4 defa çeklleeek kur'a ile qa0ıdakl pllııa Q8· 

re ikramiye da4j ıblaeakur. 

4 Adet 1,000 Llralt>- 4,000 Ura 
4 ,, 600 .. 2,000 it 

4 .. l50 • , .ooo • 
40 .. 100 .. 4,000 • 

100 • 150 .. 6,000 .. 
120 • 40 ~ 4,800 " 
160 " 20 4 ' S,200 ıt 

DiKKAT: HeuplaP"tnda kf pualu bir .aene lçfnde 150 llradan •taO~ dOtml · 
~nlere 11<1-a m lye ç.rktı0ı takdirde % 20 fazlaalyle verlleeektlP'. Kur'alar 
•nede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnelklnun, 11 Mart ve 11 Ha%1ran 

· tarlhlerlnc!e çekilecektir. 

--·--~·--.:...... 

Bu toplantı1:ı asaieten veya veka
leten haztr b-..ıiurunak isti)en hisse
darlar Tica~t k.ınununun 371 inci 
maddesi mucibinc3 hamili bulunduk
ları hisse senetlerin.: toplantidan en 
az bir hafta evvel şilketin Galatada-
ki dairesine yatırmaları lazımdır. 

Hisse senetlerinm yatrrılqığını mü
beyyin mali mue.ssesat tarafından ve
rilen vesikalar hisse senedi gibi te
lakki ve kabul olunurlar. 

Tasfiye memurları 

ı• Satdık Han., 
Eminönü Yalr Köşkü caddesinde 
(Hasan a·za deposunun ve Bes
ler Çikolata) fabrikasının isti
carmda bulunan 8, 10 numaralı 

Meyvehos hanı 31/3/942 Salr 
günü saat 14 de SuJtanahmet Bi
rinci Sulh Hukuk Mahkemesin
de müzııvedE' ile satılecaktcr. 

Dosya 5/94zl 

Beşiktaşta eski Abbasağa, yenl Ci
hannüma mahalles!nqe eski Abba
sağa, yeni Akmazc:eşme sokağında 
eski 10, yeni 44, 46, 46/1 No. 1ı 

Evvelce iki r.:v ve bir ara
balık halen üç ahşap ev 

Boğaziçinde Anadoluhisarında eski Bir buçuk kat-ı.;ı dö:-t odalı 
Otaktepe, yeni Sakabayrrr sokağın- maa ahrr ahşap bir evin 
da eski 17, yeni .'S, 3/1 No. ll tamamr 

4000 

1600 
1 - Arttırnu 20/4/942 tarihine rasthyan Pazartesi günü yapılııcak 

ve 14 den 16 ya kadar de·ıam edecektir. 
İhale artt::rma sonunda en yüksek bedel verene yapıltr. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kı:yınetiıı % 15 şi nlsbetin

de pey akçesi yrtumı:k lôzrmdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri k?lanı sc-kiz senede se

kiz müsavi taksıtte ödenir. Taksitler % 5 faize tabiı'tir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece

de ipotekli '<.alır. 
5 - Binaların fotografları Sandtk dahilindeki satış salonunda te§hir 

olunmakta.dD'. Fazla tafsilat almak için salona mfiracaat edilir, 
Emlak Almak ve Satmak i steyenlere 

İstanbulun her s<'mtınde her çeşit emlak almak ve satmak için en 
kısa yol satrı ı:alonumuz.u ziyarettir. 

İstenildiği takd;rdc satılığa konan emlfık mukabilinde ne miktar 
borç verilece!;i tayin edilerek alA darlara bildir l r. Bumu~ için iki llra 
ücret alınır 

Teşhir ücreti: Bir liradan ğı olmamak üzere üç ay için bir lirada 
on iki buçuktur. Ne satıctdan, ne de alıcıdan b şk3 bir ücret alınmaz. 

(3923) 

1 LA N 1 , ALATURKA ve ALAFRANGA .,. 

:~::;~~:::r~;~~y~:;:r:~;:~~ l ıı ~.~~~~TU~!-~. ~~FR~!!4HA!L~~~~!~ 0- 1 
iHTiRA 

4/1940 tescıl günu ve 4753 <ıayılı ihti - Jup da satmak i~tiyenlerin, 2) Alaturka ve Alafrnnga naı imalinde ih-
r a müraca:ıtı bu defa mevkii fiil tisasr ve bu'1farı yapmak için imalflthane ile düzeni olanların malıe-
konmak üzere ahere devrülerağ vey mesi verilmek suretiyle bu işi yapmak istiyenlerin 5 Nisan 942 tari-
icar edileceıöntien talip olanlarm Gıı 
!atada. İktı.sat hanında Robert Fen-ı hine kadar İstanbulda Posta kutusu (378) ve Ankarada Orman çifUi-
ye müracaatlan llal'I olunur. ~i Posta kutusu ı 1) e sarih ekil de müracaatları rica olunur. 

[
ESKİ K1TAP ALINIYOR 

Yazma, basma, e~ki yazı, ye· 
ni yazı, her cins kitaplar almn 
Taşr:ı mektupların~ cevap ver~.
lir. Ankara caddc:sınde Şark ku 
tüphanesine müracaııt ediniz. '----·--iHTiRA ILAN I 
"Karanlık maksatlanna mahsus 

perde., hakkında alınmış olan 29/4/ 
940 gün ve 2850 sayılt ihtira beratı 
bu defa mevkii ti.ile konmak O.zere 
ahere de-vrüferağ veya icar edilece -
tinden talip olanlarm Galatada iktı
sat han mda, Roberi Ferri'ye müra
caatları ua.n olunur. 

#"' Dr. IHSAN SAMl 

1 
TiFO AŞ181 

Tifo -re par at!fo hastalıklarına 

1 
tutulmamak için tesiri k at •t, mu
afiyeti pek emin taze aıııdtr. H er 
eczanede bulunur. Kutusu 45 

'9 Ilı kuruştur , 

ZA YI - htuıbul aeyrlbeterinderı aldıfım 
601 No. pllkalı bi$iltleti zayi eyledim nezk(lr 
plllı:uıın hilkmü <>lmı.dıfını ilin ederim. 

Selim Beiur 
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Deniz L~vazım Satınalma Koı:nisyo~u İlanları 
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Yukarrda miktar ve eb'adı yaz.ılı borular satırı almacaktrr. 
Talip olanların 10 NİSAN 942 gurıüne kadar 1eklif mektuplarım Ka-

stmpaşada bıılunan komisyonumuı:a ı;ctirmeleri ilan olunur. (3915) 
~ 

İhtiyacnmz olan 2500 kilo asit sulfriğin 30.3,942 Pazartesi günii saat 
11,30 da Kasımpaşada bulunan Deniz Levazmı satm alma komisyonunda 
pazarlığı yapılac"ktrr. İsteklilerin belli gün ve saatte mezkür komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3916 

~ 

6000 adet deve boynu imaline kifayet edecek miktardıı 16 x 3 x 6000 
milimetre ebatta hava çeliği satm almacaktrr. İst .. klileri"" 10.4.942 gii
nüne kadar tekllf mektuplarını Kasnnpaşııda bulunan Denız Levanrrı satm 
alma komisyonuna göndermeleri ill\n olunur. (3914} 

~ 

RADYO ALINACA K 
Akümülrıtö"l"le çal!Şlr ve ikinci oparlörle birlikte (7) adet radyo ahl-

7esl alınacaktır. · 
İsteklilerin 2 Nlsan 942 günü akşamına kadar Kosfmpaşada bulunan 

;komisyona tekliflerini vermeleri. (3913) 

Sahip ve neşriyat müdürü Halil Lütfi Dördüncü. 
Gazetecilik ve neıriyat T. l... Ş. rAN matbaası 


