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'Japonyanın 
Yayılmasından 
Çıkan Yeni 
Bir Mesele 

S~di, Japonlar Hindistana doğ
~. l!erlıyorlar. Hindistanın Japon 
ıstilasına uğraması demek, Uzak 
Sarkta Yeni ve muazzam bir Ja
ponyanın doiması demektir Mih 

~ 
~ffe 

~· 

v~rc~ler harbi kazansa bile ·yarın 
bırbırleriyle karşt karşıya kalmak 
mecburiyetinde bulunacaklar de-' 

:kattlir. Oılnun için, Japon>:'~ Japon filosuna hücum yaptıiı bildirilen Aın~rikan uçan kalelerin-
e yay rnası yalnız mutte- d b" · • hazı lanı 

fikleri de~ı nıı'h .1 . d d.. en ırısı uçuşa r yor. 
ıo• , vercı en e u-

şündürmeğe başlamııı ve ortaya -:-! u 
Yepyeni bir mesele ı;ıkarmr15tır. r - -·" 1 çan Kaleler 

M. Zekeriya SERTEL 

Japonyanın Pasüikte süratle 

MiLLi ŞEFiMiZ ~ Japon Filosuna 
KONSERVATUARI ! 

( -·, 
Hindistandaki 
Görüşmeler 
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j Ali Jinnah 
ı Mühim. Bir 
1 Demeç Verdi: 

1 Hindist a n,°Müslüma n 
i Ve Hint Devletleri 

1
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1 Olarak ~yrılmalıdır . 
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Seçme ve eşsiz yemekleri ve tam çeıttU mevılm balık ve levrek J 
lerl ve turfanda ıebze ve neft• yalilarlyle m.uhterem mU§tetllerlnde r 1 
deiier kazanmaktadır. 
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muvaffak olup yayılması 
~·alnız müttefikleri değil, ayni 
damanda Alınanlan da kaygulan 

ŞEREFLENDiRDi i Sal,dırdtlar ~\füdafaa ve Harbe! 1 Hint Prensleri, şereflerine verilen bir dyalctte 

i Yardım Etmektir i-·-------------------------
kıran yeni lbir mesele ortaya çı
ar~tır. 

~~günkü dünya harbinin en 
:nuhun sebebi iktısadidir. Al • 
~anya, A v:rupayı idaresi altına 

Ankara, 4 (TAN) - Riya
seticümhur orkestrası bu _ 
gün devlet konser,·atuarın • 
da bir konser vermiştir. Mil
li Şef İsmet İnönü, saat 15,30 
da beraberlerinde sayın re
fikaları oldui'u halde konser 
s~lonunu şerefJendirmişler -
dır. Cümhurreisimize Hari _ 
ciye Vekili Şükrü Saraçoğtu 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel, ve Ber lin Biiyük Elçi
miz Hüsrev Gerede refakat 
etmekteydi. 

Tam isabet Alan 
Bir Kruvazörde 
Y angrn Çıktı 

Allahabad, 4 (A.A.) - Müslü-' r - , 
man cemiyeti reisi Jinnah bu_ ı ·Alman. Macar 1· SA·RK CEPHESi 
gün şöyle demiştir: 1 

a nuya muvaffak olsa dahi, ham 
madde bakımından yine harice 
~uhtaç kalacaktır. Bu ham mad 

"Kat'i kararımız ve tek hede- B • •• • I 
ru:ıiz. şöyle bir. kül teşki_~ .~der: ı r m a n y a Munasebetlerı 1 
Hındistanın, Hınt ve Musluman 

~raa r ruz 

Hareketleri 
Sıklaşıyor 

~ kaynaklarının en mühimleri 
ı1mdi Japonların istilası altında 

ulunan Pasif i.k: adalarındadrr. 

Muharebeye iştirak 
Eden Tayyareler 
Üslerine Döndü 

devletler olarak ayrılması.,, M h b • G • 1 • 
Pak~stan meselesin~en b~h~e - U are esı 1 ergın eşıyor 

den Jınnah şunları soylemıştır: 

B~rneo, Cava ve Malaya adaları 
~un~~ petrolünün dörtte birinj Yeni Delhi, 4 CA.A.) - Ameri 

kan ordusunun tebliği: 

"Bize bunu vermeleri mevzuu ş•dd ti d• 1 ~ahis değild~r. Biz b~m~. alaca - 1 e en ~ Peştede ki AlmanJara: 
gız.,, Mumaıleyh, Musluman ce. • • 
miyetinin, şimdi yüz binlere de- Baltalama Hareketı . stıgın dörtte · üçten fazlasını, 

Çinko ve kalayın dörtte üçünü 
çık~. Japonya bu adalan işgal 
?t~ıkten sonra bu kaynaklardan 
ıs_tıfade hakkını da kendisıne in. 
hısar ettirecektir. Bu takdirde 
Almanya yine ham madde kay • 
naklarından mahrum kalmak zo
runda kalacaktır. 

Milli Şef, büyük tezahii -
l ratla karşılanmış ve uğurlau-
1 mışlardır. 

Uçan kaleler Andaman adala
rı açtğında Bengale körfezinde 
Japon istila filosuna taarruz et • 
mişlerdir. Tam isabetler alan bir 
kruvazörde yangın çıkmıştır. As
ker taşıyan bir gemi ile iki iaşe 
gemisi ağır hasara 'uğratılmıştır. 

ğil milyonlara varan bir teşekkül Akyab' ın Japonlar y ' ·ı • 
olduğunu söylemiştir. a pma a r1 çan 

Hint birliği müslüman cemıye- Tarafından "işgali Emı'r v "fd" 
iki Taraf t a Yeni ve 
Büyük Hazırlıklar 

Yapmakla Meşgul 
:------···· ...... __ _. 

INGILIZ HAVA 
AKINLARI 

tinin senelik toplantısına hitap erı 1 
eden Jinnah, Britanya teklüleri- Haberi yalanlanıyor 
ni hatırlatmış ve, burada demiş-

J~ponya, yalnız İngiliz ve A· 
~erıkan müstemlekelerini de -
gıl, ayni zamanda Fransız ve Ho- Yap f S H ·· 1 
lan~a ~üstemlekelerini de işgaJ 1 an on ucumıar 
etmıştır. Halbuki Holanda bir Av Af 1 s·· ''k 
rupa devleti olmak itibariyle Av man ara uyu 
rupaya hakim bulunan Almanya Kayıplar Verairar 
~olanda müstemlekelerinden de L 
ıstifade etmek emelindedir. Fa - ondra, 4 (A.A.) - Hava ne-
ka.~, Almanyanın Japonyayı bu zaretinin istihbarat servisinin bil 
ınustemlekelerden çıkarması ih- dirdiğine göre perşembe günü 
tınıali pek azdır. İngiliz tayyareleri tarafı~dan 

Sonra, Japonya Pasifik ve As- Poi::ısy'de Matford fabrikaları ü
yadan yalnız Amerika ve İngiliz- zer1?e yap~la11 taarruz esnasında 
leri deg· il bütün b k kar çekılen resimler bombardımanın 

' eyaz ır ı çı tam b. . b tl 1d -
:nak iddiasındadır. Asya Asyalı _ .. ır. ısa e e y~pı .. ıgına ~e 
laruıdır prensibinde bütün Av _ b~ mühın: otomobıl mu~sses~sı • 
l'upalılann bu bölgeden kovul • n.~n pek agır hasarlara ugradıgına 
ınası iddiası vardır. Alınanlar da şuphe bır~aktadır. Renault 
l:ıey;}z ırka mensup,oldukları için, ve M8:t~ord fabrikal~n Alınan ?r 
JaPon istila hareketinde Alman- dusu ıçın ayda takrıben 2 buı 
~ara karşı da bir hareket var de- kamyon imal etmekteydi. Bu ra
lrnektir. kam Fransada Almanlar hesabı-

Alman matbuatı imdiden bu na yapılan kamyonların aşa~ı yu 
tehlike · . ş b karı yarısıdır. Matford fabrıkası 
ınünakyaşıaysezmdaış,b vel u mbulevzuu bundan maada 400 kamyon vücu 

a aş amış unu d t · il · · · b k ı 
for. Birçok Alınan azeteleri Pa e g~ ır mesı ıç~n. aş a yer er-

Jf 
Vaşington, 4 (A.A.} - Anda -

man adaları üzerine yapılan hava 
akınını Hindistandaki Amerikan 
hava kuvvetleri şefi general Lau
is Drereton idare etmiştir • 

Jf 
Yeni Delhi, 4 CA.A.) - Birle

şilc devletler hava kuvvetleri u
mumi karargahuıın tebliği: Anda 
man adaları dolaylarında düşman 
gemilerine hücum etmiş olan tek 
mil uçan kaleler arızasız dönmüş 
tür. 

Bomba tayyarelerimiz uçak sa. 
varların şiddetli ateşiyle karşılaş 
mış ise de, yalnız bir düşman av 
tayyaresi hücuma teşebbüs etmiş 
tir. 

Von Papen, Dün 
Ankaraya Gitti 

Evvelki gün tayyare ile Al -
manyadan şehrimize gelen Al -
man büyük elçisi Von Papen, bu 
sabah yine tayyare ile Ankaraya 
gitmiştir. 

Tüı·k - Alma11 münasebetleı·i sifik \Te Asyanı Jag 0 . h? de bır araya getırılen ayrı par -
n p n ın ıs arı al . 1 t kt . d. 

altına girmesinden doğan malı - ç ar ıma eme e 1 ı. Ankara, 4 (Radyo gazetesi) -
~~üzerinde duruyorlar. Hat- 14 çocuk öldü Alınanyanın Ankara büyük Elçi. 
ta 'bırkaç gün evvel gazeteciler Paris, 4 (A.A.) _ Telemindial: si Von Papen Sofyadan geçer -
Japonyanın Bertin sefirine kay- ı Nisanda İngiliz tayyareleri gün ken Bulgar gazetelerine verdiği 
CUlannı açmaktan çekinmemiş, d dilin· f 
'1e böyle bir tehlikenin mevcut düz, berrak bir havada Boulogne em.~ç .. neşre. ışır. .. .. 
olup olmadıgwını sormaktan ken. Sur - Mer'e taarruz etmişlerdir. Buyuk elçı Alman - Turk mu -

1 nasebetlerinin fevkalade iyi ol -
dilerini alamamışlardır. l:?f!f" Sonu: Sa: 2: Sil: 5 duğunu sö'ylemiştir. 

Berlindeki Japon sefiri, Alman 
gazetecilerini temin ve tatmin et
lniş o?nak için, Japonyanın İngil 
~enın düştüğü hatayı tekrar et. 
ınıyeceğini, uzak şark ve Asya 
k.aynaklarından Avrupanın da is 
1iifade edebileceğini söylemiştir. 

Fakat bu beyanata rağmen Al
ınan matbuatı &yaya yayılan Ja 
Pon tehlikesinin varlığına kani 
bulunınaktadU'. 

Muhim Bir Yolsuzluk 
Meydana Çıkarıldı 

Kasımpaşa Nahiye Müdürile iaşe Memuru 
Ve Komiser Muavini Tevkif Olundu 

Ş~di Japonlar Hindistana doğ 
l'U ilerliyorlar. Hindistanın Ja -
pon istilasına uğraması demek, 
:fak Şarkta yeni ve muazzam bir Ekmek karnesi ve kömür satış 1 tesbit edilen 100 lira verilmiş ve 
'l\:R.onyanın doğması demektir. işlerinde yolsuzluk yaptıkları id. bir kahvede bu paraların iaşe me 
.ı.v.ı..uıverciler harbi kazansa bile 
yarın biribirleriyle karşı karşıya diasiyle Kasımpaşa Nahiye Mü - muruna verilmesi bildirilmiştir. 

tir ki, bahis mevzuu olan vak.ta, 
teferrüatm, şimdi olduğu gibi ge 
lecekte de bazı prensipleri bildi
ren basit bir beyannameden çok 
fazla hayati bir önem ve mahi -
yet almış olmasıdır. Pakistan 
projesi Müslüman Hindistan için 
bir ölüm ve kalım meselesidir. 
Bu itilfarla .Pakistan prensipinın 
müphem olmıyan cümlelerle be -
lirtilliiesine ~ütün gayretlerimizi 
sarfediyoruz. Filistin hikayesi -
nin tek.errürüni:i görm$ istemi • 
yoruz. Kendi kendimiz~ karar ve 
rebilmck milli hakkımız şüpheye 
mahal bırakmıyacak bir tarzda 

~ Sonu; Sa: 2; Sil: 4 

Hindistandaki müzakerelere işti. 
rak eden General Wavell 

Hükumetçe El 
Konmıyan 

Maddeler 

isteyenler Bunlardan 
Stoklar Vüdude 
G etirebilecekler kalmak mecburiyetinde buluna ~ dürü Rüştü ile Kasımpaşa iaşe Kahveci aldığı talimata göre hare-

1:aklar demektir. memuru ve komiser muavini Ga- ket etmis ve i:ıse memuru paraları 
lata sulh ceza mahkemesine ve • alırken müfettişler tarafından suç ü- Ankara, 4 (TAN) - Milli ko· 

Onun için Japonyanm süratle rilmiş ve hakim her üçünü d6 zerinde yakJlanmıştır. runma kanununun tadil edilen 
~~yı1ması yalnız müttefikleri de tevkif etmişti,. Bu memurlar hak Bu işin tahkikatı devam ederken vi- son şekli ile ev, mağaza, depo ve 
gı~, nillıvercileri de düşündürmi: kında ilk şikayet bir kahveci ta- !ayete nahiye müdıirü ve iaşe memu- sairede arama yapılmak üzere hü 
~· başlamış ve ortaya yepyenı ·rafından yapılml§tır. Kahveci be runun karne suistimali yaptığı da ih- kıimete geniş salahiyet. verildiği 
ır mesele çıkannlŞtır. tediyeden Kasımpaşada bir kah- bar edilmiştir. malumdur 

~ orveçli Öğretmenler 
Tevkif Ediliyor 

l.ondra, 4 (A.A.) - Norveçin bü· 
tün elı.irlerinde her gün Norveçli öğ
l'etınenıerin tevkif edildiği öğrenil
lllektedir. 

t ~tokhotm Social Demokraten gaze
ij:s:n.ın bl~dirdiğine göre, şimdiye ka
cdll 1~1 .bınden fazla öğretmen tevkif 

11 
ınıştır. Trondhe.im'da bulunan bazı 

fretmenler Rus esirleriyle birlikte 
falışlırı.lma1ı: üzere Barksfav ha.va 
tneydanmıı ~nderilmişlerdir. 

vehane açmak için müsaade al - Bunun üzerine tahkikata bu cihet- Ticaret Vekaleti"; bu arama key 
mış, evrakı Kasımpaşa nahiye ten de devam edilmiş ve neticede 2500 fiyetinin yapılabilmesi için her 
müdürüne götürmüştür. İddiaya karnenin 250 şer kuruştan satıldığı an. şeyden evvel hüktlmetin icabe -
göre aradan bir, iki ay geçtiği ~aşılmıştır. Bu arada_ nahiye ~ti.dürü, den maddelere el koyması ve ala 
halde kahvecinin işi sürünce!lle • ıaşe meı:rıu~ ve ~o~seı·. mua~ını hak k.adadann el konan maddeleri 
de bırakılmış ve son müracaatın ~mda komlir satışı ;şlerıne ~ıt ba:ıı saklaması esasını kabul etmişti 

ihbarlar yapılmıştır. Bu ıhbarlara .. ilit". r. 
da da nahiye müdürü kahveciye göre, her çuval kömüre mukabil imza Tuccarlar ve ıyacı o~nl'.11", el 
işi iaşe memuriyle halletm~slni parast olarak müdür 125, komiser mu- konmamış maddelerden ihtıyaç • 
bildirmiştir. İaşe memuru kahve avini de 25 kuruş almışlardır. !arına ve işlerinin icaplarına gö
ciye işinin 250 lira verdiği tak - Her üç suçluya alt tahkikıt evrakı re stoklar vücude getirmekte ser 
dirde yaprlabileceğini söylemiş - bugünlerde milli . korunma mahkeme- besttirler. Herhangi bir vatanda 
tir. Bunun üzerine kahveci vila- sine verilecek ve suçlular bu kanun şın, el konmamış maddelerden 
yete müracaat ederek vaziyeti an hükümlerine göre muhakeme edilecek- dolayı mahkemelere sevkedilme-
latmıştır. Kahveciye numaraları !erdir. mesi temin edilmiştir. 

Verilen Bir Habere Göre 
Fifipinlerde Amerikan 
Müdafaa Hattı Yaraldı 

Yeni Delhi, 4 (A.A.) - Birman 
yadaki İngiliz umumi kararga -
hı bildirıyor: 

Dün Prome şehri setir kıtalan· 
nın çekilme haregeti muvaffakı -
yetle başarılmıştır. Düşman çetin 
çarpışmalarla takip etmişse de 
kuvvetlerimiz bu taarruzları dur
durmuşlardır. 

l:lfj"' Sonu; Sa: 2; Sü: 5 

Havagazi 
Şirketleri 

Miflileştirifmesi için 
Tetkikler Y apıhyor 
Son günlerde havagazi şirket. 

lerinin şehre az tazyikli gaz ver 
diği, bozuk saatler yüzünden hal 
kın yüzde beş nisbetinde fazla 
para ödediği anlaşılmıştır. Yedi
kule gaz şirketinin mevcut beş 
kazanından üçünü kullandığı, az 
kömür yakarak hararet derece -
sini düşürdüğü yapılan kontrolle 
ler neticesinde meydana çıkmış • 
tır. 

Belediye makine şubesi müdü
rü evvelki gün Ankaraya giderek 
Nafıa Vekaleti ile bu mevzu tize-
rinde temaslar yapmıştır. Alaka
lıların söylediğine göre vekalet 
havagazi şirketlerini millileştir -
mek ve mevcut imkanlar daire -
sinde kurşun boru ve kazanlar 
getirterek tesisatı yenilemek için 
ihzari tetkiklere başlamıştır. 

Dün Ankaradan dönen makine 
şubesi müdürü, havagazı şirket
lerinde yapılması lazımgelen ış
ler, görülen noksanlar ve aksak
lıklar etrafında hazırladığı bir ra 
poru valiye verecektir. 

Japonyanın Berlin 
Elçisi Ankara Elçisi 

ile Göruşecek 
Budapeşte, 4 (A.A.) - "Ofi" 

Berlindekı Japon büyük elçisi 
General Oshima'nın pazartesi gü 
nü hususi surette Budapeşteye 
vardığı iyi bir kaynaktan bildiri! 
yor. General, Budapeştede Japon 
büyük elçisi ve diğer birçok şah 
siyetlerle görüşmek fırsatını elde 
edecektir. 

Mumaileyh, kısa bir ikametten 
sonra Bükreş ve Sofyaya gidecek 
tir. 

Sofyada Japonyanın Ankara 
elçisiyle buluşmak ümidindedir. 

: 

Macar· Rumen Hududu i 
Çarpışmalara Sahne 1 

Oluyor Rümenler Macar! 
Arazisine Girmişler 1 

Taarruzun Mayıstan 
Evvel Başlaması 
Tahmin Ediliyor 

Kahire, 4 (A.A.) - İyi malu
mat alan mahfillerde Macar hü _ Berlin,4 (A.A.) - Alman or • 
kıimetinin Macaristandak'i Alman dulan başkomutanlığının tebliği: 
azıtlığı için imtiyazlar vermesi ~ Donetz bölgesinde ve .doğu cep 
ni reddetmeşi üzerinde Alman - hesinin merkez kesiminde Sovyet 
lar tarafından alınan yeni ted . ler münferit bazı taarruzlar yap 
birlerden bahsedilıyor. mışlar ve haylı kayıplarla geri 

20 martta bazı şehirlerdel:i Al- atılmışlardır. Bizim taa!'ruzları
man gruplan şeflerine Budapeş- ı:uz muvaffakyetle neticelenmiş
tedeki Alman elçiliği vasıtasiyle tir. 
verilen emirde mahalli kanunla. .Cephenin şimal kesiminde faz 
ra itaatsizlik mücadelesine baş- la savaş faaliyeti olmuştur. Yal
lanılarak hük.lımet emirlerine nz bir kolordu kesiminde 15 düş
karşı baltalama hareketi yapıl - man tankı tahrip edilmiştir. Sa ~ 
ması bilidirilmiştir. vaş ve av tayyare teşekkülleri 
Rumanler Maem· arazisine Mourmansk'daki askeri hedefte. 

· · l re müessir taarruzlar yapmışlar-
gırmış er dır. Limanda bir ticaret gem1si 

Stokholm, 4 (A.A. - Tass A- bombalarla hasara uğratılmıştır. 
jansı bildiriyor: Basın mahfille • 197 numaralı hücum grupu doğu 
rine göre bütün Macar - Rumen seferinin başmdanberi topyekun 

t1fr Sonu: Sa: 2: SO: 7 ~ Sonu· Sa: 2: SÔ.: 3 

, --------.... ....-

l ASKERi 
p --· ............... - ' . \ 

VAZIY ET) 

FRANSIZ f ILOSU · 
inşa ve Tamir Edilerek Bir Kuvvet Haline 
Gelmekte Olan Fransız Donanmasından 
Almanlar Ne Şekilde Faydalanabilir 

(
- Yazan : Emekli Deniz Subayı -, 

: NECATI YASM U T f . . . ........... . 
İnşası henüz bitmemiş veya tamire 

muhtaç bir kaç Fransız harp ııemisi
nin in!la ve tamirlerinin ikmaline, Al 
mantar tarafından müsaade hatta teş 
vik gösterilmesi dünya matbuatında 
bir çok mütaleaların neşrine vesile ol
duğu glbl bllhassa İngiliz ve Ameri
kan gazetelerinde hatta hükQ.met ma. 
hafilinde bir çok endişeler de uyan
dırdı, Amerika hüldlmetini bu hususta 
Vichy • hü.kUmetinden kat'i teminaı 
almak için bazı siyasi teşebbüslere 

:ıevkettl. 
Almanların, bu gemileri kendi mü· 

rettebatiyle donatarak İngiliz donan 
masına karşı kullanmağa teşebbüs e· 
deceği kanaati etrafından bir çok ya· 
zılar yazıldı, Vichy hüldlmetliıin böy 
le bir talep karşısında, Fransız do
nanmasını Alman bahriyesi emrint 
terkedip etmiyece~ hakkında miita
lealar neşredildi. 
Almanların böyle bir talepte bulu

nup bulunmıyacakları ve böyle bir 
talebi emrivaki haline ıetirmek için 
bazı siyasi ve askeri maneVl'aların ic
rasına teşebbüs edip etmlyecekleri hu
susunda kati bir 15ey söylenemez.Yalmz 
Fraruıanm çok büyük mali fedaklrhk
larla ve yıllarca tatbik ettiği deniz inşa 

at programlariyle ve büyük emeklerle 
hazırlamış olduğu ve bugünkü vazi
yetinde bite kendisi için hila bir kıy
met kaynağı ve bir destek olan do
nanmasıni, tarihte emsali olmıyan şe
refsiz bir kararla, dünkü müttefikim 
karşı kullanılmak üzere Alman bah· 
riyesine kendi ·eliyle teslim edeceğim 
pek de ihtimal verilemez. 

Esasen böyle bir hareket ııerek si
yasi gerek askeri noktainazardan ta. 
mamiyle Fransanm aleyhinde biı 
netice verir. Vichy hükumeti Alman
larla ne kadar iktisadi ve sınai işbir
liği yaparsa yapsm bunu görmiye• 
cck kadar gaflet gösteremez. Bina. 
enaleyh Almanyarun. bu donanmann 
kendisine teslim edileceğine dair Vi· 
chy hüldimetindcn kat'i bir vaat almıı 
oldui'Üna inanılamaz. 

O halde, Vichy'den böyle vaat at. 
madan bu donanmanm kuvvetlenme • 
~ine Almanlar tarafından müsaadı 
~ilmesinln sebebini blra:z da başk. 
dhetlerde, meseli mihveri teıkil ed•ı 
hük:funetler arasındaki siyasi ve asker 
münasebetlerin şeldinde, ıiyasi vı 
askeri gayelerin lhenklizlif,i de ve bt 

~ Sonu; Sa: 2: Sü: 6 
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No. 6 
- Yola mı çıkacaksın? 
Celil aiabey, ona balımuyorcla: 
- Evet. Gideceiim. 
Hancı doirulmuıtu, kollarını kavuı

turcla: 
- Bunraya kadar ui salim aeldiii

ne ıukretmlyorsun da, bir de tekrar 
yola çıkım,. kalkıyorsun. 

KoJ!armı açauıtı: 
- Miaafirln, ıelmek elindedir, sit· 

mek elinde def.ildir. 
Celll atabey, ıoiuk kanltlıkla: 
- Glclecefim, dedi 
Hancı, ha7kırdı: 
- Gi4emuıin. 
CeJIJ qabey, alır alır söylüyordu: 
- Gftmiye mecbaram. 
- Ben, mecbariyet filin, bilmiyo-

rum. Gidemesıin. 
Celil atabey, bafmı kaldırdı, han-

cıya darsan dursan baktı: 
- Neden pdemiyonun1 
- Bırakmam! 
- Nami bırakınunn? 
- BultaYaiı bD'akınam. 
CeJll atabey de ayafa kallmuıtı: 
- Öyle bir blralaram ki ••. 
Şerif ala, ac17arak omu oynattı: 
- Bırakmam, CeJll atabey, bU'ak-

ıaam. 

Celll aiabey yumruklarını sıkmıı-
tl. 

- Döritiiriiz. 
Hancı, onun ıerilltine cilldü: 
- Biz, buram iiç kiıiyi.z, Tabanca· 

ı çeksen, bizde de var. Birimm ye
e serenin ama, sen de yere serilirsln. 

Vu ıeç bu sevdadan. 
Celll atabeyin dik vücadil torba 

ı b olmaıta: 

- Ymanraam, acımu nu1111? 
Şerif aiamn kqları çatıktı: 
-Dil 1ı:f, ben olmek iltiyoram, cl

yene acınır mı? Otur, oturdalun yer
ele. 

- Gidecejim. 
- Hayır, Gidemeasln. Seni, qak-

lara ballabnm. 
CelU qabey yıkdır sibi oturmuıta: 
- Ata, yapma buna bana.. Gide· 

etim. • 
- Bana akbndan çıkar, 
- Gıtmiye mecbllram, diyorwm sa-

n r 
Şenf aia ayakta darayorda: 
- Kaç yıldtt, bil, btiyle Celll ata

bey. Hava lrudarda. Bura,. sat ıeli
in Allahm bir 16tfa, bir inayeti. Baı

lra bir ıey delil. Kendini tekrar ıöı 
e ôlüme atacak ohıraan, -atimme 

h tll- Allaha karıı ıelmiı olunun! 
Celil aiabey, hancıya azan uıan 
ktı, hmç ola bir ıale: 
- Allah, beni terketti, dedi. 
Şenf ata. ellerini havaJa bldırmrıtr: 
- Hltl, ıilmme bltl... Tövbe ea-

t tf uruJJah... Tövbe yarabbi r Sas ... 
Günaha lfrlyoraan. Allah, nllarmdan 
wııecmu. 

Celil atabeyin, ._i aflıyorda: 
- Bana, çok çelrtiri:ror. 

Yazan: MAHMUT YESARi 

Hancı, verecek cevap balamamııtı; 
yerine oturdu. 

Upldar, patlak körük sibl hırılda
yarak uyuyorlardı. 

Celil atabey, bir cııara .. rdı; yor
cunda, bıkkındı: 

- Kaç sene ba ... Kaç sene ..• Yalnız 
IU bana, ti.çiindl aira1'1fım.. Yol üstü 
delil. aapa :rv. 

Hancı. elini alıma kapamııtı: 
- Peki, nuıl olda da, bu havada, 

bu sapa yere yolan düıtf11 
Celll aiabeJ', hiddetle c:ıprasınm 

külünll ıillrtl, dıılerini ıı1ı:arak ıöiUs 
ıeçircli: 

- Kasabadan bir otobüs, 07JIDCG· 
lan almıt. GelinJiye alrayıp bir yolcu 
bıraktıktan sonra a .. 1ı,., kasabaya 
söttirilyormaıJ 

DUlerini yamnaklayordu: 
- Geç kalmııımt Tam bir saat ıeç 

kalmıınnr 
Hancı, hidcldle liildü: 
- Sen, rüJa ıörtlyornn Ba hava

da otobUı kallanu. Kalktı diyelim· 
oyuncalar, ba havada, kovalsalar: 
yola çıkmular. Onlar canlarım se
verler. Ac;hfa rurdırlar, tahta peyke
lerde lrıvrılır Jatarlar. ama vell1ı:fn 
kapıdan buranlannı dı .. n çıkannu
lar. Keyifli, n*li çocaklarcbc hepal, 
Paralan da olsa, huylarıdır: blru ta
kıntı bırakmadan Japamular. tçleri 
rahat etmes. Allah için MSylemeli, in
aanı eflendirirler. Ketlre yollan dii
tüp de harada misafir kalsalardı. 
Kııhk erzalan Janımı temı.lerlerdl 
ama, heW olnn, ıüler, eilen ... dik. 
Sen, yanl11 anlamıı olmıya11n. Oto
blls, bel1ı:l, fırtınadan önce yola çık
mııtır. 

Celtl afabey ele hancmm tahmimine 
ıültlyorda: 

- Fırtma. ıünlerdenberi devam e· 
eliyor • .,. kon•ama. 
Hancı, ln:ımadı ama, slnırlendi: 
- Demek, dünJada, deh bir. sen 

detllmltııin. Peki, Getlnliye inecek 
yolcuya ma, yoksa 07Uf\CUları mı ko
valryonun? 

Öbürtl, bıyıklan arasına.o Javaıça: 
-Oyuncuları, eledi. Atalı kasabaya 

ci diyorlarmıt r 
Serif afa, düıünceli dütünceli ba

kınıyordu: 

BlJGONKO PBOGLUt 
ı so Prosram 
ı.u 110.ilı CPL) 
1 45 Haberler 
ı.oo Martlar 
t.U 1t•i• saati 

u.ao Proırram 
12.U Su eMrlerl 
12.41 Ha ... rler 
U.00 Tlrdhr 
U JO OrtıHtra 
11 00 Proırram 
JI OJ Ork .. tra 

11.45 Koau.-na 
11.U larlıılar 
11.so Haberler 
ı t.4S Koaıııma 
19.55 Jıfflzlk 
20.15 Xonııtma 
20.SO Pastl 
21.1-s Teman 
:U.41 h. At kot9lan 
il .. ....... (Pi ) 
21.IO Haberler 
u.4'.Xa.-mJ. 

H•BEALER 1 

Odun ve Kömür 
Birliği 

-o-
Birliğe Girmeyenler 
Ticaret Y apamıyacak 
Şehrimizde kurulacak ob.n kömür 

ve odan tacirleri birlifi için Ticaret 
Vekaleti bir statü ha:ıırlamaia baı
laımıtır. Bu ıtatü bir tip anayasa ha
linde koordinasyon heyetine verile -
celrtir. KoordinaıJ"On heyetinin tas
dikinden sonra bu etatü, memleket 
mabaallerini memleket içinde orıanize 
ve satıp araetmek t~in lraralacalr bir
liklere dllmane oJacalrtır 

Stattinlln kabnJ Ye netrinden sonra 
kurulacak birlik drtmda lralacaklar kö 
mir ve ochın ticanti Japamıyacak, 
yalruıca kömfir ıetirtme1ı:, odan kes
tirmek veya bmılan bir yerden diler 
bir yere naldetmek hakkım da kay
bedeceklerdir. 

Karalacalr birlliln idare heyetini 
kontrol için Ticaret Veklleti adına 
br miimeasil burada balanacalr, bütün 
muameleleri ve fiJat itlerini incellye
eektir. Maliyet fyatlarmın tesblti iıln
de mümessil, hakem vaziyetinde ola
.:aktır. Ba suretle odan ve kömllr tıl
ııin diiaenleneceii, varsanculafa son 
verilecekti umulmaktadır. 

Baro Umumf Heyeti 
Dün Toplandı 

İstanbul barosu umumi heyeti dün 
aaat 15 de Eminönü Hallrevinde fev
kalade olarak toplanmqtrr. 
Toplantıda avukatlann siıorta me

seleleri ıörütülmüttür. Avukatlar 
Vekilet tarahndan ıösterllen ıir
lretin kendilerine miiaaft prtlar cös
termediflni, başka sicorta şirketle
rinden daha müsait prtlarm teklif 
edfldifini bilclirmiılerdlr. 

Bu arada kendi yardım sandıkla
rmı tevsi etmenin daha dotnı olaca 
tını ve ılcorta itinin sandık tarafın
dan ele almması da teklif eclilmiıtir. 

Baro heyeti bil dilekleri Vekilete 
bildfrmete karar vererek daiılmıılar 
dır. 

Denizyolları Kooperatifi 
İdare Meclisi istifa Etti 
Son umumi toplantıda seçllm De

nilyollan kooperatifi idare meclisi 
bildirilmiyen bir sebepten dolayı top
tan istifa etmiştir. 

Sakarya Şilebi Yüzdürüldü 
Ayın birinci ıeceai Kuıadaaı önle

rinde karaya oturan Sakarya ıllebi 
yükünün bir kısmını boşaltarak kendi 
vuıtastyle saplandflı kumluktan kur
turmuştar. Alemdar kurtarma ıemisi 
tftebin 7llftft* vardılı saman S.hr
yayı ba vaziyette balanq ve yedeiin
de açıklara rotünniiştür. Silepte yara 
olmadrtı anlatılmaktadır. 

5A RK CEPHESL 

TAN 

Bu Sene Zeytinyağı 
Rekoltesi 55 Milyon 

Kiloyu Buluyor 

Fiyatların Düımesi Beklenebilir 
Toptan ı:eytinJaiı satıılarmın dur-ı istihlllr mlktan 15 milyon kilodur. Bu 

durulması ü:ıerlne ellerinde peraken- sene 20 milyon kilo sarfedild;li kabul 
de satış için yai bulunanların bir kıa- edilse dahi yine 35 milyon kilo ıtolr 
mı bunlan yüksek fiyatlarla satmıı- olarak artacalrtrr. Her ne kadar 
!ardır. Son günlerde perakendecilerde dıı piyaaalardan pek çolr talepler 
de yai çok azatmıı olduiundan, yai1 varaa da harbin doiardufu taııt ıüç
olanlar bunları el altından 200 - 210 lükleri ve irap darlılı yüıünderı bu 
kunta kadar aatmaktadır. 

Yat istihsal bötıelerlyJe Istnbal
dan Ankaraya çaiınlan zeytinyafı 
toptancılanndan mürekkep heyetle 
yapılan ıörüımeler sonunda Jai sa
tııları için ba:ıı esaslar lrararlaımıı 
ve ıatıı fiyatlan da teabit edilmfttlr. 
Bu sebeple baırtlnlerde toptan se.,ıin
yajı aatıılanna tekrar müsaade edile
ceii anlaşılmaktadır. 
İıtlhul bölıelerlnden alınan rakam

lara ıCSre ba seneki aeytinJaiı re
lrolteal bir rekor teşkil edecek mahi
yettedir. Relrilte bllt\ln tahminlerin 
üstünde olarak 55 milyon kiloya bul 
maktadır. Memleketin bir ıeneHlr 

isteklerin tamamen yerine ıetlrllme

sine imlrln stirlllememelrtedir Ba i
tibarla ıeJecek seneye de mühim bir 
rekolte fula11 devreclileceiine mu -
hakkak nuarlyle bakılmaktadır. An
karada ihraç tipi olan 5 asitli yaflara 
84 nnq tesbit edllmit olmaıı fiyat
lan sabit tatmala Jarıyacaktır. A
likalrtar bankaların ıeytld18tr tile
rine avans ıllrınartandizi dardar -
maları halinde flyatlann hiç bir ıa
man normalin iisttine çılmnJacatrm 
ve hattl rekolte vaziyetine ıöre fi
yatlarda kencliltlinden bir dütme ola
caitnı bildirmektedirler. 

Şehir Meclisi Azaları 
Yeniden Seçilec~k 

Meclisin lçtimaları 15 Mayısa Kadar Sürecek 
Şehir meclisinin nisan devresi top

hmtdan 15 mayıs cama liinli sona e
recek, bu ıuretle 931 - 942 intihap 
devresi de tamam olacaktır. Bu iti
barla bu ,.. İstanbul amumi meclisi 
için yeniden seçim Japılacakır. 

kırköy, Eyüp lrazalarmdan 2 ıer. Kar
tal ve Şileden birer, Silivri ve Ya
lova4an ildaer, Çatalcac1an 4 olmak ü
zere 71 kip tehir mecliıi halıiına 
seçilecektir. 

Müddetleri sona erecek ılmdi1ı:f lza 
için Vali tarafından 15 mayıata Flor
yada bir akıam ziyafeti verilecektir. 

Mısırçarıısı 
Alemleri 

Makul Tarzda 
Tashih Edilecek 

MısD'çarpnna konulan :ilemJerin 
ılle bapiı oJdala ve,. haça benzedltl 
etrafında yapılan iddialar \i:ıerine 
Vali, mimar Sedat Çetlnta .. bir tez
kere ıCSndermfı ve bu llemler illerin
de dddf incelemeler Japrnasını iste
mlıtir. Sedat Çetintaı bu ılemlerln 
kaçının eskiden katma. kaçının yeni
den Japdma olduiana ve şekillerin 
Tiirk motiflerine ne dereceye kadar 
uypn oldulmıa. tile batalrlannın 
Tlrk tayini aanatindelri mevkilnl tes 
bit edecektir. 

Ba huaata malilmatına müracaat 
ettittmis Sedat Çetlntat. eltin bir mu
harririmlse ıa laahatı vermiıtir: 

"Dün lfttlm, bil llemlerl bi:ızat yer
lerinde ıördiim. Müphedem tudur: 
Bu llemler ealriden lralmadır. Eski
den kalına dememe ratmen bunlar 
binanm kronolojik devrine ait kendi 
malı delildir. Alemler sonradan her 
hansi bir lnza,. airumı, harap ol-
111111 60 - 70 sene evvel yeniden yapd
mııtır, Görülüyor ki, 60 - 70 yıl 
önce banlan yapan usta tamamıyle 
TUrk tarıma yabancı oldaia halde ve 
haddizatmda dütkün bir aaoatklr e
liyle bemetmecik kabilinden kotü 
ıeyler yapmııtır. Vali LOtfi Kırdarla 
temaı ettim. Bu ıJemJerln en 11cas ve 
maldll tarzda tuhihlnf benden iste
diler, Her alem 60 Ura,. mal olmat
tur. Bunlarla biızat meaıul olacafmı. 
Banlan dilleltmek için We bapfını 
yonttaracak, blluiiint tamamhyacak, 
armudiyaine tekil vereceitm ... 

ilk Okullann 
Ders Kesimi 

İlk okulların den kealmf ile imti
han ve tatil tarihlerini teıbit etmek 
için 'Maarif mlldflrllliilnde toplanan 
bir komisyon, 111 karan vermiıtir: Köy 
okallan 9 mayısta, tehir olrallan 30 
mayısta kapanacaktır. 1 hutranc!an 
12 buirana kadar imtihanlar yapıla
caktır. ötretmenler 1 teınmaıda ser
best kalacaklardır. 

5.C.HZ 

/6 10== DiKKAT: -"\ 
Burgaz ve Kınah 

Adalararının 
Elektriği Meselesi 
Kınah ve Burgaz Adalarlnd• 

oturanlar ıpk 11kınb11 çekiyor• 
lar. Heybeli ve BDyOkada tehir 
cereyanından latlfade ettlll hal· 
de, bu iki •dacık henDz bu mu• 
harlyete ı<avuıamadılar, ırııvtkl 

Kınan vı Burtıaza d• tehir cere• 
yanı verllecektl, fakat bu it için 
getirilmekte olan hbloyu getiren 
gemi Akdenl:ıde batmlf, Kınah 

ve Burgaza tehir cereyanı verll· 
meal iti de harp sonun• kafm11· 
tır. 

Gerek Kınalıda, gerek Burgu
da ev ve dOkkAnlara elektrik ve· 
ren ve huıusl mahiyette çalıfb· 
rllan birer dinamo vardır. Bele
diye 8 - 10 eene evvel bu dlno· 
mo aahlplerlyle bir anlaım• yap· 
mııtır. F•k•t bugOn için her iki 
adada da eleı..trlk ihtiyacı artmıt· 
tır. Belediyenin, anra,malan ye· 
nlden g8aden geçirmesi, bucıD· 

nün icaplarına uygun yeni ... a. 
lar ve .. rtlar lcoyrrıa11, aaat kaç· 
ta cereyan verilip aaat katta k•· 
allmeal icap ettljilnl teablt etmMI 
IA:ıımdır. Euun bu Beledlyenln 
vazlfelerl ciiml11lndendlr. Bele· 
diye Kınalı ve Burgaada oturan· 
lartn da ıpk ihtiyaçlarını dlltOn· 
mek, bu adada da elektrlk temin 
etmek vulyetlndedlr. 

Dljjer taraftan ma:ıotla çab .. -
rak elektrlk latlhul eden bu dl· 1 
namolar için icap eden mazotun 

1 

da Belediye kanalından tedarik 
edllmeal dah• dolru o!ur. Bu 

takdirde Beledlyenln kontrolO ko• 
laylapr. 

Et Fiyatları 
Yükseldi 

Kasaplar 
Lira Kar 

1 Milyon 
Etmiıler 

Seçim için bütiin kazalarda ve be
lediye ıubelerinde intihap encümen
leri tetkll edecektir. Encümenler 1 
eyUllden 20 birinciteırine kadar mın· 
takalannda bulunan 18 ~ıını tamam. 
lamıı kadm ve erkeklerin llstelerini 
huırhyacaklardır. Bu liateler ıöril
nilr yerlere aaılacak ve isimleri yuıh 
olanlar seçim eünü seçim yerinde ha
zır bulunacaklardır. 

Fazla Fiyatla Yağ Satan 
Bir Simsar Y &kalandı 

Dti.n mezbahada pek u haynn ke. 
silmlıtir. Ba :yilıden et flJatlan bir 
hayli yükselmiştir. Dün 9 karaman, 
2 karayaka, 40 kıvırcık, 1600 1ı:al1I, 204 

Orta tedriaat müe11eselerinin ders keçi, 560 sıfır, 77 manda, 17 inek ke.. 
kealminin 28 mayısta baılamaaı için silmlıtlr. Kıvırcıtır '.i10t111 z liraya. 

Avram Benbasat adında bir maaevi Maarif mtldilrllifi incelemeler yap - lraramanmki ıao lru şa aatılmııtır. 

Seçime iıtlrak edenler şehir meclisi 
azalan için rey verecekler, bu aaretle 
yapılacak tek dereceli seçim sonunda 
en çok rey alacak namzetler "İstanbul 
llmami meclisi" hau olacalrlardır. 
Yapılan tetkiklere ıöre B.,otlu ka• 

saamclan ti; Fatih kuaundan 11, B
mlnönll kuuından ı. Kaddmy, San 
7er, Be,ilrtaf, Oslriidar kualarmdaa 
14-; Be:rlıos kazaaın9n a, Adalar, Be-

simsar Metro hanındaki Elektrik ve maktadır. Kaaaplar tirketl yıllık kOQTelerinl 
Tramvay idaresi memurlarma 260 ku· 1 1 akdetmittir. Hesaplar tetkik eclilirken 
ruıtan 70 teneke Urfa yalı aahmftır. KOÇUK HAHEKLEH ıirketin 500 bin lıa sermayeli oldala 
Iaıe mlldürlülil fiyatı yüksek ıörmüı, halde kirmrn son bir yıl içinde bir 
ve bir memur cönder..-ek o da alıcı 81*_ ~~r~~!~~~~!::.~117~ı!"t;:.~Tt~P: milyon lirayı baldıaia ıörlllmlttür. 
lfbi 260 lruraıtan 57 kflo yal almıı- lant111aı Dr. A•aa Onuna baılıanhfnıda 
tır. Bamm tilerine dlrmll meşhut ya- :vapm.,_ Orlıaa Tahdn, Zin Uattıa •• JCınan 

pılllllf 'H Avram tevkif edflmlıtir. 
Avraıa Jallan 225 karuttan bir 781 
tüccarmdan atdılrnı aöylem!ı ııe de, 
tllccarm iımin1 vermemlıttr. 

Tnfittn tebllfatmı dlnlemlıtlr. 

+ AJtNAVUTI.Aallf MiLLi BAYJtA • xr - Anaftltlana •iDi -hm! ........... 
tiyle 8ntı111tırc!ett talı ırtıntl ıaat onbeıte A)ou 
pafadakl Arnavutluk serarctinde bir toplantı 
:vapılatalıtır. 

Altın Fiyatlan 
Altm fiyatlan 3550, yirmi c1ert ayat 

bir P'UD lrlllce altm 194 Jalnlttar. 
Dün altın üzerine fazla muamele ol 
mamııtır. 

Hin•stanclald A S K E R 1 
l2i'" Baştarafı ı ınclde Görüımeler m- Battarafı ı incide y A Z 1 y E T 

Macar • Alman 
Münasebetleri 

200 düpnan tankı tahrip etmiş- n- Bqtarab 1 melde A.kgab J,.,,uiderin elinde • 

D • ı M ı tir. kabul edilmedikçe ve yürürlüğe ~ Ba,tarafı ı incide 1:ifJ9 Bqtaratı 1 fDcide e m 1 ryo u e m u r a r 1 n a Bu yılın ilk iıç ayında Sovyet. girmedikç~ Müslüman cemiyeti Londra, 4 (A.A.) - Thnes ga- 1·11 il 'de d --bi1---'LI hududu bovnnca kıtalar arasın • 
1 A, ___ d • ph ini · tatmin edilmt• olmıyacaktır Bir t i B' ad k lhenlrıls ı n en o..... .....- ,, -er, .u&laU ogu ce eı yerın- . .., . · ze es' ırmany ~ çarp!şan uv vul,..Uert tetkik ne aramak lhandır. da çarpışmalar oluyor. 

P Elb• v •ı k den oynatmak için yaptıklan boş ecnebı tecavüzü tehllkeainı tama vetler hakkında eliyor ki: 

ara Siz 1 S e e rl e C e teşebbüsler •nasında ve Alınan miyle müdrik olmamıza rağnı~n, BirmanyadaJd vaziyet hakkın- Mihver devlet ıeflerinin her mllll- Nemka Dagiladet gazetesinin Ber 
taarruzlan sonunda insan ve mal kendi nzamızla, hali hazıra ms- daki haberlerin en kötüsü, yalan btlarmda illnı ldet haline ıtren men lin muhabiri son günlerde 63 çar. 
zeme bakımından oldukça büyük betle, ilt~balin pazarlılw ya?a dır. Aky.ab'da Japonlar karaya faat ve ıörilt birlilin~ aakerl hare- plflD& kaydedildiğini bildiriyor. 

1 v kayıplara uğramışlardır. Önemli mayız. Böyle oldUfU halde bıle çıkmış değillerdir. Liman, bili lrltta ~eri:retle behr~ mlltterelı Bu yakınlarda Tgrgu Mun:ez ,eh 
ıçilere Meccanen y emele Dagıtılacak sayıda insan kaybına mal olan ka en hareretll emelimiz, Hlndiltam tarafıma.dan kullamlmaktadır ve strateJık hedefi-:. t~ekiikt ar::: rine yakın bir yerde ciddi bir Ç8I 

yıplardan başka düpnan 1 sonki müdafaa ve harbe devama yar - Çunking sözcüsünün bu haberi :n:-W::n~e ıörliı .:ı1ı1ı için pı.şma olmuı ve RumenlerMoroez 
Ankara, 4 (TAN) - Devlet De

yollan ve Limanlan İşletme U-
m MüdllrlülQnQn bütçesinde de
ldik yapılman hnkkmda haaırla

n kanun llyihaaı bOtçe encümenin
n geçmiştır. Encümen, Umum MQ
lüle 7 milyon 980 bin lira mun

tahsfsat veriJmesinl kabul et-

Bu arada hallc ile daimi tı:masta nundan 31 mart 1942 arasndaki dun etmektir . ., yaymış olması az çok geridir. ı:in çarpqmalrtadır. ve Nadire şehirle~ arasında hu· 
bulunan demıryoı memur ve müstah- devrede topyekun 104 bin 128esir Rooaevelt'in meaa}ı Bununla beraber, Japon deniz dudu geçerek çekilen Macar hu. 
demlerine bir kat elbise, bfr~r kas- venni§, 2167 zırhlı araba ve 2619 Vatinıton 4 (A.A.) Yeni - Delhiye kuvvetleri, Bingale körfezi açtk- . Tanaı, Konika ve Nıs iç?1 harbe dut koruyuculannı kilometreler. 
ket, birer çift ayakkabı V'e fkı sen• top bırakmı§tır. Ayni müddet zar ıeı- ret• Roowvelt'in Hincliıtandakt lannda bulunuyor ve bu kuvvet cıren İtalJanın harp pyelen bucttn- ce takıp etmiftır. 
de bir kaput verilmesi ve bunlarm h tl ri . - l rin b bö"l ed b' -'---- h kil Alman ve Franau milnuebetlert 
bedellerinin tamamen idarece öden- fında Sovyet ava kuvve e nın huna! mttmenlli albay Louia Jobnaon e U 1 • ır Ç~uua 8 karşısmda tamami.)'le kaybolmuıtur. Bükre teki Macar elçisi protel 
me.ı kabul eclilmı•tir. Atölyelerde 15 kayıplan şudur: 176~. ~yy~re .. ha un, rei• Roosevelt tarafmdan "Bir reketlne ı,eb_!>üs etmeleri dai - İtal:sı6ı niçin harp edfyor1 Mıaı al- toda bu unmuftur. Rumen Haricı 
kuruş mukabll'nde verilen y~ekler va savaşlarında dttşur:ılmüftüı:. Hintli tefine" hitaben Jalılmıt mesajı ma mümkündur. mak için mi? lnciltere matJ6p bıle ye Nazırlıjı Rumenlerın müda • 
de tamamen te' ı1 edilecektir. 595 tayyare yerde tahnp ~~lmış taııdıtı baıiin be7as saraydan bildi- öteki haberlere pilnce, bunlar olaa yıllardanberi tnaııtereye lrarp fa- faa h reketlerinde bulundukla • 

-------------------- ve 110 tayyare kara teşekkulleri rilmelrtedlr. MeaaJ muhtevlJatı ifıa ciddidir: Esas 701Ull ciolulWıda balta tflrW mücadeleai yapan ve yavaı Ja- ileri sürerek protestoyu red Amerika Donanması ı 1 Amerikan Tayyare miz tarafından düşürülmüştür. edilmemiıttr. cırmemıı oırmanıardan kendilerine bir vq kendi mmı ordaaunu tet1rn etme- ~~; .. ı 

18 Yll Sonra da Harp 
E•miyecekmlı 

Tolqo, 4 (A.A.) - Japon donan
ı aözcüaO Domet ajansma demif• 

ki: , 
"Amerikan fd08U bundan ıo y!l 

a bile Jçonlara katt bir savaş 
recek kuvvette olmıyacaktır, Purl 

Rarbour'da beş Amerikan zırhlısı ba
tınlrnış, 4 nrhb da hareket edemi~ 

bale ıetlrilm!:tf. Japon ve Atne
an filoJan arasında bugllnkO nls

ht Japonn lehlııe olmak üzere ona 
dokusdur. Blrleflk devletler 

M3 de 17 ~a aablp olacaklarmt 
tahmin ec1i7orlar. O tarihte .Japonya

da hiç olmazsa o kadar Zll'hl•t 
ktır.n 

Türk - Bulgar Doatluğu 

Gemisi Battı 
Vqlnıton, f (A.A.) - Bahriye Ne

zaretinin teblittnde tasrih edildillne 
göre, 11500 tonluk Langley isminde
ki tanare ıemısl Şubatın son ıünle
rinde Cava adasmtn cenubunda cere
Jan eden uzun bir muharebe ema
amda batmştlr. 12 kadar bahriyeli 
ölmilftflr. Sal kat.nlar Paros ismin
deki petrol gemisine &lmmışlarsa da 
bu gemi de birkaç gün sonra batmış
tD', Paros Uzak Şarktı.k' Amerikan 
donanmasının ia e ıemtatydi. 

1180 tonluk Peary muhrıbi ise Port
Darwin Umanmda Jı.pon tanarelerl 
tarafmdan battrılmıstır. Peary geçen 
Umumi Harpte lnp edilmlştl, Bu 
muhripten kurtulanlar bldlaeaiz kara,. çıkanlmqtrr, Bu üç ıemtden 
subay ve er olmak üzere 700 kişi öl
mültür. ----o--Ankara. 4 (Radyo ımteet> - • 

Bulpr radJ'OSU Filibe fUan münase
l7le ,..ptıtı n~riyatta c1em1fth' ki: 

lsveç - Alman Ticari 
Münasebetleri Gerrlnletl1or • Bilhuu sevinçle karıdanan bir 

twtfrak daha vardtr ki, kornsmnus 
rkiyenfn fştiratrldlr. Bu, TOrk -

Bulpr dostJuiunun ne gOsel bir de
lidir. Bu, iştirakle ananevi doetluk 

yi kom1Uluk bir k~re daha teyit 
it de edllmtştlr . ., 

Troçki'nin Kadli 
Mahkemede 

Madri~ 4 (A.A.) - D.N.B. a,janıd 
b ldl 7or: Mekailcadan haber veril
d ne ıöre, UHO da Troçkiyl öldu

Franc: Col<son un nıuhakemes ne 
da b şlanılaca4tır. 

lk kanuııl&rmd ölurn cezası 
m dığrnd n m dde umum ıuç-

n 23 yıl ır hap e m hk m e-
tly<:ce. t r. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Tau ajana 
bildiriyor: Cenevre aiyul mahfıll~ 
de blldirlldliine söre lsveç - Alman 
ticaret mlhıakerelcrrt ı!ttllıçe fenalaıı
yor, iki memleket arumdaki aon cö
rlltmelerde bana alt çok tinemli all
metJer vardır. Bir laveç ekonomi c•
ıetni ba ıöriltmelerln baıı enıellerle 
karaılqtıtını bllcliri:ror. 

Y llll8D Kralı Amerikaya 
Gidiyor 

Stıt;ya, 4 ( A.A.) - Buraya ıelen 
haberlere ıore, 20 Marttanberi Ka
hirede bulunan Yunan Kralı Georıea 
Birlet k Amerık ya Jt tmek !cin pek 
yakında Mısır de let mer ezinden ay
rılacaktır. 

Ankara. 4 (Radyo Gueteal) - Do- Hintllkr MU&Derin yol açarak ilerll7en Japon kuvveüe- fe bafhyan Mı11r, harpten yorpn ve e .... "" ır · 
tu cephesine yapılan sevlriyat sebe- ale ildntle riyle 1 Nisan ıecal 7apdan ıiddeW bitap çılanıı İtalyanın Mıurda hlln- '!!!!!m!!!!!!!!!!!!!l!l!-11!!!19!!!!!!!19!!19!!!1!!!!!!!!1!9 

blyle demir yollannda nakl~t fev- il earpıpnalardan IOIU'&, ll•rl kuvvetle- miyedne bu kadar kolay mı razı ola- kartıımda yoluma k•ecek. Tuaaaa 
lı:allde artmııtrr. Rumen orduları tim Ankara, 4 (Radyo Guetem) - Hint rimiı Prome'den geri alnun11 ve bu cak? İtalJa, bu harpten CSnce kendi nakliyatım ,.paca1r lmvvetli bir Pran. 
diden cepheye ıntllral ettirilmektedir. lilerin mihver aleyhinde olclutana kuvvetler f8}ıriıı tfmallnde yeni mev- mUnemlekeai olan Habettatam bile ye 811 donanmuı ıörine böyle b r 
ltalyadan 10 plJade. 4 dai tümenı bir- ıilphe yoktar; Hintlileı JaPonyaJa zilerint ıirmititir. nlden zaptetmele mecbar olacalı Hem hayale kapılamaz. Ve harbin llOmlDa 
biri ardınca dola cephesine ıCYkedil- dönmek niyetinde defitdirler, bunu aa Sattanı'da Japonlar, Tungu'lıun 15 de orada eski İtalyan ordaaunun bı- kadar müttefikinin pql 11n tı6rilk • 
mektedir Bu arada hava kuvvetleri la düıllmnec!iklert cörilnmektedlr. mil simalinde Yadşe dola7larmda bu- raktıiı ıillh ve malaeme ile techlı lenmeie mecbur olar. 
de pare;~ parça ıönderilmelrtedir. Hintliler biltün Hlndistana tlmil bir ıunu7orıar. l)Qpnan, bil7\1k terakki- edilmeie bqlanan yeni Rabet ordasu-

Alman tümenleri de kıımen yaya, birlik lrurmalr istiyorlar ve bunu da ler kll)'dettlibıl tö7lOyor. nu mafl6p ec!ebDmllk tarti71e. Bana bemer bir aiyueti. Alman 
kısmen demiryolıyle yıtrnak bölıe- demokratlann ltblrllliyle bataracalr- İtalyanın bu harpte kazancı y ln11 lmparatorlaia 914 harbincle mlttefi1ı:! 
Jerlne yollanıyor. Kıı yüzünden yıtr- lanna inanmaktadırlar. Halbuki Ja. Dalmaçya sahili midir? Bu meselenin Osmanlı İmparatorlaiana brp tat -
nalı: ı1ı vaktiyle yapılamadıJmdan Al- ponya Hindtıtam parça'ıyarak hikim lnCJlllZ Hava Akınları de ileride meydana ko,.caiı ıhtilit- bik etmJıti Ru• tehll1ı:esln4en kor-
man ilkbahar taatn1111nan mayıstan olmak latlyecektir. Mllttcanis C!nJ tar pek ifiklrdır. İtalya, Yananl•ta- karak orta Avrapa clevletlerl71e lttt. 
önce Japılacatrna ihtimal verilmemek parçabyan Japonyanın H ndistanı da nın bir lrılmnu ilhak edebilir mi? t.- fak eden Osmanlı devleti hlsmetine 
tedfr Umumi kanaat taarruzun ma- parçalryacafmı Hintliler bilmektedir - ~ Baıtarafı 1 incide tıklilini kuanmcaya kadar yıllarca ve kendi miirettebatiyle sirmlt olan 
7111n° ortalanna doira Japılacaiı mer ler. Atılan bombalardan biri mekte _ ydlarca Osmanlı lmparatorlulana kar- Goben ıırhlıaı, dört harp eeneai ıar-
kezindedlr. KnnarP. tnolanllı ıı clöviitmekten yılmıyan bir mltletin fmda eline bir c;olr fırsatlar ıeçtiii 

So--ler de VoJıada toplachldan be dÜflDÜf ve H çocuk ölmiiftür. çocaklan, muharebede mallilp ettik- halde R111 Karaclenls clonaamauıu ,,,.... Yeni Delhl, f (A.A.) - Hint bir- Ha_.__ d"" ı.. .... ı. bır· bom 
lravvetleri 7Jiınak bölıelerine ıônder- •..ueye uşen ~a • leri ltalyanm esaretini mi kabul ede- tetlrtl eden bir b,. eski mhdı)'J ba-

lill kongresi icra komitesi, bugünkü 1 n .. : ı..-.-.-bak la 1 " mektedfrler. ba i e ~ .utMtwa ıcı yara n - cekleri> Bu harpte talyanın kayıtsız tırmamak t.d• ne lbımaa ,.-•ıtı. Cumartnt sabahı takriben iki saat ""• r-
Rasların Harkof - Tacayıof ara- mıftır. ve tartı11 mti.sbet kazancı ne olacak? &imal denlshıde İncilllere kartı )'ti.k-süren bir toplantı 1apm1'\D', Toplan- d 

smdalrt 400 kilometrelik cephede 90 tıd A d h bel rl k İtalya bana dllıfiıdiyor. Ja UıBnce aek bir topea mahareti ve parlalr ıpot-
tiimene :ralrm kuvvet topladıktan ha- la an son~:ebizı; ':::,::: v e ~ya Lubee'lı laarap oldu alnyan bir yara sibl Italyada için için tınc ntimaneleri 11östereıı Alman dena 
ber veriliyor. Bu, Alman taamuunun d:;a~~::rnunyf;celendlllnl eıaıe:i: ti yor, S8sde mtllterek pye alnm- topealarmıa Karacleailde Ras ıtmi-
ba cih•t• çevrileceii lbtimallerini ku• j ıereı sHylemi,..fr Celte, bu buhranı. Bem. 4 (A.A.) - Ofl aJaneı bıldın· da kendi ıayelertnl birer birer feda JerlM 1raqr acbklan topea at«lllerl 
vetleıullrbor. d ... ~•- lekete ne ..ıbı 7or: Alman a.arl mahfilleri lnailıa etmete mecbar eclll• ve ~7bolın h8r toPCD nba~ yilslntl Jmarta· 

an a .onır....... mem .. tanarelerlnln Lalteclt telu'ini bom • p79ltri7J• pyea\a blT harbın bllt8n .... ._,_ 
Alınanlar ilkbaluırı endife dfrektHler verUmelf prekll Oldulu• ba ....... ~ ' ...Owo...a- ılrillen ha· _..._ --~·--· ........ -· ~-- cals bJr heceriblslllde tclare ........_-r-" an a-- _..tı " _ __, ... _, ~--"' tir Almanlar tlltanbal tamirat vaaı• 

ile bekligorlarmıf nu A ~üdnakapdhhıetminlştkır. ite ta 1 aarlann evvelce aannecllldtllnclen çolı batlıJan İtalya btr ıfln kendine ı.ı.. tal~n bal9nmadıtnu. dddf hff ma-
.ruoa ı Gan om ye ,,. 7t- futa oldıatıma acslcca bildlriJ'or. mea mi? Brltre ve Somalinin kan· -

Bern, 4 (4.A.) - Der Band ıue- ler yapmak Qzere hırelretinJ bir IOn Bomba tubet ede evlerin pek eakf cilala• terki ve Stlven bnatı fl•ttln- harebe)'e sirltnHımelert tein dalma ae 
telinin Berlfn muhabiri yazıyor: ıectktfrdlllnl llAve etmiştir. Mtlnaka- o1maaı ,,. kolaylıkla yılabaaaı ~rin- ele mtltterek 1ıir kontrol .. rtluf7lt bep ıh.......... RalbaJd ba ·~ 

Almanya ilkbaharı ..ıdite Ue bek - plara bugOn öl1eden sonra da de- dm tahribat ıeniı olmaıtar. lnctltere ile bir anlqma Japaralr bn- bep, 1mros adaamda bir Ud İ~ız 
lemektedir. Çiinldl zaferin 1939 se- vain edllecelrt!r. Joarnal ele GtlMYe'fn BerHn ma· dl pyealne anan laedenere lnldnf monttörtllltl betmnak lcln llfdtllinın 
neaine nlsbetle daha kolay c1etll, da· N elanı Wa"ell'le görllftll bablri t&J'le cli70r: 8ehlr haftan .,.._ edip llmr t.ıtbmetfacten Tanaı la- ~=- :!ts:vann :!,":,1~...:: 
ba silç prtlar altında elde edilebil~ y: 1 nen.ı " (A 4 . ) _ Koaıre alevler lctndeydl ,..._ servlılerl biç tibmetlne clhema mi? e -~ := ... _u bir :m_ te-
cetini ve Alman)'lllln ancak dahiU en ...., • ~ 1ıir lt7 kartaramlJOrda Atm ve - ._.. • 
c pbe emaalıl zbir pyret sarfettlli relıl Azad ve Pandlt Nebru buıGn • AJınaQa, Akclenisc1e1ı:i mltteflldnhı tebblll etmekten onlan menec1eme -
t:kdırde muvaffak olacaiını anlamq- saat 17 ,t5 de Geneoral Wavell'ln ika· clablU vulyetlnde her lfin artan 11• mittir. Ollnanlı clnletlnin. harb n 
tır Tarihin hiç bir devrinde biç bir metıAhrna gitmişlerdir. Crlpps'in Pi- veli ile gCSnqecektlr. Azad'a Nehru Junb ve ıilrlyetlerl nuan dlldrıtte sonaaa !radar beraber drllklenmea 
miİletten bu kadar büyük bir fedaklr- rilşmelerde hazır bulundu~ öfrenll- refakat edecektir. Bu ıörilJDıecle tutarak böyle bir ihtimali hesap et- için Karadenizde Rus donanma11Dın 
bir istenilmemiıtir. Alman mıltetlnln mi tir. Crlppe de hazır bulunacaktır ll!Oalil- mele mecburclar.. I>onannwın bir bir tehlike ve tehdit v~11 olarak 
böyle bir ıayreti ıöıtermere mukte- * man blrllll reisi .Jlıınah'm ıelecek Vichy hü1ı:Ometlnın Tunan. ltalyayı mevcut kalmuı o zamankı Alman dev 
dlr olamıyacairnı tarih söyllyecek-( Yen Delhl, 4 (A.A.) - Hint ko- haftanm başında Ger.erat Wavell ile ba yola sevlreelebllecek cuip bir he- letfntn nokta! nazarına 16 e pek el· 
tir ı mite i rP· • Aza~ bug{in General Wa- ııörüııecı-il z:ınrıed!lır.ektedir. tfeftir ftalvll hffvlf' bir t"ebbüste zem bir mesele idi 
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Modayı Deliler Yapar 
Ona Akıllılar Uyar 
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Tarih 

3 

TAKViMDEN 
BiD YAPAAK 

ve Sinema 
Yazan: UWNAY 

yarihi vakalarm geçen senelerin süJdl 
netle belirttiği müsbet hü'riyetleri 

vardrr. Onlar hakkedildiklerl lev
halarda zaman geçtikçe daha derin 
ve daha sağlam bir izle yerleşirler. Bu 
itibarla tarihten mevzu alan iyi roman 
cdar, edipler katiyyen vakayı tahrif 
etmezler, belki hayali şahıslarla o va
kanın içinde başka bir mevzu yara
tırlar ve bu suretle ihtiyar tarihin 
buruşuk yüzünde hoşnutsuzluk ı;izgi
leri görülmez. 

~ hat-~ btı sene bitırmek mec
u~edlr.. Muht.clif Amerikan 
hı~ eti bu meseleye dair neşrlyat-

"'FI ~ yazmaktadll"lar: 

'-·---·· _....:. • • • • • • J 
''Modaya uymak kadar u
zak kalmak ta gülüııçtuı-,, 

r........ ya 2 an: ........ , !arının gittikçe münasebetsiz -
leşen şekıllen yakında bu müna 
sebetsizliğin var hıziyle ayakk.a 
bılarrna da ineceğine ihtimal 
verdiriyordu .. Fakat bu kadara 
vardırılacağını aklımdan geçi • 
rememiştim. 

(Sa~at .. ~~-~n~~eırı ) 

Fakat bir kere böyle bir mefttl A
merika filmcilerinin eline dtlemeeiıı. 
Aman Allahl 

Ortada ne tarih, ne vaka, ile tab
iiyet kalır; en basit mev.zu içinden 
çıkılmaz bir çorba haline gelir. Tarihi 
me'9'Zlllar, biraz da "vesika" demektir. 
Onlan filme etmek o vakalan bir 
daha canlandırmaktır. 

c'th-d nrbi 1942 de kazanamadıgı tak
Hitl~ l943 de krutanromyacağmı bilen 
ınlh ' btt ııerıe müttefiklere karş.T 
n~ Verin bOtthı kavwUcrinl kulla -
Yet ~itlerin gayesi evvela Sov
nıağlt1 ezmek, sorıra fngiltereyj 
buttin P etmek suretiyle Amerlkanm 

l t'nnıUeri.ni kırmııktrr Bu en 
ınu tC'Clll • 
Ceph tahminJere göre IDtler, şark 

esm~ en şagı ild milyon as
tı~~Ybebnişt1r A manya bu 7.ayia
Rw Ylrlda tr.lAll edemez. Sovyet 
nt~~ ~ kayrnı.klan Almanya-

t '"'~ iki def daht\ tazladir .. 
ngfliz • 

l!ı ata ~armdan verilen ma-
ım 8ÖhE ""Geçen seneki şark t.a-
~~ 8l!Dallluda A.lmsnyanm elinde 
H ~ 2&l tilmen vardı. 

nlbu)d bu 1'8Z taarnızn için Alman-
~\1 ın~tn tembı ettiği .lruv-

e erle beı.ı'ber ancak 190 tfımene 
ll'laliktir 
:!fi 

1 
• Z'niıh tfünenlertn mik:tan 

tanklann ~elticl""ır. Tl1menlerdelci 
Yetl :ı:rAtan cbı. azalmıştır. Sov
l<l etin daha büyfik bır kuvvet çıka
ın cakiarf muhakkaktır. Almanlar, 
v ~ bmtrmmda.n Ruslara faik bir 
z ~~ iselet" de Rusların da biz
t kenen tabr.ikalarmda yaptrkları 
A nk '\ile ~ere. ingı1tereden ve 
v lnerfkadan pek ı;ok miktarda gelen 
he henüz eephel~ kullanılıruyan 
d rp rnalzemestni de ilftve etmek icap 

e er. Diğer dhdten Alman ordusu
~un bu !IUll*"tyntınm ~n sene gi

YÜksek olrmıdığtnı da hesaba kat
mak lAzımdır. Ş phesiz Kızılordunun 
ış tna?TU.zhın neticesi cephede bü

YUk ~ _,__ 
Al uuıuuııış'trr. Fakat 

rrıan onhıı!M ~ yıpranmış ve ge
çen kfş oldu{tu gfbi istirahat etmek 
ve ~ imkAnml bulamam 
trr.. ş-

20 Flnland!ll *"""19tt t.'kr: ~nrı 
mnY<>ndar:ı !a2la asloor çıkarabile

CX>kl.erini, l!llbanam miktarda mater-
Yele malüı:: oldu1danm fngıntereden 
V'e Aırı • 
1 erDtadmı pek çok miktarda ge-
en tank ...,. fıayy-Bt"eleri ilkbahar ta-
l"TUztı ..... ~AT1-,l-, ,.;;....ı....-.; 

th-. _.......... ........ .,....,~~ 

Bu Durum 
Vaziyet ~ obırak tetkik edil

d 1 takdirde, Alınanlann btı seneki 
ark ta ~ a geçen senekine 
~azaran dnha .f. tıa rtlırr içinde baş
IYacaklıınna hmonetmelt kap eder 
ş~ Jnilsbct •Moalar bizi böyle dt\şım.: 
tıliyoe sevketmektrotr: 

• Alınanlar bu yaz tearn.ırlannda 
22 Haziran bas'lonmm. a-Yantajlann
dan istifade ed~iye(-eklerdir 

• Abnmı ordusnnun man~?yatı -
nnı geçen seneki kadar yt'iksek ol
rnh atlığı tahmin edflmelttedir Alınan a . 

rp makinesi epeyct> ytpranmış ve 
en l,oi tınsurlıınnm miihim bir kıs
l'llllll ka~. 
stn. .A.lmanlaT bu ~ garp eephe
~ geçen seneye naaarnn daha Q<Jk 
ı et; bJllınsıııa bava kuv-..et:I bu.-

La Bruyere'in bu sözu moda 
hakkında ileri sürülen f1-

k~lerin en değerlisi ve şüphesiz 
kı, haya ta en fazla uygun olanı
dır.Fakat benim düşunceme gö 
re o söz şu şekle sokulsa daha 
kıymetleşir ve doğrulaşır; "Mo
daya büsbütün uymak kadar o.. 
na büsbiJtun uzak kalmak da gü 
lı..inçtür.,, 

Akıllı insan, her meselede ol
duğu gibi moda bahsinde de iki
si ortası bir yol tutmalıdır; ne 
modayı bütün yeniliği ve -ıcaip. 
liğıyle hemen benunseyiverme
li, ne de eski modada demir ata 
ra.k bir moda haticinde pas tu
tup midye bağlamalıdır. Yani 
moda modeli, bebegi, kuklası ol 
maktan çekındiği kadar geçmiş 
zaman kıyafetıerıni gösteren 
müzelik balmumu bir manken 
halinde kalmaktan da kendini 
korumalıdır. 

Mesela, bugün ben, otuz; şu 
kadar yıl önceki giyim tarzın. 
da, etrafı siyah ~rıtli bonjur, 
motifli kadifeden çapraz yelek, 
vticudü yakut, kanatıarı pırlan
ta bir altın an ile süslü iğnenin 
tuttuğu plastron kravat, kolalı 
upuzun, sipsivri yaka, katı kol
luklu frenk gömleği, çizgili d~ra 
cık fantezi pantalon, üst kısmı 
kazmırden yuvarlak düğmeli 
rügan fotin, elde markalı bamba 
baston, böyle bir kılıkta sokağa 
çıkamıyacağım gibı • tarife ne 
hacet? Ne çıçektir biliriz - bobs
til kıyafetinde de gezem.iyece • 
ğim de şüphesizdir. İkisinde de 
gülünç olurum. 

Bilmeliyiz ki, insanlan söz -
den, tavır ve hareketten, her 
şeyden daha çabuk ve kolay gü
lünç eden şey kıyafettir. Charlo, 
dehasını ilk iş olarak kıyafetini 
seçmek hususunda göstermiftir. 
Modaya çok uygun veya modasJ 
çok geçmiş her kıyafet, eski ol. 
sun, yeni olsun dalına dik.kati 
çeker. 

Giyim kuşam davasında baş 

. . 

1 ~~-~~~i~~~~I 
İncelenmesi lazımgelen bir 

noktadır. Naci lıiugatı, lt'ransız
cadan güze1 sanat perısı 1.1~mek 
olan "lvıuse,, ve buuıg .. ,".: Mu
see,, yi almış da ··:rvıuud ya yer 
vermt!mış. Daha yemlerden ::>ey 
di, keıımeyi isiın degil de sıfat 
olarak gosLermekte ve şöyle an 
!atmaktadır: "Mer'i mutedavil 
olan tarz, bıçiın.,, eğer moda 
hakkında önceden bir fıkrin yok 
sa gel de bu tariften bır mana 
çıkar! Ne olurdu, a muhterem 
zat, madem kı, kelimenin aslı 
ecnebidir ve fransızcası da var. 
dır, o lisandan bir ıugat kitabı 
açsaydın da hazır buıdnğun söz 
leri olduğu gibi, açık ve anla -
tışlı tarzda dilimize çeviriver -
seydın... "Mer'i,, ve ·•müteda _ 
vil" de nedir? Niçin "eşya, es -
vap, mobilya, süs ve sairenin 
geçici tarzı, usulü" demıyor -
sun? Sadelikten ve berraklık • 
tan kaçıp en belirgin şeyleri bi
le ağır, ağdalı, anlaşılmaz bır 
şekle sokuyor, bir hukuk veya 
iliı.b.iyet terimine benzetiyor -
sun? 

Zira o zamanın modası bu idi. 
Demek ki, "Moda" kelimesi 

yalnız doğrudan doğruya eşya, 
esvap, mobilya için değil, bun. 
lar dışında bazı adetler, ~ul -
ler hakkında da kullanılır. Şn 
noktada var: Böyle yerlerde 
"Moda", iyi şeylerden fazla kö
tüleri hakkında dilde dolaşır: 
Gençlerin argo kontışması mo.. 
da oldu ... gibi. 

Bize bu kelime, herhalde Tan 
zimat yadigan olacak ... Amma 
Kadıköy tarafında.ki semt ismi 
Moda nereden gelmiş, ne za -
man konmuştur? Sittin senedir 
Modada oturanlardan biri me -
rak edip de öğrenmemişse ya
zık! Bilen var da aydınlatırsa 
teşekk 

.. 1 ur. 

* * * kaide şu ol.malıdır: Göze batma Geç kaldım amma, geç ol-
mak! Insan ancak modaya büs- sun da güç olmasın, şim-
bütün uymamak ve ona büsbü- di beni bu bahsi açıruya sürük. 
tün aykırı kalmamak ile birse. liyen sebebi söyliyeceğim: Ka
yir ve dikkat mevzuu ol.maktan dın ayakkabılarının aldığı ~e -
kurtulur. kil! * * * Camekanlarda bunlara bak • 

''M oda,, kelimesini nasıl t.ıkça kendimi çok ateşli, kabus 
tarü ederler? lu bir hastalık nöbeti içinde 

"Eşya. esvap, mobilya, SÜ6 sanıyorum. 
ve benzerlerinin şeklini belir - Bel! tek başına gelmez, der. 
ten geçici tarz,, ... Bu lugat ba- ler ... Doğru;,Jlarp, bir sürü mü
kımından bir tariftir. nasebetsizliKrerle beraber şu a. 

Kadın ayakkabıları artık ko
mik olmaktan da çıktı; yeni mo
da şapkalara rahmet okutup mo 
da kertesini fersah fersah aşa • 
rak ağlanacak derecede bayağı 
bir soytarılığa benzedi. Gerçek 
ten utandırıcı bir hal aldı. Bili
yorum, şapka ile ayakkabıya ge
linciye kadar bugün insanlar a. 
lemi, daha ağır sebeplerden do
layı yüz kızartıcıdır: Kaıı göv -
deyi götürüyor; taş üstünde taş, 
omuz üstünde baş kalmıyor; ta. 
rihin en insafsız ve zalim, en yı
kıcı ve cana kıyıcı bir devrini 
geçiriyoruz. Fakat, işte, kadın 
ayakkabılarının münasebetsizli
ğini büsbütün açığa vuran nok.. 
ta burasıdır. 

Dünya böyle bir manzara gös 
terirken, beş kıta gözyaşı ve 
masum kanı ile yoğurulur ve 
birbiri arkasına çökerken o apar 
tıman ökçeler ve mantar nalın -
lar yalnız zevksizlık, çirkinlik, 
kabalık, hantallık örneği olmak 
la kalmıyor ... İnsafsızlığın, duy 
gusuzluğun, şirretliğin de en be 
lirgin alametlerini teşkil ediyor. 
Cisimlendirilip kalıba sokulduk 
tan sonra ayağa geçirilmiş bir 
şeytan kahkahasına benziyo...-! 

*** 
O. · nümde eski Mısır ve Yu-

nan sandallarından başlı. 
yarak son asrınkine kadar t-ihan 
ayakkabılarındaki esaslı bütün 
değişiklikleri gösteren bir t.ab -
lo duruy<>r. Tam 57 tane mos -
tra... Her birine ayn ayn, dik. 
katle bakıyorum, gözümle ölçü
yorum, zevkimle tartıyorum, 
bir kısmının sadeliğine im...-eni
yorum, birkaçının tuhafçalığına 
gülümsüyorum; fakat hiçbiri 
karşısında kan başıma çıkını _ 
yor, öfke beni boğacak gibi o
luyor. Hiçbiri bugünkü kadm a
yakkabılarını seyrederken duy. 
duğum iğrenme ve isyan tesiri
ni vermiyor! 

Bugünün son moda kadın şap 
kası, hele kadın ayakkabısı? 

İlahi XX. asır! Sen gerçekten 
yer yarılıp yerin dibine göçm.i
ye ne derece layıksın! 

Başına o şapkalardan en soy • 
tancaSlllJ kondurup ayaklarına 
da apartıman ökçelilerden en 
sivrisini giyerek şu sırada soka 
ğa çıkan bir kadın, bu XX. asn 

(Devamı 4 lkıcOde) 

HAZIM Böyle bir filmi seyredenler, her 
banıi bir tarih kitabından o vakayı 
okumuş &"ibi değildirler; hemen hemen 
o hldiseleri şahıslarla birlikte yap-
10rlar sayılır. O halde böyle bir mew 
su ıakaya gelir mi? Hakikat çerçeve
sinden çrkanlabilir mi? "2 5,, 

YIL 
SAHNEDE 

r--Y azan~--'"\ 
ı Muhsin Ertuğrul 1 

inanılacak şey deiit .. 
Şöyle gözlerimi kapar kapama&, 

sanki dünmüş gibi dün, onu taptaze, 
pembe rengiyle ve hiç değ;işmiyen 
çocuk edasiyle karşımda görüyorum. 
Hani dün öyle ıörüyordıım da bugün 
yüzüne bakınca başka türlü mü görü
yorum, bayır. Hazım ister baba ol 
sun, ister büyük baba, benim için hep 
o eski ve dünkü çocuktur. 

Zaten bütün sahne sanatklrlarmda 
bir çocuk aaflıiı, bir çocuk samimi
liği vardır. İhtiyarlasalar da ba aaflıiı 
kaybetmezler, fakat çok &'enç tanıdı
ğını için olacak. Hlzım sahiden bu 
saflıktaıı ve bu samimilikten biç bir 
feY kaybetmemiftir. Dün çocukta, bu
gün çocuktur, benim cörimde yarm 
da çocuk kalacak. ...... 
Çocuk kalmaıa, çoculdağan ııaf ve 

ırengin ruhuna ta11tna5a, mil-
1onlarca kifiye saçtığı neşeyi kendin
den bqka kimden ödünç alabilecekti. 
Hazmı, nahaman nete ka,.aitm bir 
sebilci cömertliğiyle herkese bopl
tan nnatir çocuktur. Sanatkir di-
7'01'1111l. çUnlrii Tiirlı: tiyatro.unda adet
lerini p aağ elimin baş parmağı ile 
saydığım büyük sanatkll.rlardan biri 
~e odur. Eğer sarraf saf altmı tanır
sa, eğer kuyumcu has pırlantayı bilir
se, ben itte onlarm sallhiyetlyle söy
liiyorum ki Hazım eşine dün,.a sah
nelerinde pek az rastlanan büyük öl
çüde bir sanatkardır. 

• ... Jf. 

onu bilmiyenlcr. onu yıılnndan ta-
nıyanlar sanırlar ki Haz m, yal

nız baııma kalıp komik ıahsiyetlerin 
aktörüdür, bütün hünen de bunları 
arasıra bir kaç nükteli cümlelerle süs
lemektir. 

Yanılıyorlar. 
Belki &"Örenler de unutmuttıır, belki 
bugün artılı: kimıe hatırlamaz. Fakat 
ben ayni sahnede bulunduium için 
iddia edebilirim ki komed!lerde ne 
kadar muvaffak 'olarsa dramda o mer 

Hazım Bir ıtavuk Devrildi 
Piyesinde 

Mııır melikesi Kleopatra'ya ait bir 
film IC)'t'etmek felilı:etine uğradım. 

Amerika sinemaınnm Fransa tarihi
ne, On Altmcı Ltıi'lere, Mari An• 
tuvanet'lere, Danton'lara. Robeepi
yer'lere yaptıltlan zulmü bıldiğim hal
de yine gittim. 

Tarih, Kleopatrayr bir "ihtişam,, 
ıibi tannr. Bu harllı:ullde mahlfUı:, 
yalnız Mrııınn değil, şöhretiyle, zaa• 
fiyle, aşlı:iyle bütün kadınlık dünya. 
ımn tarihi bir ibidesidir. 

Bu muhteşem melikenin yerinde ne 
ıörüyorumi' Bir kostümlü baloda Kle
opatra kıyafetine girmiş sanılan mi• 
naıın saratlı bir hizmetçi güzeli. .• 

Kleopatranm Seba melikesi ıibi 
bir llem olmau llzımdı. HaJbu1ı:i ba 
muhteşem melike ile Mark Antuvan 
araıımda geçen şu sahneye bakınız: 

"Antuvan eHnde iki köpekle Kleo
patra11 ziyarete &"elir. Kapıda danm 
iki mızraklı asker Romalı kumandam 
içeriye brnkmamak isterler, fakat An

tebeyi lıcat lr:at ıeçen Hbım. 00 selri% tuvan kendini tanıttırıp içeriye girer. 
milyon Türkün en içten relen ıevıiıi- Melikcı, Madam Rekaniye rı'bi bhı 
ai kazanmıya sahiden Jlyılı:, btiyiik ıealonp m:anmıştır. Romalıyı coıtar
çapta bir sanatklrdır. Ad:na hallı: de- tnak için bir yandan yan çıplak bs
diiimiz 0 iyi sezişli kütle. Hbım'da lar dana ederken prap kupaları da 
bu ıaydıklanmdan çok daha fazla de- meydana çıkar. 
ter balmamıf, onan ruhundaki ıerçek Artık ikili masanın başında lı:arp 
aanatlı:lr hüviyetini sezmemiı olsaydı lı:aJ'fıya kafayı çekmektedirler. O a
ona bu lı:adar ıevmez, benimeemezdi rahlı: o mııhtctem melilı:eyi - tıpkı Jı.,. 
Halkın ıözü onun özünü ıördll. nı- merikada fazla viski içenlerde olduğa 
hunda sakit bu özü sezdi. ıibi • hfçlı:rrrk tutar, 

Jf. .af. .af. - Sen luçkırdınl 
- Hayır. Sen ..• 
- Yona burada başka Mriııi mi 

ıl 

Bu özü ben onda Molitre'm lııome-

YUİ' 

- JlılalllDm altına bakahm. 
İlcisi maııanm altma bakarltır: 

rin eri,ilmez mümessili olarak tanı- Yeni bir hıç:lı:ırılt daha itfdllir. 
yanlar onun n~ acı bir facia kahra- _ Gördün mil? İşte hıçbran sen .. 

dis.inde değil, lbsen'in bir pi1eain
de, Schiller'in bir faciasında cördüm 
Yıllardanberi Hizrm'ı basit komedile-

manı olabileceğini tasavvur edemezler 
Hakları var, ben de görmeseydim, lin .•• 
b d . dı F k Hl ' - Ha,.,,., sensin ..• 
en e ınanamaz m. a at zım m Ba hıçkırık cilvesi üzerine An~ 

gülen ve aihyan maskesiyle güldüren v.aa Kleopatranın omU.ztına bir pka 
ve ağlatan büyük bir sanat kudretine darbesi indirir, ve kadına doiru aal-
çok defa şahit oldum. Hizım aad bu dırır. İki büyük perde bu aşk sahne. 
bakımdan ne kadar övülse azdrr. sini örter, ıeniş ııalonda kızlar rak• 

.af. lf. lf. sederler, tavandan gül yapraklan dö .. 
ktililr ..... 

B ir gün Türk sahnesinin tarihi ya- Mevzmı daha ziyade sinemalaıtır • 
zılırsa yirmi beş yıl btitün Tür- rnak fçfn Antuvımm ml.ŞUkasına ye• 

ltiyeyi katıltarak güldüren bu ıenç a- lek cebinden çıkardrğr bir "meyveli 
damm iıml ilk satırda yer almalıdır sakrz., ikram etmesi eksikti. 
Büyük bir sanatlı:lr olan Hlzım'ı ba Kendimi dışarı attığım zaman film• 
vesileyle övmüş olmaktan çok büyük ciliiin tahrip ettiği Seba melilı:esı. 
z:evlı: duyuyorum. Çünkü bu çocuklar- nin, Kleopatranm, Salambo'nan Marf 
la ayni çatı altında çalqmak, çok kere Antuvanetin nıhlanndan af talep et• 
içimden tqan ba övme ihtiyacından tim ve l'eride kalanların ba eneiziı• 
beni alıkoyuyor, doinıaanu iıtenıe· yondan kartulmalan için yana yakıla 
rı.iz 111alını metheden bazirılna ben- dua ettim; Allah kabul etsin!. 
ıemekten korkuyorum. 

Ulldttrrnat. Jm!C'burfyetindedirler. 
ıttr~~ngiltepe. adanm müdafaa ha-

ıu-drtnı tammnıam ıştır ve taa.n"U-
2& ~bılecek: bir vaziyete gelmek ü

~- AdndB, m<"1dataa için ayrl
~an ba~ t::ıarn.rz tr;in kulla
~ çak mfktarda 8*ç;- vıe han 

Ar.aba "Moda,, dilimize hen. yakkabılan da getirdi! Belliydi: 

~··•ta•n•m•t•emgeçllİlti•· .............. B.~•k•a•ç .. yı1lci1•a•n•be .. ri•k•a•d•ın .. şa•p•k•a._-r;;; ............................................ ... 
1 Bugün S A R A Y Sinemasmda 

YENİ NEŞRİYAT: 

KOYE DOGRU - Ba ıaecmwımn 43 ilncO 
Hyıaı ko~ ait ekonomi, idare, terbiye. Hf· 
lık, bıymdırlrlı itlerinden bahseder 43 flncU 
HJ'lll htanbulda çıkmıştrr. 

,_KADIKÖY -

HALE 
tıeri ~:ıştır. 

• Sov,.. ~ pn1. ~ 
~'-nak, hıaıud&1ımk ft ~ ndk
""''Ull ~ ~ J"IPID31ı: için 
~ kaıaeol:.mubt'. Ayni zamımd!ı in
~en '" .Amerikadan pek çok 
~a tmJ'lr .,.. tuyyare ahnış .e 
""'ıaıtn ,_ tıanza \";in saklamlŞtır. 

• Rwibwı: lllllı:ıed ~ smel bebm
dan en mmmn dtan merlrezlerl 'tıe 
~ 9ek!a lll7!Dı: harbin tıaa lltHr 
;ı~ lııt!h'IB edlardı: çok ku. cd 
~khn ~d!r. 
• ~ w .Almmı bıeutınm 
~ nıemlekeC:lcrirı harp sanayii 
~ Ssmtset kabiliyetleri, 
IngUız bn.a ~tlerirmı mt1temad! 
taal'nlztaıtyte ~ldamr 
A.1-...~ • 

bıe ·~oa.uya A:lıwt& .Jıapooyanım hm--
~k!Jıtı\ pçen ~ nazaran 
~~ ~renmiştiT. Fakat 

Awoupa hAl'p sa hnesl için 
-- ınibver fthı en iyi ihtimal Jle -
d&-t betı a,ıd'ıtn eıP'l"el müessir bfr rol 
~az. Buna mukabil Amerika, 
~ kuv.eıt l:aynaklarlyle mot
~ eepbestne btrlmıştır ve bu
nttnh. teshi, IQliaı- aectik:ı;e daha ziyade 
'88eHlecekth 

1 
:Muhakkak dtan btr rey 'Yat'S8 Xızı

O!"dlı bu )'aztn yine büyük ve çetin 
btr hntihan eeçtrecektir. İngilizler 
~a Yeni bir cephe açmak suretiy
(; .Alınan ordusumın mağlılbiyetini 

BUG"ÖN 

i P E K' te 
Kahkaha tufanı 

3 AHBAP 
CAVUSLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 
~ en bftyftk lııomedl'lll 

TORKÇE 8ÖZL0 

'!'aktitll maaaam Filim 
Bugftn saat 11 de tenzilatlı nıatbıe 

BUG-01' 

MELEK 
Sinemamda 

SBflMin en nelis l'e 
fÖhl'elli filmüıin 

3 tJNC-0 HAFTASI 

ARJANTINA olaylaştırnbilirler İngilizlerin Ro
:uı~ fabrikahırmdan aonra yine Pa
tika C'tVat-mda Matoforcl kamyon fab
~ ~ htnıa tmırnızunda bulun -
old Alman taaıTtmı hazırlığı içhı 
ın ~~ nıühim bir darbe teşkil et- Ae111ttt., ZWk_ Ne..... ıwnncı.. tam .. Venf DaMlar 

me d r. SöYlend ine göre, bu ilci Eğlenceli bir mevını .• Senenin en çok beğ~ilen Fflmf 

, 

JACK OAK1E ve CHARLOTI'E GREENWOUD lle 

SHIRLEY TEMPLE 
tarafından yarafılan ve artistlerin hayatlarmı tasvir eden 

KOÇUK YILDIZ 
filmini mutlaltn görünüz. Müessir mevzuu ve cazip sahneleri 

• Bugün saat 11 de tenzilAtb matine 

vardrr 

CANDAN GÜLMEK ve KEDERLERİNİZİ UNUTMAK İÇİN 

SÜMER Sinemasmda Bugün 

ALLAN Jones • ROSEMARY Lane 

, 

ile göz kamaştrrlcı ftngin ve zarif lualetler giyinmi:ı g(lzel kadınlar 
tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan 

SiRAKUSA GENÇLERİ 
Şen, sevimli, neş'eli ve gillOnçlü operet !ilmini ı?öriiniiz. 

Bu.an saat 11 de t1>n7!J~tlı matine> 

SARK sinemasn~da 
~nfillerl aska baglıyan bir eser. 

• YAPI - Gtlael Sanatlar, fikir ft lrflltllr 
deraiıdlr. 10 uııu;u aayıN deleri ya~ı ve re • 
aimlerle htanbulda çılunııtır 

+ 
VARLIK - MiUiyetp .e memlelı.etci nlıir 

mecmuasıdır. 21 O aneu aayraı Anlıarada neı· 
redilmiıtir. .. 

TiCARi BIRLIK. MECMUASI - Ticari, 
lktısadl. malt, sınai meıulterle meıırnl olar. 
S OncO sayısı htanbulda çılımıttır. 

GENÇLiK - Haftalık auetedlr. 40-511 ncı 
aayıaı htanbulda nefftdilmltdr. 

Sinemasında 
8 Nisan Carşam ba günü mati
nelerden itibaren memleketi

mizde dUlf!re destan olan 

REBEKA 
filmi gösterilecektir. 

10 binlerce halk TURK ŞAHESERiNt görmek üzere 

r·ALEMDAR~::f .MTL.LT ... ! 
!.................... . .................. . 

Sinemalarına altı7or. Türk sanat dehdsmm son harikası 

-K 1 S KAN Ç 
Baş Yaratıcı: Ertuğrul Muhsin 
GALiP CAHIDE · SUAVi TEDO 

En büyük rekorları kırarak devam ediyor. 

61------· BU G "ON 
BİR TAŞLA UÇ KUŞ ELHAMRA'dG 2 büyük 

=::;~~,.~· THEO LINGEN'in Gusti Huber ~.Q~ !: 8~~~.Q.~ fi ESR~~,~~·~~I\' 
Film birden 

tatbr a:rdu 4.000 k. myon yapmak-

~ bu mUrtar Almanya hesabı- Mve o18rak renkli komedi: t.tüzedeki Maymunlar 1 
=.ımıltşan F nsız f, bri nlarmm u-

blektedır,. l'~' teşkil et,. ı '-•~----- Bugün .saat M de tenzilatlı matine 1 ı 

e ııerman THI.:\lMİNG ılc temsil Qttikleri .:menin bcştar.. .. başa ne.s ı Moskova - L(;r.ingrad opera ili HEVECANLI ve MERAKLI 
:ırtistlerlnin ~eseri • NEFiS MACERA FILM 1 

::ıhk, h::ılarhı dolu bir Fılmi Bugü ı o;aat 11 de tenzılaUı matıne 1 
- , ~--•••• Bul[iin saat 11 de tenzllAtlı matine fı.. .-~ 



4 TAN 
Hafta Konuşması 

.------l!:m _________ , 
SÜMER ( 8q ~atı .$ 11no .. ac) 

tam manas.iyle imsiliyen bir işa
ret, asır hakkında en doğru fi
kir verip düştüğümil% 7.2'oıksi.ı _ 
lik ve iz'ansızlık derecesini gös
teren bir semboldün 

Bunlarla süslenerek ortalar -
da dolaşmak için bir kadın yü • 
reğinin hiç olmazsa ayaklan .k..a 
dar nasırlaşmış, iyilik ve güzel
lik duygularına karşı epeyce 
katılaşmış olınası da lazım gel
mez mi? Fazla deri sarfına mey 
dan vermesi, balık ağları için 
pek lüzumlu ve çok kıt olan 
mantarın da lüzumsuzcasına 
harcarımasına yol açması da 
memleket iktısadı bakımından 
ayn bir mesele değil midir? 

Sormak, öğrenmek istiyo • 
r:um: 

Bu moda bize nereden geli-
70r? Ve Amerika gibi milyarlar 
v.e israflar ülkesinde bile çıft ön 
lu ceketlerden yelekler kaldın
hr, İngiltere kadar görenek ve 
adetlerine bagh zeng;nler yur -
dunda pantalon paçalarındaki 
kıvrımlar eksiltilirken biz ne 
sebeple kadın ayakkabılarını de
ri, kösele, mantar sarfiyle bite
viye yükseltiyor ve çirkin bir 
moda uğurunda varımızı yoğu. 
muzu bol keseden harcıyoruz? 
Acaba bugün adlarını yazdı -
ğım veya yazmadığım memle • 
ketlerin hangisinde böyle apar -
tnnan ökçeler ve mantar kaplı 
na.lınlar kalın.ı.ştır? Hangi kadın 
öl.le ay-.dt.kabılarla sokağa çıka. 
bilmek cesaretini göstermekte -
f!İr'? 

Yaşadığımız kızıl ve kara de. 
vfrde göze batmaktan kaçınan 
insaflı kadına bin saygı! 1 

BANK 
Sermayesi: 100.000.ÖOO Türk Lirası 
Merkezi : Anakara • Şubesi: lstanbul 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli 
En 

Tasarruf ve Ticaret Mevduatına 
Müsait Şartlarla Faiz Verir. 

Müesseseleri : 

Sümer Bank iplik ve 
Müessesesi, 

Fabrikaları : 

Dokuma 
Ankara 

Fabrikaları 

Bakrrköy bez fabrikası, Bünyan mensucat fabrikası, Bursa Merinos 
fabrikası, Defterdar mensucat fabrıkası, Ere~U bez fabrikası. Gemlik 
Sunııipek fabr1!ta!l, Hereke mensucat fabrikası, Kayseri bez fabrika· 
sı, Nazilli basma fabrikası . 

Sümer Bank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi 
ISTANBUL 

Sümer Bank Sellülos Sanayii Müessesesi 
t Z M 1 T 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesı 
tSTANBUL 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
KARABÜK 

Fabrikaları: 

Kütahya Keramik Fabrikası, Tosya Çeltik Fabrikası, 
Sıvas Çimento Fabrikası 

Ayrıca birçok mühim sa.nayi ve ticari teşekküllerde 
iştiraki vardır. 

• Söyle .:fr ~y* de düşüne • ' ı 
•. lim: Vitrinlerde gördüğu 

müz o büklüm büklüm, katmer (3811) 

katmer, biribirinden enli ve ,._•••••••••••••••••••- , 
yfiksek katlarla yalansız iki ka-
rış palyaço veya sakat adam 
ayakkabısını bundan birkaç yıl 
önce, bir kunduracı icadedip de 
birdenbire camekanına koysay -
dı ne olurdu? Bir tek kadının 
nlmıyacağı, eşini ısmarlıyamı. 
yacağı bir tarafa dursun, bu 
kunduracının çoluğu çocuğu 
- kösele kesmek ve deri incelet 
mck için kullandığı keskin hı
.Çağı ya kendi göğsüne, yahut 
başkasının böğrüne saplamasın. 
dan korkarak - hemen akıl he -
!kimine koşar ve akıl hekimi de 
bir felaketi önlemek rnaksadiy. 
ie hastayı hiç şüphesiz timarha
neye koymaktan başka bir çare 
kalmadığına hükmederdi! 

Zaten Fransızca hır Atalar sö 
zü vardır: "MODA Yl DELİLER 
İCADEDER. BUNA AKILLI
LAR UYAR!,, bir şair de der 

1:: ''MODA ZALİM BİR HÜ
Kt}MDARDIR; BİZi ELİNDJı:N 
.ffİÇ EİR ŞEY KURTARA -
MAZ!., 

Bugünün şiirine, mimarlığı • 
ha, mobilyeciliğine, kadın şap • 
kalariyle ayakkabılarına. hatta 
lıarp politikasına hükmeden 
Kral Moda, yalnız zailin değil, 
şiddetle zevksiz ve zincire vu
ımlq.cak derecede zirdelidir!. 

, .. K . H . S, - F. Ye ~I • • , 

TÜCCAR TERZi 

M. ALTIOK 
Beyoğlu İstiklfü Cad. 357 Karl
ma:n Pasajı karşısmda. Telefon: 

43167. ER K E K ve K A DIN yeni 
&eşit kumaşlarımız mevcuttur. ._ ______ , 
ESKİ KİTAP ALINIYOR' 
Yazma, basma, eski yazı, ye- ı 

nl yazı, her cins kitaplar alınır 
Taşr:ı mektuplarına cevap veri
lir. Ankara caddesinde Şark kü
tuphancsine müracaat ediniz, , 
ılstanbul Asliye ÜçUncü Hukuk Hl· 

ktmllğlnden: Beyoğlu Knlyoncukulluk 
Bir Kuyu sokak No. 1 de mukim Ya
n! tar.a!ından, Pangnltı Barulhatıe 

ooddesınde 45 No. 1u evde mukim i
ken halıhazır ikametgah!nm m~hul 
otd:uğu taayyün eöen Ana aleyhine 
mehkemenin 942/ 334 No. lu dosya -
zıyle açtlan bosanma davasına ait ar
zuhalin Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 140 ve 141 inci madde
leri mucıbince davf.'tiye ile birlikte 
ilflnen tcbligine karar verilerek ar
zuhal ve davetiye divcınhaneye talik 
edilmiş oldugundan mumaileyh Ana
nın .ınezkür arzuhale 10 gün zarfın
da cev, p vermesi "e duruşma ıçın 

t~n edılen 1/6/942 Pazartesi gunü 
saat 14 de mahkemede hazrr bulun
ması veyrı bir \•ekıl g6ndermesi lu -
zumu teblığ makamma kaım olmak 
üzere ilan olunur. 

1 Askerlik lşlerL_) 
FATIH ASKERLTK ŞUBl!:StNDEN: 
Tbb. Tıfın. Halim Tilıün. P. Tğm. Sait Ev. 

tm, rbb. Tim Necati Oıf. Ertuğrul, P Tıfm, 
Ahmet Faik Oıf. Muraffer Istanbul 332 Din 
ıııı~ye mOrac;ulan. 

* 'EMINONU YERLI AS ŞUBESJNOP,N: 
J t h im Tim ıbrahım ~. Ahmet Hakkı l23, 
Ik • ı Tfm. Sadettin oıı:Iu Nrcaıı. 
To çu Tim. Mehm.ı o~lıı Fehmi 330 
F.c acı 1 m. Is. Hakkı o~lu M Nadi 3D6 
E a ı T nı. Feyzullah oı-:lu V oıel 306. 
l T Ali Rrıa oflu Ah. Hamıt 306 
E a Ustf. Abdullih oflu Yalıup 30S 
~aı:ı Tıı:m. Ahmet Rıfİt oıı:ıu M. Nc.:a u 306. 

i kramiye ikramiye İ kramiye 
Adedi • Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

1 30,000 30,000 
~ 10.000 40,000 
6 5,000 30,000 

40 .2,000 80,000 
120 1,000 120,000 
160 500 80.000 

1.200 100 120,000 
1,200 50 60,000 
8,000 10 80,000 

160,000 2 320.000 

170,731 Yekun 960,000 

YOZ BILETI'E 42,68 BİLET' 
KAZANA C AK 

Tam bilet 1, yarım bilet 2 lira 

Devlet Oemiryolları ve li~:anlan işletme idaresi ılanlan 
Sirkeci - Ye:ıilköy klsmı istasyonlarmdan yapılacak (tuz) nakliyatı

na mahsus tarife 10 Mayıs 942 tarih ınti.en itibaren mtriyetten kaldlrıla
caktrr. Fazla Lıfsillıt için istasyonlara miıracaat edilebilir, °(2358-4184) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Ac;ık eksiltme suretiyle idare ;isçileri için 122 çift vidala iskarpin 

yaptırılacaktır. Mııhnmmen bedeli 2074, ilk teminatı 156 liradır, Şartna. 
mesi her gün J,e\•aznn Dairesinde görülebilir. İsteklilerin muvakkat te· 
minat ve kanuni ,·esaikle 13/4/942 Pazartesi günü saat 15 de müdürlük 
binasındaki komisyona müracaatları, (3948) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İstanbul, Ankara, Adana, Eliızığ arasında seferlere başhyan uçaklar

bı taşınmak üzere 1.4.942 tarihinden itibaren bilumum P,T,T. merkezle
rince uçak müracellıtT kabulüne başlanmıştır. 

Uçağm Yeşilkö~ den hareket saati 8,40, Yeşilköye muvasalat ııaati 
16.40, post:ının htnnbuldnn hart'ket saati 7.20 dir, 

mılkrııııza bir kolaylık olmak iiıere htanbul, Gııl:ıta, Bcyoı:du, Şişli, 
ü~kiıdar, Ha:vdarp .. ~a. Kadıköy merkezleri sabaha kadar: Beyazıt, FRtih, 
Aksar.ıv, Tophane, flesiktaş, Kasımpaşa merkc:ıleri saat 24 e kadar; Bos
tancı . f:renkriy, Kn:rıtoprak, Selimiye, Kuzguncuk, Bebek, R. hisar, Ar
navutköy, Ortaköy, Fener hal, Unkapanı, Kumkapı, Samatya, Baktrköy; 
Y~llköy, Topkapı, Elirnekapı P.T.T. merkezleri de saat 19 a kadar her 
türlti ucak mürastJAtı kabul edeceklerdir. Bu merkezlerce kabul oluna
cak maddelerin ilk uçakla sevki hususu temin olunmuştur. 

Bununla beraber İstanbul postahanesinden uzak olan Boğaziçi, Haliç 
ve Erenköy'den i1eri Pendik'e kadar olan diğer bilumum merkezlerce de 
mahctut mesal sMtlr-ri dahilinde bilakaydı şart uçakb gönderilmek üze
re her nevi müraselAtı kabul olunursa da, bunlartn vapur ve tren tari· 
felerl tamamen uygun olmadığından, son postalarının hııreketinden sonra 
kabul edecekleri nıevr,dm merkeze celbi imkıl.nı mevcut değildir. 

Bu itibarla ucakla mektup göndermek istlyen ve gününde gitmesini 
arzu ederılenn fa:imler: yukarıda zikredilen merke:>:leri tercih etmeleri 
ve J)ı) tanın İ>•ianbulcian hııreket srıatinı gözden uz:.-ık bulundurmamaları 
kendi ınf.'nfuııtleri lktızasıdtr, 

Saygılarmu·cla muhteI"em halkımıza arzederiz, (4150) 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şiketinden 
31 Marl 1942 tarihinde Ankarada T ürkiye İ~ B:ınka:sında alelade 

toplanan Hissedarlar t:muml Heyetinde Şirketimiz hisstı senetlerinin be
heri için 6 numaralı kupon mukabilinde bilumum vergilerin tenzilind~n 
sonra safi (9) Dokuz kuruş temettü tevziine karar verilmiş olduğundan, 
15 Nisan 1942 tarihınden itibaren Türkiye İş Bankası ile Türk Ticaret 
Bankasmm Merkez ve İstanbul Şubelerinde tediyata başk:nacağı sayın 
hissedarlara il.An c;lunur. 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şiketinden 
31 Mart 1942 tar.ihinde Ankru:ada T ür:...iye İş Bankasında alelade 

toplanan Hisı;edarlar Umumt Heyetinde Şirketimiz his;e senetlerinin 17 
numarall kupon nlUk&bilinde bilı'.ıınum vergilerin tenzilinden sonra hisse 
başına ( 125) Yüz Yırmi ~ş kuru:; ödenmesi tekarrür etmiş olduğ':1ndan 
15 Nisan 1942 tarihinden itibaren Türkiye İş Bankıısı Ankaı·a ve Istan
bul Şubelerinde tediyata başlanacağı ilan olunur. , _______________________ , 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası Müfettiş Namzetliği 

Ve Şef Namzetliği 
Müsabaka İmtihanı 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasmdan 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakıyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve şef namzdi alınacaktır. 

2-Müsabakaya girebilmek için: 
A - Türk olmak, 

1 

B - Askerlik fiili hizmetini yapmış bulunmak, 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 

1 D - Yabancı ile evli bulunmamak, 
E - Hukuk veya iktısat fakülteleri, siyasal bi1gi. 

ler okulu, yüksek ticaret ve iktısat mektebi veyahut 
Maarif Vekaletince musaddak yabancı memleketler -
deki muadillerinin birinden mezun bulunmak, 

F - Herhangi bir hizmet taahhüdü altında olma
mak, 

G _ Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyr 
~i i~ibariyle mesleğe alınmasına mani bir hali bulun
madığı anlaşılmak, gerektir. 

3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21 ve 22 ni
san d~ Ankara ve İstanbul ziraat bankalarında ya. 
pılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankara
ya getiri1ip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettiş namzetlerine 140, şef namzetlerine 
120 liraya kadar aylık verilir. 

5 - lsteklilerin 13.4.942 tarihiıne kadar Ankarada 
teftiş heyeti reisliğine bir mektupla müracaat etme
leri ve: 

A _ Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasında me
murluk isteyenlere mahsus beyanname ''bu matbua 
bankalarımızdan alınabilir.,, 

B - Bankanın göstereceği tabipten alınmış sağlık 

raporu, 
C - Tahsil diploması, 

D - Nüfus tezkeresi, 
E - Askerlik vesikası, 
F - Hüsnühal varakası, 
G - 6X 9 santimetre eb'adında dört adet kartonsuz 

fotoğrafı tevdi etmeleri gerektir. ''Bu vesikalar İstan

bul veya İzmir Ziraat bankaları vasıtasile de tevdi e
dilebilir.,, 

6 - imtihan program1 ile sair şartları gösteren 

1 

matbualar Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat banka . 
lı:n·ınrfan elde erlflPhiHr. 226.4 

'---------------·-----Sahip ft n~riyat mDdtlrtl BaW Lfttfi Oönlüncil. 

Gazetecilik ve neşriyat 'r. L. Ş. TAN matbua 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
KlMdntı T M'ibi: 1988. - Sermaywt: ?00,000,000 Ttirk Lirası. Şube v& 

Ajans adedi : 265 
Zirai ve Tieari her nevi banka mamneleleri. 

PM'B biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 
ı---

Ziraat Bankasında ltumbarah ve ihbarsız t asarru:t hesap~ıSa rrı 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa ı;ekilecdt kur'a De aşa .. ·' 
olıllıa göre lltramiye daiıtılacaktır : 

4 adet 1,000 Liralık 4.ooo Lira 1 100 adet 
4 .. 600 .. 2,000 .. 120 ,, 
4 • 250 .. 1,000 .. 160 il 

4-0 .. 100 ,, 4,000 .. 

60 Llralık 6,00(J ı...&ra 
40 .. 4ı.600 .. 
20 • 8,200 • 

O 1 K KAT : HesaplarmdakJ paralar bir sene ~ 50 liradan acıeğ1 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasi1'e vwilecekür, 
Kura1ar senede 4 defa 11 EylUl, 11 Birincikanun, 11 Mari ve 

11 Haziran tarihlerinde çekileeektir. ·-ıDeniz 'Le,;aiım Satmalma · Komi~vonu İlanları . '·... . ' ., .. 

500 adet Telefon Direği Alınacak 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre 500 adet taefar. ~ pa
zarlık eksiltmesi 8 Niı;an 942 Çarşamba günü saat 15 ci.e yapilaoektk. 

Şartname~ini gönnlek istiyenlerin her gün ve pzarbğa iştirak ede
ceklerin de belli gün ve saatte Kasımpa.şada bulıman komisy003 mU.. 
rac-aatları. (4%09) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İUın No. sı 156 -

148 No. hı 111na etctho: 
A - Vitrinlerde teşlrir edilen eşyalar ti.zerine tfttuti m«bart *1t -.$. 

yat etiketlerinin okunaklr ve görünür şekilde vazolunmalan, 
B - Şapka, ayakkal"l ve emsali gibi siparlş i1zt'rine mal imal edeıı 

ticarethanelerin vitrinlerinde teşhir edilen mamılllet' üzerine fiyatla be-
raber ısmarlama kaydr koymaları lüzumu .iliın olunur. {4210') 

Kambiyo Memuru Alınacak 
T. C. Ziraat Bankasıı Uh1um Müdürlüğünden 

Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerimizde çalrştmlmak 1'e 365G araı 
barem kanunu hükümleri dairesinde 85 - 210 lira aylık verilmek üzere 
lüzumu kadar kambiyo memuru, şef mu avini ve l1f!f alme~ 
A - Taliplerde arannaıı vasıflar şunlardxr: 

1 - Askerliğini yapmış olmak. 
2 - En az lise mezunu veya o d erecede tahsft gC'trmQş olmak. 
3 - İstihdamına mdni bir hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden aşağı, otuz besten yukan olmemalc, 
5 - Şef ve şef muavtnllği için daha evvel kambi)ıo işlerinde .ama

rcse sahibi olmuş bulunmak. 
6 - FransıC'?a. İJl8'ilizce, Almanca diller inden b trlne halddyle vakıf 

bulunma\: (Bu dillerden ikisine Aşina olanlar tercih edilecektir.) 
'1 - İstenecek vP!laiki ibraza ve memurluk taahhfttnamesh:d ilnMJl'8 

ffinı\de olmak. 
B - T alipler lisan ve mesleki bilgileri h ak:kmda yuluınde yardi ,ab&
terimizde 28.4,942 tarih\nde bir ehliyet tmtih antna tAbi wtulacaldmdır. 
c - isteklilerin Ar.kara, İstanbul İzmir subelerlmi7..e m6racaat ederek 
(tmtihana girme kartı) almaları l~zımdrr. (40!0) 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonunda1t 
Cinsi Kilosu M. Bedeli Teminatı 

Lira Lira 
Koyun eti 100.000 100.000 6250 
Stğır eti 100.000 80,000 5250 
Koyun eti 50.000 50.000 3750 
Sığrr eti 50.000 40.000 3000 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazdı etler a)'Tt dôrl sartnamede olm
ve ayn ayrı taliplerP ihale olunmak ruretiyle ve kapalı zarf usullyle ek 
siltmeleri 16 Nisan 1942perşembe günü saat büyük partiler 15 ve diğeri 16 
da İzmitte tersane kapısındaki komisyon binasında yapllacakhr. 

2 - Şartnameleri yukardan sera ile 5, 4, 2.5 ve 2 lira bedel mukabl 
linde İstanbulda Kasımpaşada Dz. Lv. Satınalma komisyonundan ve lı:ıo 
komisyonumuzdan altnalı'lir. 

3 - İsteklilerin btı !erle ilgili olduklarına dair Ticaret veslka1anra 
ve 2490 sayılı kanunurı tarifatı vec;hile tanzim edecekleri teklif m ektupla 
rmı ve yukarda biznlarmda ya7.llı teminatlarıyle biTlikte belli gün ve sa
ııtlrrdE"n t;ım bir "Mt evveline keda1 komisyona V~E"lerf (3996} 

KARAR HÜLASASIDIR 
ÜskUdar C. M iiddelum umillğlnden: 942/492 
Bir sandık şeker için beyanname vermemek surettyle Mı'In Konmma 

Kanununa muhalif harekette bulunduğu iddiasiyle maznun Maltepede 
Gülsuyu caddesinde 40 No. da oturur bakkal Halil oğlu 328 D. lu Os· 
nıan Tepeli'nin Üsküdnr Asliye ikinci ceza mahkemesince icra kılman 
duruşması sonunda yirmi beş l ira ağır para cezasiyle mahkfuniyetlne ve 
suçun mevzuunu teşkil eden !i• kerin müsaderesine kBTar verı'lm.iıi ve bu 
lrnrar katileşmiştir. 

i L A N 
Milli Müdafaa Vekaleti Lv. işleri dairesinde yeniden teşkiti takşrriit' 

"den teknik bürolır içiıı aşa~ıda sanat ve memurjyetlerıyle verilecek üc
ret miktarları yazrh mtitehassı lar almcıcaktır, İstekli olanların tarz ve 
~eraiti istihdamlarını anlamak üzere mezkılr dairenin birinci ~ube m üdür· 
liiğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ücr et 
Li ra Lir<' 

210 26(1 
210 260 
210 260 
100 170 
210 260 
210 260 
100 140 

ADET 

Mensucat mühendisi (iplik ve dokuma i~erind&) 
Dikiş ve patron mütehassısı 
Debağat mühendisi 
Kimyager (Debağat ve boya mütehassısı), 
Konservecilik mütehassısı 

Ziraat '' .. 
(27'78 - 411~ 

İngilizce Veya Almanca Bilen 
Bir Daktilo Aranıyor 

tstanbul .. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz tramvay teknik dairesi için imtihanda göstereceği ehliyete 

göre günde 3 ild 3,5 lira ücret verilmek suretiyle inıdlizce veya alman
ca lisanlarına bih~ıkkm vakıf ve sert yazan erkek veya kadın daktiloya 
ihtiyaç vardtr. Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı. tahsil vesikası, hüsnü 
hiıl kağıdı ve şimdiye kadar calrşm~ bulundukları müesseselerden alınış 
bulundukları iyl hi:;.met vesikalariyle birlikte 10,4,942 günil idarenin 
Metro hanı zem n ka1ındaki ıat ~lcri ve sicil müdürlüğüne müracaatları 
lüzumu oildiruir. (4187) 


