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--- İngiliz -Sovyet 
munasebetleri 
iyileşiyor mu? 

Almanların 
Baslara 
cevabı -

"Sovyetler Birliği 
kendi fikrini bildir

mekte serbesttir,, 

'' A1 man siyaseti hiçbir 
tahdide tAbi olamaz,, 

londra, S (A.A.) - İngiliz 
~atbuatı: Ruı teh liqinin heyecanlı 
ln.ltitaAu gösterebileceğine dair Bel
Rtaddaki mütalealar ve Rus - İnailiz 
lt\Ünaıebetlerinin .iyile,eceii hak
lttndaki Finlandiya mülabazalan 
çok mühimdir. Çünkü Finlandjyada 
kus nüfuzu kuvvetlidir ve esasen 
diın akıtam Londradaki Sovyet mah.. 
felleri de ayni mütalealarda bulu
lltıy-:ı rla rdı. 

Ber\in, S ( A.A.) -- Bir husuıt 
muhabir bildiriyor: 

Sovyetler Birliği hariciye hdk 
lı:omiıer muavininin hryanatı, Ber
linde bir soiultluk tevlid etmiJ ve 
}abancı «azl'!teciler üzerinde derin 
bir te.ir hu .. ule gethmi•tir. 

Reııımi Alma..1 M&hfetleri, doiru· 
dan doiruva bu bevanat hakkında 
ll\utalea beyan etmemolır.te fakat 

(DeftBU 1 DCİ •Qf&ll.&• 

\'agoslavra 
tedbirler 
aııror 

18 9 ı den 19 1 9 a ka ~ar 
ihtiyat smıt:arı şubelerine 
müracaat etmiye davet 

edi.diler -
Yugoslavganzn vaz ·yeti 

nazik addediHycr 
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Bulpr budadunda v-n"'•• ~ , ...... ta Didara lmrll maııWar 

AJmaalar r-ı;;iJi;ı;;···, Bulgarlar 
El enlere vaztyetı reis 
karşı ö ti~asıı1 ı> ! içinde 

g r yor ar. i 
Berlinin yarı 
resmt notası -

Fransız ajansına 
göre vaziyet 

«H•r ih-ti.mal Anlara o• 
Atinaclıa eJVVelinden 

J ii.taniilmiiıtiirn 

1 • Bay Hitlerin Milli .ŞeleS 
• /-.-:•!-• r meaoıının """~.,.. • 

ce mdncuı nedir? 

2 • Sovyct Ra•yanın Bul
ıaristan meaelui kai
fdındalti tar%ı laarelır 1 
ti ne ıibi neticeler ur 1 

5 Alman fırkası 
Bulgaristana girdi 
Sofya hapishaneleri 

hıncahınç dolu 
rebi&ir? 

2

ı· 3 • Yaıotlavyanın oasiyr Almanlar Jal•a MIJnd• Yu
nan hududuna aoinı 

I ti nedir O• ne olacalr ilerliyorlar 
1 lu! 1 

Londra, S (A.A) - Müstakil i 1 . . 5 Belgrad, 5 (A.A.) - Alman 
Fran11z ajans.ı bildiriyor: il Londra, S (A.A.) - nıiliz ~ bt'alan tren, kamyon, otobüs ve 

Berlinde neıredilen yarı remıi matbuatı: : tayyarelerle dalga halinde Bulga-
bir notada Y unanistantn İngiltere l İngiliz mat~uatuun neıriyatı. i rietana girerek Yunan hududuna 
tarafından bir konak yeri olarak ·ı Balkanlarda nıha1 oatlağın yak- : doğru ilerlemekte berdevamdır. Ce-
lı:ullanılmaıından Almanyanın mem. lafmakt.a olduğu intibamı ver. ~ nuba giden başlıca üç Bulgar yolu· 
nun olmadığı bildiramektedir. ~ meldedır. Ancak. Alman haro- : nun kilometrelerce tulde makineli 

Londrada hikim olan fikre ;rö:e i (Devamı 7 inci IAJfada) ~ mab:eme Üe örtülü -0lduğu bildiri\. 
Alr?anya bu nota ~e Yunanistan• '-···~••••••••• ... •••• .. ••••·-··· ........ ~ •••• .-/ ınelttedir., T unanın öte kıY,aında ha
lngıJter~ye uymadı~ı takdirde bir ı zar bulunan 1 7 fırkadan en az beti 
Aln_ıan :.":unan _harbinin önüne ge- ngı.liz - Bulgar ,m:ıdj Bulgari.atana .Prmiı bulun-
ç~bıJecegıru. aksı takdirde nrtice- maktadır. Junkers 52 tayyareleri 
mn muha~kak bir carpuıımaya mün. •• b mütemadiyen cenuba doğru malze-
cer olacagını hatırlatmak. istemiştir. munase ab me taşımakta, Mcsaerschmitt 110 
Fakat hu Alman notasının, her tür- )ar da cenub Buh;ı-aristandaki yeni 
lü tecavü~e mukavemet etmek hu- dün kes•td• üslerine yerleşmektedirler. 
sutundalci sarsılma~ yun~n azmine 1 J Sofya hapishaneleri dolu 
çarpa~ağı ve her . ıhtlmahn .• A~ka:_a . Londra, S (A.A.) _ İngiltere Bulgar siyasetini takbih eden 
ve ~trnad~ .. ev;vel.mden ~.füunuh;ı~ı l ıle .. Bulgariatan araaında diplomatik Sovyet beyanatı Sofyada nefr;dil. 
oldu~u lı:.at ı ~~r .~ısanl~ ıoyfe~~ılir. tnunasebetlerin keaildiii bu sabah memiştir. Fakat Bulgar komü:niat-

.Hıtle~n, lnonure tronderd!~'. ~e- Londnada reımen blldirilmiıtir. Leri hu beyanatın metnini ihtiva e-
saıa gelince, emnı?"et vermeı;, ıs~ih... fn.lotaın aebebleri den U.ğıdları süratle tevzi etmek-
daf ec:le.n b~ m~aı o le~~., ıafdıJ~- Be}grad, S (A.A.) _ Politika tedirler. Hidiıelcr zuhuruna mani 
nedir 'iti Tbrlt dıploı:na8lsı onu, bir gazetesinin Sofyn muhabirine göre olmak üzere hafta tatilinde birçok 

(Denma 7 ncı sayfada) (Devaına 7 nci sayfada) <Devamı '7 nci :.ay fada> 

, Berne, 5 ( A.A.) - İngiliz . hü- ' 
ltuınet merkezinde hakim olan ıntı· 
ba şudur ki, Yugosl.ı.vyay'l · taalluk 
eden ıneaeft:ler hariç, artık Balkan 
1rOiyeti siyaset çerçt-vesinden çıka• 
tak aakerlenn elin• gt'çmiııtir. E.. 
denin de teyahati gene askeri ~a
lı:ıınd.an mütalea olunmalıdır. Çun· 

Blylli: 
bir zııa 

ltü E:<:len her ihtimale kaıfl son La· 
ı:ırlık.laa tamanılamaktadır. 

Bu haberi veren Gazette de Lau
&anne" ın Lo"ldra muhabiri fUOU ila
'te etmektedir: 

Yucoslavyarun vaziyeti çok na
(Uenmı 1 nci s&ylad&) 

General diyor ki 
Yunanistanın vaziyeti 
Yazan: H. E~ir Erkilet 

2 8 Birincltetrind~nberi, yurd
larznı ve tereflerini müdafaa et
tnek. yolunda Elenlerin göster
nıiı oldu"-lan 1ıayretleri tarih 
ancak. iftiharla kaydedecek ve 
Yatamalt istiyen milletlere nü. 
tnune diye gösterecektir. 

Filvaki küçücük Yunanistan, 
kendinden 6: 1 misli daha bü
yük ve daha kalabalık olan mü
tecaviz devletb sayıca pek üı
tün ordusunu kendi toprakla. 
nn<lan çıkarabildikten maada 
düşman memleketinde takibe 
koyulmuş ve tepe, tepe epey 
gerilere atmıştır. Eğer Yunanlı
lar, İtalyan ordusunu Amavud
luktan büsbütün dıııarı yani de
nize atamadılarııa bu. Yunan 
ordusunun gayret, cesaret ve 
tnanevi kudret noksanlı!hndan 
değil, mahu madd~ imkan oJ. 
mamasından İlr!rİ gelmiştir. 

(DeTaJDI 5 nci sayfada) 

vıraaa 
mllAkati -
Gö.ring, Rumen A 

Başvekili ile .~s.~e~.1 
meseleleri goruştu 

·. Habeşliler 
mühim bir kale 

zaptettiler 

ltalyan çeteleri 
Habeş kuvvetlerine 

iltihak ettiler 

Kahire, 5 (A.A.) - Ortaprk 
İngiliz kuvve~leri umumi ltararg&.hı
nın tebliği: 

Trablusgarhdıı, Eritrecle ve bal
yan Somaliai.nde it ara deier ehem
miyette bir hareket olmamııtır. 

Diyanet işleri Reisi 
vefat etti 

Milli Şel merhumun aileıine 
tu.iyetler.Z!!!_ bildirdiler 

An1tara, 5 (A.A. ) - Ojyanet 
İtleri Reisi Rifat Börekçi, bu akşam 
ıaat ( 9.1 O da bir hastahk neticesi 

(Devamı l üncü sayfada) 

Fethi ·.Okyar,. 
"Son Posta,-,. ya 
T aratiJus hatırala

rını anlatıyor 

AdlİJ'e Vekill fethi Okyar 
[Buıün (30 sene eneı Tobrut, Der
ne, Bin&ui) tetrik&m111 okUJUDUI] 

• 
idare itleri telefoa• ı 2020J F"ab 5 ........ 

• 

Ticaret gemileri 
hakkında mühim 

kararlar ahndı 
Münakalat Vekaletinde bir 

komisyon kuruluyor 
Yeni kararla bilumum ha~ madde ve eşya 
nakliyab için gemilere verilecek ücretler 

de bir liste halinde tesbit olundu 

'iMi tleP leinden biri 
An\ara, S (Huıual) - Koord.i- tondan fazla linyit çıkaramazlardL 

natyon heyeti yeni ve mühim karar· Yeni karar Köre Jktısad Ve.ki.leti 
lar venniıtir. Bunlardan birisi linyit muayyen tartlar alhnda bu ruhsat. 
iatihsalltına aiddir. Şimdiye kadar name aahibJerine 2 bin tondan fu;
mevcud hükümlere göre linyit t.ı- la linyit istihaline müsaade verebi
hani. ruhaatnA.meai alanlar 2 bin lecdttir. (Dennu S üncü s&Jf&da> 

lcra mnzayedesine fes ad 
karıştıran iki açıkgOz 

yakayı ele verdi 
icra vasıtasile sablmakta olan bir tahin fahri~ 
kasının sahibine, "300 lira vermezsen fiati 

arhrır, seni zarara sokarız!,, demişler 

Dün adliyed., icra müzayedeleri- ! Lalelide F ethlbey caddesinde f 18 
ne i§tİrak. etmek. suretile menfaat te- l numaralı tahin innlathaneai aahib 
minine 'kalkışan iki açıkgöz ıahıta ve mutasarrıfı bulunan Y ordandan 
m~urlan Larafından cUrmümeıhud 1 6800 lira alacağı vardır. 
halinde yak.alanrnıılardır. 1 Vaktinde ödenmiyeıı bu borçtan 

iddiaya ve yapılan cürmümefhu- dolayı Anarkilos bir müddet evvel 
da nazaran vak' anın mahiyet ve 

1 

lstanbul 3 üncü icra dairesine mü.. 
cereyan tarzı tudur: racaatla, Yardan aleyhinde bir ela-

Anark.iloll' adında bir tüccann, (D~v~ 7 uci sayfada) 

Kahve sıBınusı 
Dün büyük kahvecilere bir miktar tevziat 
yapıldı, halkın tehacümü üzerine zabıta inti
zamı muhafaza için müdahaleye mecbur kaldı 

GUmrUklerdeki 2.000 çuval kahve varken bu sıkmtıya 
sebeb ne, alAkadarlar neler söylüyorlar? 

~+ ~ "1.-"'~ """"-~·"-

· • B6ı'ük kah.ve ticarethaneleri nelen birinin dünkü mamvuı 
Kahve ve çay ithalat birliği piya- .k.ıamı Trakya ve Anadoluya aevke

uya diln 200 çuval kahve çıkarmıı- dilmi~tir. 
tır. Bunun 100 çuvalı lıtanbuldalci Dün, büyük kahvecilere tevziat 
kahveciler• t.ni edilmiı, seri kalan (Devmu. 7 Dcİ .. yfada) 
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Her gün 
_. .. ..,.__ 

Türkiyenin 
Gurur ıve iftihar 
Veren manzarası 

,_ ____ MılltKUn Bir•eıa 

y a§adrğımız devrin aıihi e-

Resimli Dla.kale ı e Fazla rahat insanı miskin yapar 

hemmiyetini diifüncn bir 
İnsanın başında bir dönüş lıı•etme
mesi kabil değildir: Bütün Avn.tpa
aın ve belki de bütün dünyanın mu.. 
kadderatııu tayin edecek vukual 
silsilesi içindeyiz. Bu vukuatm gös- . 
teediği inkipf sürati, hiçbir devirde 
görülmüş bir fCY olmadığı gibi, hat
ta, bu muharebe ba~lıayıncaya kadar 
onun bizce tasavvuru bile mümkün 
olamazdı. Bu chinya vukuatı ile bir 
alakası olsun veya olmasın, yeryü
zünde herhangi bir idcliaıı bulunsun 
veya bulunmasın. hiçbir millet yok. 
tur ki bu tarih hareketinin girdab
lanndan birinin tesir dairesiııe düş
mek tehlikesind en masun bulun
sun... Hiç şiiphesi:r., dünya böyle 
b ir devir yaşamamıştır! Bütün h~yatlarını sükun, huzur ve bilhassa bolluk içinde geçirmiş Azinı, irade ve kuvvet aııhibleri ancak hayatlannın birçok yıllarını 

olanlar en .ıı::üçük bir hava değişmesinde sararıp •olan bir çiçeğe. ya- mücadele ve müşkülat i~inde gcçiı enler arasından çıkar, hayatı yaşa-Diğer taraftan , §U da bir vakıa. 
dır: Avrupanın göbeğinde patlıyan 
tarih fırtınası, zaman ve vukuat 
rüzgarlarının sevkile, gah şu tarafa, 
,.·fıh öteye 'oğru y iirüdüklen sonra, 
~imdi de, dalgalan, bizim hududla-
' ımızı yalamaya başlıyan yeni bir 
t aşkın yapmı§tır. Bu ta~ın, bu va
t anın huzur ve sükunetini ihlal eden 
:::ı ir af et te olabilir. Buna rağmen, 
:,ir iki gündenberi etrafıma dikkatle 
bakı) orum ve görüyorum ki memle
kette vakur bir sük.ün, derin bir em. 
ııiyct ve itminan manzarası vardır. 
J !erk.es, gazetesini bu vakar ve it
minan içinde okuyor ve vukuatı 
bu vakar ve •ek.İftet bava.ile takib 
ediyor. Hiç kimsede teliftan ve en
diıcden eser yoktur; herkes kendi
sini tam bir emniyet içinde hiaaedi. 
yor. Herkes, iı ve aücile me§ıBuldür; 
herkes, ilini yarınc(an emin olan bir 
in n elite tutuyor ve bayat, HkİD 
hareketile devam edip gidiyor. 
Herkes neticenin hayır olacağına 
kanidir. Bu, bana bpyle görünüyor 
degıl, böyledir. 

* Türk olaralıt kendimi mübalağalı 
gurur duygularına kaptınnadığımı 
zannediyoıum ve şu kanaate varıyo
rum k.i, böyle miıbim zamanlarda 
bu !!.ıdar bariz bir vakar ve sekinet 
sahibi olmak, ancak Türk ııUI:eti gi
bi gun görm..ış, rüzgarlara gogus 
vermi: milletler.: mahsustur. Bu me
ziyeti yalnız Türke haaretmek müf. 
nt bir kendine tapıcılık olur; fakat, 
bu yukaek ruh kuvvetini haiz millet· 
]erin yeryüzünde çok olmadığıw 
söylemekte hiçbir nıubaluğa yoktur. 

Fakat, bu vakar ve sekinet, bu 
huzur manzarasını aade milli bir 
karakerle izah etmek kafi değildir. 
Bunda daha birçok unsurların da 
tesiri vardır. • 

Biı kere, bu vukuat karıısında 
bir sürprize uğramış vaziyette deği
liz. Bir buçuk, hatta iki aenedenbcri, 
gelmekte olan vukuatı görmü~, an
lamış, tetkik etmiı ve ona a;öre ner 
türlü tedbirleri almış bulunuyoruz. 

İkinci derecede, millet, kendiaim 
sevk ve idare eden aiyaactin kıovvc. 
tine de, kendi ordusuna ve askerli
ğine de emindir. Bu emniyettir ki 
bize hadiselere karşı objektjf bir sü
kunetle bakmayı temin eden bir ruh 
ve kanaat kuvveıi veriyor. işin asıl 
sırrı buradadır. Herkes biliyor ki, 
Türkiye, ııe çocukçasına heveslerle 
harbeder, ne de abdalcasına bir tu
z.a~a düşer. 

işte, bu yeni vukuat karıısında 
Türkiyenin bugiinkü sakin ve hu. 
zurlu manzarasını, jk~di kendime, 
hem bu suretle izah ediyorum, hem 
de bundan dolayı gurur ve :iftihar 
duyuyorum. 

Uf!'/, ı'llhı (J!He9 t1H 

Romanyada plebisitin 
neticesi 

Bükreş, 5 (A.A.) - Stefani a~an
sından: 

4 Mart akşamı plebisitin hentiz 
kat'i olmıyan neticeleri .şöyle idi: 

Müsald reyler iki milyon doksan 
bın dokuz yüz kırt. 

Muhalif reyler, iki milyon 816. .................................................... 
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Büyük Fransız ve lngiliz_edibleri ~ 

~==~8====::;;;;~===============~~~~==~~~1 ~.d6"'), Kadınlardan korkan 
Holanda tütüne 
vesika koymadı 

Holandada büyük bir tütün fik· 
dam hissedilmektedir. Bunun önü

f rançois Coppie 
we geçmek üzere 
hükUnıet tütü. 
nün vesikaya 
nıptını dütün-

(FRANSUA KOPE) 

Yazan: Halid Ziya Uşakhgil 
müş idi. Fakat 
burada bir me
sele ortaya· çık
mı ıtır: 

1 - <ıKadın. 
lar tütün almak 
hakkına malik 
midirler?» 

2 - «Bu takdirde onlara enrek
len~ Terilen nisbetlerde tütün veril
mek İcab edecek midir') Yoksa da
ha az tütün mü verilmelidir')» 

Kadınlara erkeklere verilen mik
tarda tütün verilmesı imkansız bu
lunuyordu. Bu takdirde tütiin ve.'!İ. 
kası bir iıe yafamıyacaktı. Çünkü 
tütün daha fazla sarfolunacaktı 1 

Erkekler jlc kadınlar arasında 
mesele çıkarmamak için komisyon 
tütüne vesika koymaktan vazgeç· 
rniştir. 

* Şikago şehri Holivuda 
rekabet hazırta ı11yor! 
Birl~k Amerikanın en büyük 

tchirlerinden biri olan Şikago Holi-

vudn rekabet - a~·°)\ 
eylemeğe ha7..1r- ? 
)anmaktadır. Si
kago ıralisi Ho
livuddaki film 
kumpanya. 
lan müdürlerine 
tezkere gönde
rerek stüdyolar 
inş.\ eylemek i-
çin kendilerine 
bedava olnrak 
arsalar vereceğini bildirmİ§tir. 

Şikago valisi şehıin, ~skisi gibi 
birinci film ve sinema tehri olması
nı istemektedir. Malum olduğu ü
zere 1907 senesine kadar Sikago 
mühim bir merkez idi. 

O sırada bazı sinema ve film 
prodüktörleri Şikagoda mevcud 
binlerce fabrikalardan intişar etmek
te olan dumanların şehrin semasını 
kararttığını ileri sürerek Knliforni. 
yadan Holivuda göc etmişlerdir. 

Halbuki bugün filmciliğin ,·armış 
olduğu tekemmül fabrika bacsla
nndan İnti~r edecek dumanlardan 
hiç te mütee.-,sir olmıyacak raddeyi 
bulmuştur. 

Birleşik Amerikada bu meaele 
alakayı mucib olmuştur. Bakalım 
Holivud kendisini nasıl müdafaa c
decek L 

* DOnyanm ilk muhabir 
gazetecisi 

Dünyanın ilk gazetecisinin kim 
olduğunu bilen yoktur. Seyyar ola

(Denmı 1 i•el sayfada) 

-2-
Şairin aahnede muvaHakiyetle 

rinden bahsedilirken Theatre Fran
çoia kıraat heyetinin clinlemeğe bile 
tenezzül etmiyertk reddolunan ve 
o müesseseden istifa etmcsjne sebeb 
olan Sevro Torelli faciasının 1883 
tarihinde Odeon· da temsil eclilcrek 
pek büyük Tağbet ka:ıandığını ve 
şairin alkı~lara boğulduğunu zikret
mek lazımdır. Onu dinlemek iste • 
miyen san' atkarların bu temsilde 
hazır bı•lunmu~ olmalarını pek is -
terdim. 

Sahneye~bitbiri ;\rdmdan eeerler 
verirken François Coppee'nin arkası 
kesilmek bilmiyen dalgalarla ta§1ln 
~r pınarından da mütemadi hiT 
mehzuliyetle başka eserler ak.tığım 
kaydetmelidir. Bunlan saymak im -
kanını hulamıyorum: yalnız. <ıKır -
mızı Fener», uMütevazılarr>, «Oli • 
vier ı> , «Menfilern, ııMevgjm arlı:asm, 
e:Samimi sözler», cıMenkibeler ve 
$dtvnlarııı iunindeki mecmııalanm 
İşaret etmekle iktifa eyliyeceğim. 
Bunlar herkesin ezberine geçmiş e
serleridir, öyle ki Françoiıı Coppee 
tasannu' dan v~ ca'Jiyetten Azade 
herk~in müdrikesine ve hassasiye
tine doğrudan doğruya nüfuz t-clen 
nazmının sadeliiile 7.anıanının en 
ziyade sevilen bir halk şairi olmuş
tu. Hala da öyle olmak ''asfm; mu. 
hafaza eder. Eğer bizde ona benze
tilebilecek bir isim yadetmek li.7.ım 
gelirııe Mehmed Akif ziltrolunabilit-. 
Onunla Fransız ~airi &Tasında bir 
mü.,abehet noktası daha vardır ki 
her ikisinin tekellüfsüz ve Hn'atstz 
zannedilen, hııkikatte en büyük bir 
maharet eseri olan nazımlarının 
nesre benziyen !ndeliğidir. Öyle ki, 
mesela manzum hikayelerile t,.maşa 
esrlerinin birçok pa::-çalannda, mıs
ra' lar birbirine birleıo;tirilerek satır 

haline ifraz edilse mensur ynzılmış 
zannedilir. Me.,med Aklfte df" böyle 
değil midir? Ondan evvel bu nazım 
sühuletinin en parlak n•i,allerini 
Tevfik Fikrette de. meıela ııSüha ve 
Pervinıl manzumesinde La danse 
serpentine bcdiasında da görmüş -
tük. 

Şair mahsullerini yalmz nazma 
hasretmiş değildir. Nemde de, ten. 
kid makalele.bden ba ke, hikaye -
leri ile sabit olmuıtnr ki o nnzımda 
nasıl bir üstad ise nesirde de şahe-
5erler halkeden bir nuirdir. Hatta 
bende mevcud olan külliyatını.'l in -
ti annaan sonra r'>manlan hile var. 
dır. Bunlardan birini zannederim 
t1Gençlik• namile, Türk kütübhanc
eine birçok r,üzide tercümeler ka -
zandırmıı olan yorulmaz, üşenmez, 
genç yaşında nasal bir faaliyetle 

Fra.nsua Kope'nia bir batka resmi 
uğraşmış İse gene öyle devarr. edem 
Ahmed İhsan türkçeye çevirmiJtir. 

Gönül isterQi ki şairin eserlerini 
aırasile bir umumi fihriste zaptede -
yim. Beheri dört yüz sahifeden faz. 
la üç büyük cild dolduran hu eser· 
!erin yalnız manzumeler kısmı üç 
yüz küsur, kısa ve uzun parçalardan 
mürekkebdir. Bunlan hatta topluca 
bir şekilde Mr fihrist halinde kay
detmeğe bu küçük makalelerin ze -
mini n1üsaid değildir. Onun terce • 
mei haline bir hatime olmak iizere 
meşhur Fransız edib ve mütefekkiri 
Anatole France-ın bir mütaleaşını 
ilave edeceğim: 

François Coppee insanlara, aev
mek kabiliyeti için çok y1irdım et -
miştir. O gönülJerin mahremiyetine 
kabul edilmekle bir zühulde bulu • 
nulmuş değildir. O hakiki bir şair -
dir. Tabiidir, ve bu cihetle hemen 
tektir, zira aan"atta tabiiyet en nadir 
olan bir 'eydir; diyebilirim ki bu bir 
hariltadır. Ve aan'atkar onun gibi, 
şaşılacak derecede mahir, aan'abn 
bütün sırlarına mütasarnf mükem· 
mel bir iş adamı olunca, bu derece 
tam bir .sadelik için onu bir harika 
diye ilan etmek fazla sayılamaz. 

«Onun tercih ederek tasvir et -
tikleri en adi hislerle en mütevazi' 
adat ve ahlakhr. Bunun için elde 
büyün bir meharet, tema~ta emin bir 
hareket. histe selamet la::rJmdır. Ör. 
nekler gözlerin önünde bulundu -
ğundan hakikate karıı en küçük bir 
zevk veya sıhhat hatası hemen 
farkolunur. O. her zaman tam bir 
ölçü muhafaza eder, ve doğru ol -
duğu içindir ki mü• essirdir. lıte bu
nun içindir ki siddctle sevilmt-kte • 
dir. Temin ederim ki pek çok ka -
dınlara ve erkeklere kendisini sev -
dirmek için başka bir füsuna mü -
racat etmez. Onu anlamak sade bir 
harsa mütevıık.kıfsa tamamile eser. 
}erinin zevkine vannnk için incelmiş 

bir zihniyete malik olmak icab eder, 
bunun içindir ki onun şöhreti daireai 
pek ziyade geniştir.» 

* François Coppee-nin sadeliğine, 
hele nazmının nesri andıracak kadar 
aühuletine ilişenler, onda mesela ro
mantique şairlerin lisan ve hayal 
debdebesini, yahud gene onun ka. 
filesimlen olan Hezcdia - Erecliya, 
yahud Leconte de Lisle - Lökont dö 
LiI gibi ıekilde i' tina ve mükemme
liyet bulamadıklan için çatanlaf ol. 
mu tur; bu suretle kadrini küçült -
meğe ç.alışanlan Mehmed Akifin 
muterizlerine benzetmeliclir. 

Onun nazmına adeta bir bayağı
h" atfetmek istiyenlere kar ı, bizde 
gene hu kabilden taarruzlaTn uğrı -
yan büyük bir şairimizin ~u cevabile 
mukabele olunmalıdır: 

Eng-üşti hata uzatma. öyle, 
Beş beytine bir nazire söy'le. 
Şairden birkaç manzume terceme 

edebilmek için türlü zorluklar içinde 
saatlerle uğraştım. Ne temap eaıer. 
]erine, ne manzum hikayelerine, ne 
de uzun parçalarına müracaat için 
mekan ve zaman yoktu. Kısa ve kü
çük olacak. i\1ısra' lar teker teker ve 
kelime kelime naklolunacak; bu ka
bul edilmiş uaul nticeainde öyle bir 
taslak vücuda gelebilecek ki aslı 
için, velev müphem, bir fikir vere -
bilsin. Bu netice hasıl olmak için e. 
eas gart okuyanın terceme edene, 
lütfederek, yardım etmesi lazımdır: 
Okuyan, nazmın vezne, ahenge, ka
fiyeye, üsluba, san'ata aid bütün 
eüzdliklerini hayalinde ihya ederek 
bu taslağa zammetmelidir; hatta bu 
kınk ve çank tereemeleri, kendisine 
göıe. muntazam ve şiveye muvafık 
bir nesre tahvil ederek okumalıdır. 
Ancak bu gayret neticesiledir ki o 
fiirlcr, bir kaim duvar arasından 
dinlenen, neşideler kadar olıun bir 
tesir yapabileceklerdir. 

lıte birinci tecrübe: 
MENFA NEŞiDESi 

Matmum menfi! TahaUn et, 
istikbal ne ıfisldJ, 
Onan eli senin elinin itinde ıttırerlı:en 

Bir kaş ıtbl, 

Ve senin ruhun na.<ru dolu idi, 
Bir p.el " ıatı~ı sıcaklıkla, 
Onun nefesini te.ııeffiis ederken, 

Bir çiçek cl'I! 

Fakat, o maa.e. 
tadır, 

Der şey tekrar kararmaktadır, 
Bilirsin ki bir batıra uçar, 

Bir kuş fihl, 

Şüphe kanadı sürünerek reçnıek • 
tedir, 

(Devamı i aeı sayfada) 
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Bir gün içınde memleket dı§ına üç yüz bin liralık mal sablmıt. 
Gazetelerde satılan .nalı hangi memleketlerin nlmıı olduklannı 

gösteren listeyi de görüyoruz. 
Bu, ~erçekten memnuniyet verici bir haberdir. Hem satılacak mab

mız olduğunu, h~m de bu malı satın alacak memleketlerin bulundu. 
ğunu gösterir. Y lnı7. bu çeşid hnberlerin her hafta veya her ay so -
nunda bir İstatistik olarak verilmeyip de hergün tekrar edilmelerinin 
"ütleyi alakadar edeceği noktasınqa çok flipheliyiz. Günlük raporla 

1 
asıl alakadar olan ihracatçıdır, o ise bu haberi gazeteden çok evvel 
duymuş, belki satılan malın parasını da kasasına koymuştur. 

Kütleyi ilgileyecek haber memleketten çıkan değil, memlekete gi
ren maldır, dün nereden ne geldi, n:?rede satılıyor, fiatı nedir, eski 
zamana nazaran yükselicinin derecesi neyi bulmuştur? Bizre kütleyi 
alakadar edecek olan haber sadece budur, ve biz bunun böyle oldu. 
ğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 
Söz~._ kısası 

Mart içeri! 
l, iL Bkrem Taia _ 

E aki Osmanlı yılının ilk ayı 
olan Mart bazı yerlerde ba

hann müjdecisidir el.iye sevinçle kar
ıılanır. Ben, her nedense bu aydan 
hazzetmem. Merhum babamla ana
mın her ilcisi de bu ayda dünyaya 
gelmiş oldukları halde. onlar da 
pek sevmezlerdi 

Marta karşı şahsan duyduğum 
antipatinin ı.e hususi sailcleri vardır 
ki bunlar, tarihin benimle muasır o. 
lan faslında, bir takım, ruhumda ve 
gönlümde iz b.rakan fCJla lıidi.seler· 
le yalandan alakalıdır: Gençlik: he
yecanlarıma birdenbire gl"m ' 'uran 
3 1 Mart hadisesi.. Umumi Harbde 
Çanakkaleyi zırlayan 18 Mart ha
reketi.. lstanbulun düşman tarafın. 
dan İşgal olunduğu 16 Mart günü .• 
Bu ay hakkında herhangi bir tevec
cühkar duygunun içimden silinip sü-
pürülmesi için bol bol kafidir. 

Bundan başka, Martın, halkın 
uzun dcnemelerile sabit olmuı, dar
bımesellerle teyid edilmi;, bir de 
kahbeliği vatdır ki. o da tabiatile 
onun lehine değildir. 

• Bilirsiniz: Mar\ k~ıdan baktırır, 
kazma k.ürek ya)danr •. :Slerler. Bu, 
Martın, insan!an çok defa gafil av. 
ladığındandır. İlk günlerinde yüze 
güler, ılık, parlak, güneşli görünür. 
Hep böyle de\-am edecek sanırsınız. 
'Giyiminizi hafifletİ't, pencerelerini
zin, ltapılannı%Jn tıkaçlannı , odanı
zın halısını kaldımsınz; çiçek sak
sılannızı dışarıya koyor4ıruz. Der. 
ken, hem de gece yarısı, birdenbire 
bir ayaz çıkar. Siz de donarsınız, çi
çekleriniz de, Çoluk çocuk soğuk o-
dalarda hnsts.lanı verirler. Neftalin
liyerek sandığa kaldırılan paltolar 
tekrar meydana çıkarılır. Hamlı in
san öyle tedi r-;in ::ılur ki demeyın 
gitsin! 

Gene Mart haşerahn kımıldandı
ğı, insanları tBzibe baztrlandığı ay· 
dır. Mart içeri, pire dışarı sözü bu
na işarettir, 

iliklere işliyen koca karı soğuğu, 
ortalığı allak bullak eden Hasiim, 
Kozkavurao. Çaylak fırtınaları gc. 
ne bu netameli aya raslarlar. 

Hangi birini sayıp döl.eyim? işte 
bu seheblerdcn dolayı Martı sev
mem; ondan kocunurum. 

Teşe'üm doğru değilmiş diyenler 
de vardır. Haydi bu seferlik ben de 
onların sözföıii dinleyim. içinde bu
lunduğumuz 1941 Martının hepi
mize birden inşallah hayırlı olacağı. 
na inanayım 1 

C. Ck11tım rc.,a.Lu 

Tokatta Halkevleri
nin 9 uncu yıl 

dönümü bayramı 
Tokat <Hususi) - Halkevıerinın do.. 

kuzuncu yıldönümü münasebetüe şeh
rimiz Haltevin • 
de de bir tören 
yapılnıl§tır. Bu 

törende Başve -
kililniz Dr. Refık 

Saydamın rad -
yoda söylediği 

söylevini müte -

akıb mahalli W -
rene başlanmış 

Te Ev başkanı 

Hulüsi Yetişkin 

ta.rafından dü -
nün ve bugünün Bulıisi Yetişkin 
Osmanlı imp:ıratorluğu ile genç Cihn
huriyet devrinin mulı:ayesesi yapıl -
mış, Halkevlerinı'n gayelerı tebarüz 
ettirilmiştir. Öğretmen Cemil Türker 
tarofın<lan Hulıisi Yetişkinin kaleme 
aldıit Halkevi şiiri okunmU§ :ve gün. 
düz törenine son verllmişUı. 

Gece :rıengin bir programla Evin i~
na ile süslenmiş salonunda bir OJ1e 
toplantısı yapılmış, burada da şiirler 
otunmuş, milli oyunlar oynanmış ve 
cazbandın ~tirakile gecenin geç va
kitlerine kadar e~lenilnhştlc. Erteai 
gece gösterit kolu tarafından orta 
otuı konferans ve temsil .salonunda 
.Kanun adamı& piyesi ile •At~li bir 
delikanlı» adındaki komedi oynım H 

mıştır. 

lngiliz gazeteleri 
sayfalarım azalbyorlar 

vaşingon, 5 (A.A.) - Stefar:I ajan 
sından: 

İsviçr matbuatının Londra muha
birleri, İngiliz gaze~lerlnin yakında 
~ayfaları miktarını yeniden azalt.::;cak 
larını haber vermektedirler. o". zete
lcr, altı sayfa olarak haftada ancak 

v. 18 :lo lo 88 
~. ô ~J 51 82 

19 (ı6 

ı~ 
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bir defa intişar edeceklerdir. Diğer 
gtlnlerde dörder sayfa olara.t. çıka· 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"' caklardır. 

E 



SON fDSTA Sayfa 3 
= r=;w 

Telgraf, Telef'on Ve Telsiz Haberleri 

Makineye 
Verilirken 

ı Odemişin Kurucaova köyünde ı~~~rQe:I Ticaret Vekaletinin kereste . 

Edenin 
mesajı 

Atinada resmi bir 
tebliğ neşredildi 

-
Eden diyor ki: "Zaferi 

kazanmadıkça 
mücadeleyi 

bırakmıyaceğız,, 
Atina 6 (A.A.) - B. B. C.: 

Eden Yunan milletine hitaben •)il• 
İldalti mesajı netretmittir: 

Biz İngilizler, büyük bir hayran • 
ltkla, vahp bir tecavüze kartı kah • 
l'lftnanca mücadelenizi takib etmek
le1iz. Şimdi Yunanistanın nasıl 
~rbettiğini ~özlerimizle de görmüt 
bulunuyoruz. Bundan iki, üç bin s~ 
ile evvel bu memlekette aaadetm 
•ırrı hü~iyette, hürriyetin sırrı iae 
teearette olduğu söy)enmi4tir. Yu: 
nanlılar siz, hayranlık verecek bır 
tekilde bu harikulade an'aneyi tek. 
rar canlandırdınız. İstikbal belki 
çok. ağır olacaktır. Fakat emin o • 
lunuz ki zafer sizin zafer kazanıl
lnadığı :nüdde~le asla mücadeleyi 
bırakmıyacağız. 

Re91Uİ teblif 
Atina 6 (A.A.) - B. B. C.: 

liariciye na21n Eden ve genel kur
may başkanı General Dil ile Yunan 
hükumeti aruında yapılan görüş • 
meler sona erm;ştir. Bu münaae • 
betle bir tebliğ neşredilmi,tir. Teb
liğde şöyle denilmektedir: 

Balkanlardaki vaziyet bütün te
ferrüatile ve büyük bir dikkatle tet
kik edilmiş ve gözden geçirilen bü • 
tün meseleler üzerinde tam bir gö -
rüş birliği mevcud olduğu miişahe
de edilmiştir. 
Yu~ lı•....ekili "'oitiıis, Yuna. 

nistanın ltalyaya kartı m&cadelemn... 
de, lngilterenin yaptığı yardımdan 
dolayı Yunan hükilmetinin minnet -
tarlı -;ını bildirmiştir. 

Bulgaristana verilen 
İngiliz notasının 

muhteviyatı 

iki genç öldürüldü 
lzmir, 5 (Hususi) - Ödemişin 

Kurucaova 1'öyünde kan davasını 
hatırlatan müthij bir cinayet olmuş
tur Ailevi bir meseleden kav~a e
de~ köy halkından İbrahirn ~zkan 
İsmail adındaki 5 O vatında hır gen. 
ci tabanca ile öldürmüştür. Maktu-

lün arkadaşı Mehmed Yılmaz da 
balta ile hücum ederek katil Özkanı 
öldürmüştür. Bu arada bir kişi de 
yaralıdır. 

Şimdiye kadar alakadarlardan 
hadiseyi aydınlatacak bir malumat 
alınmamıttır. 

Yeni tip ekmeğe mıs1r unu 
kanştmlması ihtimali var 

Ankara, s (Hususi> - Yeni tip. ekmeği kalite ve _fia.t bakımından daha 
verimli bir şekle bağlamak için h~k~et. baın tetkıkler yapt1rmaktadı~. 
Ekmeğe mısır unu karıştırılması ıhtımali vardır. Bu hwıusta yakında bır 

karara varılacaktır. 

İngiliz - Yunan 1 
görüşmeleri 

B. Edenle Atinada 
yapı/on müzakereler 

neticelendi 

Bir 

''Yunanistan 
galib gelecek,, 
Atina gaZJete•i: «PaTola
mız yenmek veyahud 

ölmektir,~ diyor 

Atina 5 (A.A.) - İngiliz Hariciye Atina, 5 (A.A.) - Atina ajan-
Nazırı İ&den ile İmparatorluk Genel sından: 
Kurmay Başkanı General Dill'in Yu Kathimerini gazetesi yazıyor: 
nan Başvekili ile yaptıkları konu.şma- Yunanistan, son İtalyan neferi 
ıar bitmiştir. Arnavudluğu terkedinceye kadar 
Royter ajansı muhabirinin öğrendi- harbetmeğe karar vermiştir. Yuna
ğine göre konuşmalar çok memnuni- nistan, yenmeğe veyahud ölmeğe 
yet verici olmuştur. azmetmiştir. Mütecııvizin 28 Teşri-

Atina büyük elçimiz B. Edenle nievvel 1940 s.ıhabında ihdas etmiş 
gÖrÜftÜ ol~uğu vaziyet~·"· · başka bir hal su. 

Atina 5 (A.A.) - Atina Ajansı retıne tahammulu yoktur: Yenmt'k 
Edenl se:ıa.mıamak için cıKamınu veyahud ölmek. Bu parola. Yunan 

Esasi» meydanında topl~nan .~al~ı ruhuna ilk defa olarak nakşe~ilm~ş 
Büyült Britanya oteline gıden Türlti- olmuyor, yenmek veyahud olm•it 
ye sefirini hararetle alkışlamıştır. parol~sı .1621 tarihinde~i ~?k~d-

Sefir İngiliz Harieiye Nazırı ile u- des cıdalın parolası oldugu gıbı şım
run ve samimi bir mülakatta bulun- diki mukaddes cidalin de parolası-
mu.ştur dır. Başka bir parolamız da vardır, 

· onu da unutmıyacağız:Zafer, şerefin 

Büyük bir zıya 
(Baştaralı 1 inci say.ı:ada) 

olarak •efat etmittir. 
Reilicilmhur lanıet İnönü merhu

mun vefAtını öirenjnce batYaverle
ri CeW Oneri göndererek ailesine 
taziyetlerini bildirm.itlerdir. 

fevk.indedir. Cenabıhak, mukaddes 
bir dava için mücadele edenleri hi. 
maye ettiğinden ve cesur insanların 
mücadelelerinin muvaffakiyetle ne
ticelenmesi tabii olduğundan Yuna
nistan, timdiki Ve jatikbaldeki bü
tün mü,külata ve istiklal ve hürri. 
yeti için açmıt olduğu cidale vaki 
olacak her türlü müdahaleye rai
men galebe çalacaktır. 

Dil ve tarih • coğrafya 
fakültesinde ilmi 

toplanb 

Son Posta r Vefatını büyük ltir 
teessürle kaydettiiimiz Diyanet İt
leri Reisi Rifat Börekçi milli müca
deleye büyük hizmetler ifa etmittır. 
Atatürk ilk Ankaraya geldiği za
m~ Rifat Börekçi, Ankaralılar 
namına bir heyetle beraber şehrin 
dııında karttlamıttı. Rifnt Börekçi, 
Atatürk Ankarada faaliyete geçtik. 

I l 
.1.ı ten sonra kendisine elinden gelen 

nıilizler Bulgar CJJ'lft ~ • M h ·11· ' • yardımı yapmıştt. er umun mı ı 

Ankara, 5 (A.A.) _ Bize veraen 
malilmata göre, Türk Tarih Kuru
munun DU ve Tarih _ Coğrafya Fa
ktiltesi binasında tertib ettiği aylık 
ilıni toplantıların ikincisi 8 Mart 
1941 Cumarteaı günü saat i5 de ya
pılacak ve toıııantıda, antropoloji 
doçenti doktor Muza.ffer Şenyüret 
Anadolu Bakırçağı ve Eti sekenesi
nin antı-opoloJık tetkiki hakkında lto 
n uşacaklardır . 

rnanlarla bill:il ifbirliği yap mücadelenin Ankaranın sinesinde 
naak niyetinde oldalclarını yerle$Illesi ve işlemesi bakımından 
İabat ettiklerini ıöyliiyorlar madKii, manevi yardımları büyüktür 

B C Rifat Börekçi ayn: zamanda An-
Lon<ira 6 (A.A.) - B. · .: kara vilayeti Puti idare heyeti aza. 

Salahiyettar mahfellerde bf'yan e - k b" üJc p t' k 1-
dildiğine göre Sofv.adaki İngiliz el- aı ve An aranın uy ar ı uru 
ç· . R • . B l h .. tayınd.a dele~esi idi •.. 
k '-• ende) tarafından u gar u "' Zıyaı büyuk teessurle karşılan-
. liınetine verilmi' olan nota~a, şu 

cihetler tebaıüz ettirilmektedır. İn
Rili:z hükumeti, Balk.rnla~da sulhun 
~e ıükunun muhafazası için, Alman 
~uvvetlerinin Bulg.ıristana girmele -
tıne ınüsaade edildii{ine dair, Bul • 
ıar hükumetinin izahını doğru bul. 
tnaz. Balkanlardaki sulh ve sükun 
liçüzlü palda dahil bulunan devlet· 
lerden başka, hiç bir devlet tarafın
d•n tehdid ~dilmemiştir. Almanla • 
tın hareketi tecavüzi bir mahiyette. 
dir. Alman aıkeri harelı.atı da gös
t~riYor ki, Almanvanın maksadı .. ln
lllterenin müttefiki olan Yunanıs -
tanı tehdid ve hattR bu memlekete 
tec•vüz etm,.ktir. Bulgar hükumeti, 
lenis mikyaııtıı bir seferberlik yıt. 
Paralı:, kendisinin de bitaraf kalmak 
ili İy~tinde olmadığını ve icabmda 
• nırılt.-renin diiııman: olan Almanva 
de bilfiil tc~riki mf'S&i au .... till! Cf"Phe 
•lacaöı"ı isb'lt ,.t..,i~tir. B·•-ınn <ii~•r 
l>ir dı-lili de. Rnl~ar hüh'\ ....... ti"İn 
8ulga~istand~ bulunan Lehistan, 
'Belçik" ve Hatanda diplomatik mü· 
~es.illerine memlf'!kf'tten ayrılma • 
-arını bilA; ...... ;. "'""""ıdır. 

Kral Karol 
ispanyadan 

Portekize kaçtı 
lo.ndra 6 (A.A.) - B. B. C.: 

.ı_ E:aki Rumen kralı Karol ve Ma

.._n Lupeekonun Sevilden polis 
~reti altında bulundukları otel
._.. otomobili~ kaçarak, Portekiz 
~~klanna ıeldikleri öğrenilmiı • 

mıştır. 

Münakalat Vekili 
yakında geliyor. 

Anka~. 5 (Hususi> . - Müna~~lA.t 

V k
.1. Cevdet Kerim Incedayı ontt.. 

e ı ı +- bul 'd . müzdeki günlerde ytan a gı eceıt-

tir. 

Allkada.r olanlar bu toplantıya ser 
be.sçe ittirak edeceklerdir. 

Fransız -Japon 
ihtilAfı 

Toltyo 6 (A.A.) - B. B. C.: 
Fransız hükumeti, ,r apon tekliflerine 
cevabını vermemiş olduğundan do -
layı, .Tapon hatvekili Prens Konoye 
kabineyi bugün fevk.alide bir top • 
lantıya d~ etmiftir. 

-Bulgar· Başvekili 
Alman ~aferine 

• 1 Bulgar Hariciye kat'iyyen ınanıyor · Nazırı'\ın istifası 
,. .......... - .......................... -., tekzib ediliyor 

~ lıil • ! J 'lis .lp.i Bıqoe e 5 So(ya 6 (A.A.) - B. B. C.: 
5 ..ı "S:. lıi 1 ccMa..olini de 5 Re.mi mahfeller, Bu)aar hariciye : .em,.... • ye • nazırı Popôfun iıtifa edeceğine dair 
i harbe ıir.,lı•n aynı te ! çıkarılan baberleri tekrib f'tmekte • 
; · İ*""yorJırn · di-ler. 
: ........................ ..1 G.. . A 
'-·······: .. 6""(·;:.A.) _ a .. s. ~·= onn~ ve ntonesko 
1 Soili. fy elçisi Rendel baıvekıl filof mülakahnda ne!er 
ng z fU beyanatta 

ile görüttükt.en sonra görüşüldü? 
bulunm~tt1ur' ~·k münaeebatın ke • 

Dip oına 1 d' · Ber1in 6 (A.A.) - Alman rad-
'ld-:-:;-. dair notayı ken ısın)~ verk-

s.ı ıgıne F"l f bana söy ıyKe yosu: 
dikten sonra ~- 0 hir şey bulamamıı Dün. General Antonesko ile Ma
hemen hem~1n F·"ilofun A)ınanyanın reşal Görin11; arasınd:ı vapılan gö -
tır. Başvekı . oldı.ığunu rüımede, bilhaslcl t!ltonomik va as.. 
zaferine tarnad~~n ~::oktayı hatır- keri meselelere temH edilmiftir. 
gördüm. K~n ı~ebuldum: Harbe General Antonesko Bükreşe dön -
)atmayı munaMsı solinı de nihai za- miı"tür. 
girdiği sı~ada · etl: inanıyordu. Fa - Rumen iktıtaad n8T.ln, dün Berli
fere avnı kuvv L 'ınkisarlarla ka~ ne gelmit ve Alman iktıud nazırile 
'ita~ bilahare çoa. acı uzun bir cörütmede bulumnuıtur. 
plafll.t 

9 iki taraflı sinir harbi 
Yazanı Selim Ragıp Emef; ihracına dair tebliği 

...,.. ihverin, kıt'avi Avrupayı 
M& bir blok halinde İngiltereye 

karşı dikmek yolundaki faaliyatının 
cenubu şarki Avrupada Bulgaristan 
işgalini meydana getiren bir vaziyet 
ihdas etmiş olduğu malumdur. Bu 
siyasetin bir veçhesi de, bu hare -
ketle müvazi olarak F ranaa üzerin
de tesir göstermektir. Fakat ;imdi. 
ye kadar fiili bir netice vermemiştir. 

y t.~k:-r~ S ~~ ı\. >. -. .Ticaret 1 bu tebliğ tar~inden itibaren on bet 
eEİi e .10d en dt.e., ıg edılmıştır: gün içinde mahallin en büyük mül. 

d 
ehrın e, .ıger maddeler meya- kiye amirine bildirmeleri ve: 

nın a er nevı kerestelerin de ihra 
cını meneden 2/ ı 1869 l lr • 1 - Mevzuubahs malların 6 9 / 

sayı ı arar- 1939 'h' d l h 1 namenin ne•redildi(ri 8 19 , 19 39 tarı ın en evve ttzır anmıf 
.. "' ' ta- ld w d . z· v k~ l . d rihinden evvel izhar edilip te evaa- 0 uguna aır _ıraat e a etın en, 

Mahlnı olduğu üzere bundan bir 
müddet evvel F ranaanın Monluvar 
kaaabaslnda Alman devlet reisi Her 
Hitlerle mareşal Peten arasında bir 
mülakat vukubulmuştur. Bu müla
katta, iki memleket şefi, nazari ola
rak, memleketleri arasında iıbirliği 
meydana getir:lme.si esasında mu -

fının veya fiatının uygun olmaması . 2 - Traverslerin mübay.ıasına 
bakımından devlet devairince mü.. ımka~ görülmediğine dair Devlet 
bayaa edilemiyeceği anla,ılmıı bu- Demıryollarından, 
lunan normal boydaki travenıler 3 - Malların maden direği ola
mevcud olup t ı bunları yabancı rak veya başka b~r maksadla kul
memleketlere ih:·aç etmek istiyenle- lanılamıyacağına dair İktısad Veka
~n, bu taleble~i tetkik edilebilmek l letinden. alacakları vesikaları taleb. 
uzere, bu nevt mallarınııı nerede namelenne ekliyerek Ticaret y le •• 
bulunduklarını ve miktarlarının it- (etine müracaattan lüzumu bildi~li:. 

tab~ ::ı!:~Ş,:T~i~ns haberleri tara. Yiyecek yüzünden 
fından tafsile.-ı teferrüatı neşredilen Parı·ste kargaşalık 
bu mülakattan sonr:ı esas: kurulmuş 
olan Fransız-Alman işbirliği tahak-
kuk etmek ~ö>·le dunun, iki taraf çıkmış 
münasebatı gittikçe güçleşmek isti-
dadını gösterdi. Vi§;d~ kabine üstü. Ne-vyork, 5 (AA) _ Müstakil 
ne kabine değişti. Fakat bütün te- f ransız ajansı bildiriyor: 
heddüller vaziyette hiç bir deği~ik - N evyork Mirror ga.:ctesine göre 
lik husule getirmedi. Bütün pürüzle- F 
ri ayıklatarak adeta düpdüz bir hale ransadan vatanlarına dönen Ame-
~etirilmis olduğu sanılan hu mesai rik.alılar, yiyecek fikdanı yüzünden 
beraberliği yolu üzerine birdf"nhire Pariste kargaşalıklar Ç ktı~ını ve 
dikilmiş olan rhaniamn neler olabi. Fransızların müstevliler aleyhine 
leceğini elbet herbs merak etmek- dönmek için fırsat beklediklerini 

anlatmışlardır. 
tedir. Halcik.itte, bu hadisenin mü-
t .. addid değil tek bir 3ebebi vardır: Amerikalıların söylediğine göre 
fnıı:iliz muka·ıemeti. gittikçe küstahlaşan Alınanlar para. 

Fransız orduhrı Alman kuvvet- şüt yapmak için bütün ipekli ku-
maşları müsadere etmişlerdir. Oto

leri kanısında maiHub olduktRn mobil fabrikaları tam randımanla 
~onra maresal p,.ten Alman,·n ile çalışarak küçük zırhlı otomobiller 

A
bi

1
r mütarebke akldbi~ek tablibt ol~tı Fve imal ediyorlar. 
manya u ts e ı a u ettı a. Vaşı'nato p • d w ·· 

k F k d •W· l ...... n os un yaz ıgına go-
at ransaya arşı ser ettıg•. şart ~. r, re de Almanlar. Parise geldikleri 

Fransadan sorıra v~ onu takıben in- vakı't Fransız} •I k d 1 w 
·ı · d h ı~ l ı a. a ar a aş o m.aga 

~ı terenın w.e emen ."ı ah ar~~ı le;'I- calısmıslarsa da Fransızlar bundan 
lım .edecegı kanaatıne ~ustt-md hoşlanmadıklarını Almanlara ihsas 
mahıyette şartlardı. Vakta kı bu ka- etmi-;ler<lir. Bunun üzerine Alman. 
naat tahakkuk etmedi ve ln:ıiltere. lar F ransı:r.ları gittikr.~ bü.,ük bir 
Alman hava altmlarınıı mukavemet mahrumiv<"t,.. maruz bırakmışlardır. 
değil ayni zamanda mukabele ede. 
rek Afrikada <la tııarnıza geı;i11ce 
Almanyanın ifa hes'J.blamnn ya,rılış
hğı meydana çıktı ve Almanya, 
muhtelif vesilelerle eski şartlann de
ğişmesi lazım gelmesi icab f'tt• ıini 
ihsas etmiye basladı. Onun kanaa • 
tince vaziyet degişmişti. Bu t~beble 
yeni vaziyetin icablannı yeni tartı
larla yerine getirmek liram geliver• 
du. Mösyö Laval, Mareşal Pet~n 
tarafından mal\im şekilde vazifctnn
den uzaklaştınlmadan evvel, öyle 
görünüyor "i, Almanyanın bu nok
tai 'lllZAnna temayül etmek )ibu • 
munu duya!llardandı. işbanıdaıı 
uzaklaştmlmasının e98111• se~bi de 
bu oldu. 

· Yerine getirileı.-ı Mösyö Flanden 
dahi Almanya ile Fransanın harbe 
tututnualannın aleyhtarlal"ndan biri 
olmakla beraber Almanyayı m~m -
nun edemedi. Vişi hükumetinin yap
tığı bütün teşebbüsler ~eresiz kal
dı, yeni bir hükOmet kuruJnıak la. 
zım geldi. Bu hükumetin BaıveU
let muavini ve Hariciye Nan'1 ami
ral Darlandır. Çok kuvvetli bir şah
siyet olduğu söylenen bu zatın za. 
mana da, vaziyeti yumuşatmak için 
Visi ile Parla arasmda seyahat yap
makla geçivor, fakat bir türlü orta
da bir de~şiklik vücud bulamıyor. 

Çünkü Almanya Lavalin ıriyase -
tini istiyor. Amma. Lava) i'1>a,ına 
gelmiş veya 'felmemiş, buna şimdi
lik ehemmiyet vermez ;7.Örünüyor. 

Mihver, bir taraftan Balkan mın
takasında bir tl\ktm cezri hareketle
re geçerken .ı(arbi Arl pada da ho• 
durmuyor. Mütevali muvllffaldyet
aizliklerini müt"!1Tladi bir ısrarla mu
vaffakivete tahvil edebileceiini sa• 
nıyor. Yani lcı91lca bir ılinir harbi de 
!fa~t Avrupa~:ıı cereyan e~İvl\r. 

5ııün c ~ 44~~ e,,,,.<' 
-General Veygand 

Vişiye dönüyor 
Vicby, S (A.A.) - General 

Weygandın mareşal Petaine rapo
runu vermek üzere yann Vichy'ye 
muvasalat etmesi nıubtemeldir; 

Macıristanda 4 Rumenle 
6 ec11ebi casusluk 

suçunda 1 mah. Om oldbl;.r 
Budapeıte, ; (A.A.) - Havas: 
Askeri mahkeme dört Rumen te

baası ile diğer altı ecnebiyı yabancı 
bir de.vlet lehine casusluk sl.lçundan 
muhakeme etmi!}tir. Maznunlardan 
biri müebbed şakke hizmetlerine 
dokuzu da iiç seneden 15 sene
ye kadar hapis cezuına mahkUnı 
edilmiştir. Bu ecnebi mahldimlar ce
zalannı çektikten ıonra hudntl hari. 
cine çıkanlacaklarc!ır. 

Yeni İngiliz 
zırhlı ve 

kruvazörleri 
Londra, 5 CA.A.l - F.suen dü'l

yanm e.ıı kuvvetli donanması olan İn 
giliz açakdeniz filosuna iltihak eden 
kuvvetler hakkında bugün if4aatta 
bulunulmWJtur. cBeşlnci Kral Corc• 
.sınıfından 5 zırhlı ile uİllustriust ti
pinde 4 tayyare gemisi ve cFiJiıo sını
fından 5 kruvazörle cDidO• aınıfından 
10 kruva7.Ör bu sene sonundan evvel 
donanmaya ilihak ederek İngiliz ba.rb 
filosunun kuvvetini 19 zırhlı, B tayya 
re gemisi ve 75 kruva7.Öre çıkaracak
tır. Bunlardan batta İngiltere «Lion• 
mnıfından da 4 zırhlı inşa etmekte
dir. Bu gemiler 40.000 tonluktur ve 
temin edildiğine göre 16 pwıluk top
larla techiz edileceklerdir. Bu zırh

lılardan ikisi 1943 de ikisi de 1944 de 
hizmete gireceklerdir. Gelecek sene 
ilti tayyare gemisi daha donanmaya 
atihak edecektir. Bunlardan birı İm
peccable diğeri de İndefatigable'dır. 
Amerikanın inşa edilmekte veya in 

faSl tasavvur edilmekte bulunan zırh 
lılarına gelince, bunların 52 bin to
nillto olacağı temin edilmektedir. 

f ngiliz Sefiri 
Moskovaya rlöndü 
Moakova, 5 (AA.) - Dün tay

:yare ile İstanbuldan hareket eden 
lngi)iz büyük elçisi Sir Staf fer 
Crippa' pin bugün Moakovaya mu
vasalat ettiği bildirilmektedir. 

Viyana mülakatı 
ca.. tarafı 1 inci •rl.da > 

len Romanya batvekili general An. 
toneakoyu kaJ'fllıunıttır. 

Öğleyin mareşal Göringle cene
ral Antoneako aruınd:ı Belveder 
şatosunda bir konferans aktedil
mİftİr, 

Bertin, S (A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Siyut mahfellerin yaptıktan tah
minlere göre mareşal ~Ötİng ile Ru. 
men devlet reisi gent'ral Antoneslco 
arasında bugün Viy:mada yapılan 
mülakat esnasm~a siyasi ve iktısadi 
meselelerden ziyade a:skeri mesele
ler ltonuşulmuştur. 

Gayet mahdud şahaiyetlet ara
sında yapılan bu ~örüşmeye Alrt'an
yanın Bükreşteki hava ataSf's· albay 
Gerstenbergin de İştirak ettiği ha. 
her verilmektedir. 

General Antoneskonun maiyeti 
arasında Romanya iktıaad milsteı.3-
n Dimitirio ile K"neralin hususi ka
lem müd~rü alb:ıv EleFterskonun 
bulundu~ söylenmektedir. 

· ingiliz filosu 
Norveç açıklarında 
harekatta bulundu 

Londra, 5 (A.A.) - Amirallı.k 
dairesi, bu sabah aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

Dün sabah, Norveç açıklarında 
Lofoten adalarındaki Alman tesiııa. 
tına karşı muvaffakiyetli bir hücum 
yapılmıştır. Bu hususta diğer tafsilat 
alınır alınmaz derhal neşredilecek
tir. 

Alman ve 
İtalyan 

tebliğleri 
Berlin, 5 (A.A.) - Resmi tel; 

liğ: 
Alman kıt" Rlarırun Bulgariatan

daki harekatı sistematik bir tar7.da 
cereyan etmektedir. 

4 Mart sabahı İngiliz hafif deniz 
kuvvetleri, şimali Norveç sahilleri 
civarında müda.faaııız bir adaya bas
kın ; at•mak teşebbiisünde bulun
muşlardır. Bu harekat esnasında bir 
kaç balıkçı kayığı kaybolmuş ve bir 
kaç Alman ve Norveçli balıkçı esir 
olarak götürülmüştür. Mukabil Al. 
man tedbirleri alınmlldaıı evvel düş
man harb gemileri alelacele Norveç 
sahillerini terketmjş)erdir. 

Akdeniz, mıntakaaında, Alman 
Stuka ve muhareb~ tayyareleri Age
dabia civarında bir tayyare mevda
nını ve kıtaat tahşidatını yeniden 
bombardıman etmicılcrdir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 5 (A.A.) - İtalyan or

duları umumi karargahının 2 7 i nu
maralı tebliği: 

Yunan cephesinde hava filoları 
büyük ve küçük çapta "bombalarla 
dütmanın taha~şüd merkezlerini ve 
müdafaa tesisatını müessir surette 
bombardıman etmişlerdir. 

Deniz cüzütamlarımız. Arnavud-
luk sahilleri boyunca düftJlarıın he. 
deflerini bombardıman etmi~1erdir. 

Dütnıanın kuvvetli bir hava filo
su, cüzütamlanmız:ı taarruz teşeb
büsünde bulunmuş İse de gemill'rin 
tayyare dafi topla~ı ve avcı tayva
relerimizin müdahalesi sayesinde 
püskürtülmüşkrdir. 

Ticaret gemileri hak''lnda 
mühim kararlar alm~ı 

(Bqtarafı l inci .. Jlada) 

İkinci karar, deniz nakil vasıta
larına aiddir. Milli korunma kanu. 
nunun 36 neı maddeaı hiikumete 
nakil vasıtalannın aeyrügeferir.i tan
zim ve ücretlerini tayin aalihiyetini 
vermektedir. Netredilecek kararla 
cleniz nakil vasıtalannın ücretleri ve 
aeyr6.eferleri daha geniş bir ıekil
de tanzim ol-.nmaktadır. 

Bu karara göre hususi ve hülcmt 
tahıalara aid Türk bavraliını taşıyan 
1 SO ton veya daha fazla b "yüklük
te gemilerin memleket dahil ve ha. 
ricine sevlderi ve yapılacak seferle
rin tertib ve tanzimi Münakalat Ve
kaletine lmakılmıştır. Münakalat 
Vekaletinde bu İş İçin bir komisyon 
kurulacaktır. Hususi veya hükmt 
ethas nakliyat yapmak istedikçe bu 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

Koordinasyon heyetı bu gihi ge
milerle yapılacak kömür nakliyatı. 
nın Ücretlerini evvelce tavin etmi.
ti. Yeni kararla bilumum ham mad
de ve esya naklivab içiu ~emil""e 
verilecek ücr~tler dl" bir li•te halin
de tesbit olunmu•tur. Hükumet bu 
suretle gemılerin nakil ücretlerinin 
yübelmemetıi iqİn tedbir alınıı bu • 
lunmaktadır. H•m madde ve eşya 
fiatlannda dettiz nakliye ücretleri
nin artmasından miitcvellid tereHü
Jer bundan sonra görülmiyecektir. 
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çavdar karıştıranlar dün şehrimizde 
tecziye edilecek p=yasaya çıkarılacak tetkiklerde bulundu 

f WWWnn•--00-••-••-• ·-·-••u•--•••••oueaaa ......... --000,, 

Belediye? <}alatacla bir lırın- ~ Banka asrdiyeluincle, manilatUTa eıyascndan b'ıflıa kiil
da ydnı ~ıp ~t-an l ehm:ık : liyetli miktarda :zeytinyağ bulunduğu haber alındı, sode 
yaptırd ı,1 _erd tür ka un ak g cı E yağ liatlanndaki terellii ve bazı maddeluin piyasadan 

mad e erın e e stra e stra : • ,elrilifi etrafında tetki.kat yapılıyor • 

F a:k Ôz.trak Bdediye ve Em
niyet Müdürlüjünde mqgul 
oldu, muhtelif tehir iıleri 

un kullanılacak ;. · , ...................... _ ......... ·-·····--···-·············~··· .. ·········· ... ······· .. ········-"' 
Belediye, dün Gnletada biT fınn

da kendi memurlarının nezareti al
tında yc.ni tip undan ekmek. imal 
ettirmi~tir. B:.ı tecrübe: imalatı için 
dün 16 çuv 1 un sarfedilmiştir. 

Be!e<!iye t•ftiş heyeti memurları, 
dun de chrin muhtclıf semtlerinde
lı:i fınnlarda kontTollnrına devam 
etmişlerdir. Francala, ekmek, çav. 
~ar dcmeği, pide ve simidden mAa
da her tür lü unlu gıda maddeleri 
İçin ekstra ~strl\ un kullanılmasına 
m üsaade e-di lıni"ltir. Ekstrıı ekstra 
un kulland ıkları halde normal frıın
cala terkibine ba,ka maddeler ilave 
ede rek fnıncala evsafında ekrnek 
çıkaran yerler de Belediyeden mü
saade almak mecburiyetinde olacak.. 
lnrclır. 

DiğeT tarnftan dünden itibaren 
Ticaret Vekaleti başkonholörlüğüne 
bn~lı müfetti: ler tarafından lstan
bul değinnenlerindcki <:avdarlı tip 
d..mck unlanmn kontroluna başlan
mıştır. Buna sebeb bazı değirmenl&
Tİn yeni tip <"lı:meklik una fazla mik... 
tnrda çavdar karıştırmış olmalan
dır. Kontrol neticesinde yeni una 
kararn11me ~le teıbit edilen % 1 5 
niıbetinde fazla çavdar kar11tırdığı 
görülen değirmenciler hakkında ta
J.:ibat yapı)arakıı~. 

Eminünü Halkevi 
konferansluı 

Fiat Müraltabe Bünmı tarafmdan yapılıp J'apılmad.ı-ı JcoatTol ediJe
evvelcc banka ardiyelcrinde bulun- celttir. 
duğu teabit edilen muhtelif cins ma- Aynca piyasadaki diğer ba21 
nifatura CJY&Sı Mlirakabe Komiayo. maddeler üzerind~ de tetkikler ya
nu tarafından tetkik edilmek sure- pılmaktadır. Son nı:nanlarda bazı 
tile piyasaya arzolunacakhr. AynCA j maddelerin piyasadan yav~ yavaı 
bu gibi c~lardan taşraya at-vkedi- çekilip nazarı dikkati crlbetmiştir. 
lerek satıhnıı olanlar üzetinde ihu- j Bu \'azİyetin, hu maddelerin, mev. 
!dır yapılıp yapılmadığı da alakadar cudu. k~lmad!ğından .mı. yoksa her 
makamlnrn hild: ') ekti" M "f 1 hang1 bır ıekılde ardıyelt!rde bekle-

• .rı ec r. ' anı a. · ı .k ·ı . h 1 ld v ah 
turadan bıı,k,, bımka ardiyelerinde ' ~·ke 1 auret~ e mF. as;.1 ~utu tB_ -
külliyetli miktarda zeytinyağ bulun- j ı obunac:ıb:tır. dıdatl .u ~ ~ du
du v da h ~ . v roau u gı ı ma e cnn reevcu u. 

gu abcr alınmı~tır. Z eytınyag ı nu tesbit etmek maksadile evvelce 
Ur nisbetlcri Vdtaletc sorulmuştur. gümrüklerden taleb ettiği listelere 
Gelen cevaha intizaıen şimdilik :ıcy- göre piyasada tetlcikkr yapacak.tır. 
tinyağların miktan tesbit edilecektir. Diğa taraftan cerck ha1 icden 

Diğer taraftan, sadeyai: setışlan gelen ve 9;Crcksc dahilde istihsal 
üzerinde yapılan tetkiklerde fiatla- olunan bilumum maddelerin nıev
nn yükseldiği görülmüştür. Müra. cudlarile, Atıp ve fıatlannda'ki te
lcabe Bürosu tarafından gerelc pcra- reffüler üzerinde de tetkikler yapı
kendeci ve gerekse toptancıların laeaktır. Her mıntakada yapılacak 
faturaları tetkik edilerek satııılann tctkik.ler Vf!lcôlete ve fa~ Müıte. 
azmai kar yiizdesinc uygun olarak tıulıiına bildirilecektir. 

Otobüsçüyü öidüren 1 

sabık polisin 
tecziyesi istendi 

Kocamustafapaşa 
cinayati hAla 
aydınlanamadı 

Pazar Ola Ha.:;an Bey Diyor ki: 

- Gazetelerde gördüm 
de, bi!'a2 garibime ~\ttl 
Hn..."1ln Bey .. 

..• Esnaf hastanesine 
ya.tan esnafın miktuı. .• 

Günden &üne artı
:yorm 111 .. 

Ha.san Bey - Acaba 
ııattllı:lan şeyleri tendi.. 
lcrl de ıni :yiyorlar der
.sln? 

etrafında alakadarlardan 
malumat aldı 

Şehrimizde bulunmakt.1. olan Da
hiliye Vekili Faık Öztrak, dün öğ. 
leden evvel Emniyet Müdüılüğünc 
gelerek muhtelif işler etrafında em
niyet erkanı!~ görüşmüştür. Vekil 
öğle yemeğini Valı ve Belediye Rei
!i Dr. Lôtfi Kır<lnrla beraber y~ 
mi~tir. 

Dahiliye Vekili, öğleden aorıra 
Belediyeye gef erek tetkiklerde bu • 
lunmu~tur. Faile Ôztrak belediye tef
tiş heyeti müdürü Samihten teftit 
işleri ve hazırlanmakta olan ~ledi
ye teftiş heyeti memurları nizamna
mesi hakkınd:ı izahat almıştır. Be. 
lediye Reis Muct.vını lutf: Aksoy da 
ıehrin muhteüf semtlerindeki istim
lakler hakkında izahat vermit, muh
telif sahaların teaciri hakkında ha
zırlanan planlan ·vekilin tasvibine 
a rzetıııiı tir. • 

Dahiliye Vekili bugün de ~ehri. 
mizdeki tetkiklerine de\'am ede
cektir. 

~~~~~~~~-

Dün ihtikar suçun
dan f 0 müessese 
adliyeye verildi 

Mıaırçar!••• istimlakine 
itirazlar 

Ankara borsası 

ÇEKLER 
Açu11 

Londr& ı Sterlin 
New-York 100 Dolu 
cenene 100 isviÇ. l'r. 
Atin& 100 lJrahml 
SofJ'a ıoo Len 
Madrid 100 Peçet.a 
Belgrad ı 00 Dlnat 
Yokobama 100 Yen 
stokholm ıoo !neo J'r. 
Altm 

•• k.&pam~ 
5.2-i 

129.20 
31.-

0.9975 
1.8225 

12.9375 
6.1115 

31.1375 
31.005 
23.75 

Ealııam ve Tab~lit 

Sıva.s - Erzurum 1 19.25 
Şark de~enleri bi&se 
ııenedleri 3.10 

ı:.--=-======= f 941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesapları 

iKRAMıVE 
PLANI 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
1 • 1000 J - 3000.- • 
2 ı '15D ı - 1500.- • 
• J ~ • - 2000.- • 
a • 250 • - 2000.- , 

35 • ıoo • - noo.- • 
80 • 50 J - "100.- J 

300 • 20 • - tOOO.- • 
K~9ler: ' Şubat, 2 l\layD, 1 A.. 
iw.L•, 1 ikincltqrbı tarihlerinde 

1aııur. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askeri Lisesine ctrmeğe ut.ekli olub da U-şralarda §Ubelere, 

İııtanbulda da doğruca mektebe müracaat etmi.9 olanlardan sınıflarn_ 
da dönekliği olamı.ran bütün girme .şartlarını haa bulunan ve ayni za. 
manda ~ e"Yratmı t.eltemmul ettirmiş olan i.ltek:Uerin imtthanlan 
yapılmak. üzere 7/ Mart/ 9U Cuma günli saat 9 da Kuleli Lisesinde bulun
maları n btı ta?'ihte mekt.ebde bulunm~anların haklarını kaybedecek:-
lerı ilin olunur. (1443) 

Arlık tereddüt etmeyiniz. 

ŞABK INEMASINDA 
Tam umannıda gelen bir !lm 

Asrın eu emel km: İL S B - · .W ER N Z R 
Ba balonun Kraliçesi ..• 

PAUL HARTl\IANS da ona kul oJan Şövalyesidir ..• 

J' ' Alevler arasında bir memleket... 

Şehir Tiyatrosu 

Tepeba~ında dram 
kısmında 

Akşam salı.t 20.SO da 

istikW cadde.sinde Komc{!i kısmmda 
ü.pm saat 20,30 da 

B.İRALIK ODALAR 

SOS llAFTA-

Raşid Rıza ~·ıyatrom 

7 Mo.rL Cuma 
Ü.sküdnr Hhle 
&ne:mnsında 

AŞIK LAZIM 
Komedi 3 perde 

iş Bankasının 
mesai saatleri 
Tün.iye iş B:uıkası A. Ş. den: 
Bankamız İstanbul. Galata, Beyoğ 

ıu şube:erile Kadıköy, Üsl:üd:ı.r ve 
Beyazıd aJanslarımızın Cıjclerinin ıo 
Mart 1941 Pazartesi gününden itlb:ı

ren aşağıdaki sa:ıtle.rde açık bı:luna
catuu mutt.crcm m~~ril:!rimize :ı.r
zederiı. 

Hergün 9.30 - 12, 13.30 - lG. 
Cumartesi gün!eri 9.80 • 11.30 

Feveran halinde bir volkıın ... 
Tehlike kar§ısında k~ı.şan vah-
~ hayvanlar ve galendiklerı bal 
gi.rmemiŞ orman ateşler arasında 
beyaz bı"r tadın. .. İşte biltün bu 
tüyler firpert.ici sahneleri yann 

matinelerden itlb:ıren 

TAKSiM 
SiNEMASINDA 

gösterilecek olıın dünyanın 3 ün 
cü macera süper filmi 

ıa.cı:.,dc göreceksiniz. 
D:ış Ro1lcrdc: 

LOL.:\ LA.'"E - J,\!\IES Gl~AİG 

Te binlerce figfir~m 



SPOR 
-

Liseler arasındaki 
futbol maçları 

l.tiklal lüesi San' et olnrlmnu, 

Sl) 

=-===30 sene emı1::::===1 Manisada 1 
JOalll · llrll · llQl4 1 KızJau uıııı1c kongresi f 

yapıldı . 

Adl·ıye Vek·ııi Fethi Okyarın ' ~r~v:ı;,,~a:. ~~==, .. ~ gö~.:!'!:ı:k~:dır~ fimdı1ik imkla 
veçe mmarlanmıt olan Tünel itayı -1 - V ab nh. • • 

1 
Ne 111 • Vdh vah 

Trablusgarb hat1ralan -~th.~~!~' ~°§~~~~~.::: 
1 H E " E k•l •Gecikmetııi ihtimal" · d·· ·· k drr. Bu yüzden bazı kazalar da .ı-Pertevniyal l,Je li..mi yendi Yazan: Emekli Genera • mır r ı et Tünel seferlerinin tah:dm:'k~:.1' ntaktadır. TTamvay id.-.remi ,,.... 

--- 1 na eldi"" iz zamu ise barb i)l~ nrmiftir. T-maeJ. yalnız sabah iki ve önlemek için U%Un muhal:ereler ...,. 
IAseler ara.sındaki futbol lig maç- - 37 - edil!• · pn aktam dört ... t iıliyecektir.» ticesi lngilteTeden tel temin etmif. 

lannda dün Şeref sahasında dev~m Adü;yc V.Jıili Fdlai 0/qaT cS::-un &zerine Gahea limanına - Y~ Yah... tir ... • 
edilmiştir. Muallim .Mektebi ile Yuce ,,. __ u___ ül" . İ anlatıyor çıkarak oradan kara yolile Trablua. Dedinız •••• Haklmuz Tar. - Ne ala! 
~Jcü arasındaki musa.baka O - O be ~ ~ 6 'fili. . . gaıbe yetifmektea ba,ka çare kal _ ~ ,_ 

99 
.... Riııl:ed: •wf='a De-nm edi!.o~: .. - Demeyiniz. Devam ediyonau 

rabere nihayetlenmiştir. İat.iklll lise- Sayın Adliye. Vekili B":Y. Fethi mam!fb. Maalaef hu lim1anda bu- Srlua, lliıaA .. h.._ cY-unel busünku aihi çahttmJdagı cBu teDenn yakında we1'rinüme 
aı takımı ile Sac'a.t okulu arıwnda Okyar, Türk - ltalyan hGaarbbımnblba- luaao bir iki ıoför Maltız veya ltal- _. __ ,_ (H··--') _ Vani ... cla b6- balde Oazamfd:··• -L ....... nJaL"'- getmleceği amulmaktadır.• 

· ._,,,,. ı·bı t· il 11ndaa aoının.a kadar. r tra u• .. L!LL· old .. • · b" · ha.. - IMu.& ---- - ç. ort sene ,,_... D1UT - Henüz mnalmaltta ha; ki maç 2 _ ı Istı~ ... ın ga ı .ye ı e . . • . .1 h ekA yan munauuı uıru ıçın mm yük tıir faaliJet J1lft8l olan KwlaJ değil "} N llal ah 
bitmiştir. Guniın en mühım maçı Işık viliyet!ndeki uk~~ı vı:r:ı ~: :;_ relı:etimizi bin türlü hahauelerle te- .senelik tıoncnanf Ba1tnl alonund& mı ·: . e D -..1=--- v ~ 
Jiseııi ile PerieYnı-' arasında Jıdi. İ- tı,_ erkanıhar& remd-'~ .. _ _,_1 __ 

1
•0 bir ettiler ve Tunus ~hrine, Türk -·- DBir~e:rmız. evamf_.~:n~.. iniz ••• Hakltnnz .,.,.. 3

- nuı ve bu kuum aAı m11cmuır:::1CI1 1 b"tl · • h d d .. l ya__.. « ay eonra se cncnJU uu..uu. Devam ediyorum: 
ilk lisesi dıınku maça zayıt bir ka~ro ruh ve dimağını teıkil etnUtti. ~u ::n~ikl:: h:beu.. ~:~:ı;;e d~~ iıt olarak n!Mmname mucibiaee tün tatil etmek :necburiyeti ba.t o- cRomanyaya ınnarlanan 800 
ile ~ı.lanlft.ı, at devreyı 1-0 galib bıti- aebeble ke:ıdilerinc. ıuüaa:adelenle, p lmak - b fi T .tongre relslliltne Balcılar Bankuı lacağından korku)maktadır.• bandaj teslim edilmek iizeredır. ıt 
ren Pertevnıyal maçı 3 - O kazanmış bu h.arbo dair birçok aualler sön -j Fazar 

0 
.. , ~unaaek • e ~ e, Lunuata Möd6rtl Xehan, :tlt4blitlere de Mü- Vah vah - Ne illi 

1 • • h l ranaz yuıtsem; omuen maK.amın- . ,,_161 .......... -a•u... ..... ___ -...1 - • • • D · · D _...1• ı.u. derdim. O da, ıatıra at zaman annı da nöbetçi olarak bek.l:iy"n katib feWt ---. ...--"' -""" UlıAoll ~ Dediniz ••• Hakktnaz ....ar. emeymız. eva~ 'l:IUJYOntm: 

B• "kJ f O abaka'arı ' feda etmek auretile, bu'!ların cevab- her kim ue, hududdan geçmemiz~ Jllil}erdir. 0e'91l111 ediyorum: «Ancak bu bandajlar ib~ ısı a m s . larını lütfettiler. Fevkalade akıcı ve .. t 1 . . h d d 1. - J!:ıı]Cf heyetin bir ıeıı.ellk faaliyet E lce • 1i L--1 la karşılama~tan çok uzaktır. 
l b" l .. lub"J zılmış o mumanaa o urunaaı ıçın u u ..._ mub tan otunmuıı 'Ye ta.bal edilDıif • ,,,,e una ne u-. anm11 o n - Vah vah ••• 

Beden Terbiyesi ist-.nlnll .Biqesi güze ır an hİtış ua 
1 

e yad b'" • raltoluna emir verildiğini Gabeae a .tıbe heyet.i mert eden büyük hacimde bir araba seçenler. O 
Bisiklet Ajaalıtınd-ın: l~n bu ı,r• h arb~Y.01 ~am.;..). a ~; bildirmit- Bunun üzerine ~oför ay- tir Mü~ :., OJDnlmJf n":erme de sefere çılcanlmıtbr. Bu arabala- . H=~~·.;,,tt.:~::ız6=~ u~ ı _ 9 3 1941 tarıhıne mü~adil l'a- t~n !ra .u~ ar ının r u uaaı ni zamanda bizden alacağı yol para- bet kifl De intihal> edilmlf- nn adedini çoialtmıye.... citmektedir. Daha devam etMa. 
aar gunü sabahı yapılmak üzere ikin- bır ıcmalidır. . Ba F h" O)cy 11nı da kaçırmamak ic;:in bizi oto - ~ lı::lti ~ reJ - Başlanacaktır değı1 mi"> .. Ne gene her cümlenin bapnda: 
ci bir t~vık mwabab.sı ıert.ıo olun- Bu ıebeble 1>1:z l Y b ethı a- mobiline bindinnişti. Hududa yakın tir .... , be tin he•baımn tetlciki 

1 
&lal N .,

1
., 

şt nn çok kıymet ı o an u atıratını Mednin denilen yeri'! gecel"'.in karan. ıı:e.. ye - O . . O ed" - e aıa. 
mu ur. t 10 0 bqla yalnız kendinıizin, bu yazılarımız h<hnda geldik Sof6r orada, gene OiD üfelerd,en Ziraat Bankaıll MiidO.. $'.:~~ k~VAJ11 'k:orwn. Oiyecebiniz, faluat l>en cümLı,l 

2 - Yar)f& tam aaa -, için. iatifadeaine hasretmİyeTek oku- bir takım anz~l;r ileri süıerek ka- rö Ziya ve Defterdarlık lıliidürü ~ « v.:ııı ~ n yo r.» tamamlayınca: 
nacaktır. .. .. . yucularmuza da, k1sım kı11m ve av. rakol kumandanının uvanm~ına. ib Tatar aevilmlll~, teUWmt netice- - . . ..; - Ne i.ll. 

3 - Yarı.t JOhl: Mecidiyoköyu ıle nen okutara~z. T~ ki onlıır Trab- . . la k bm 1- li hekl tti. ·m bQete l>ildirilmit ft ut1 faal ida.- Dedinız ..• Haıtkuuz var. Oediiinize Disman olacak. 
Baclı06Dlanbayırı arasında iki defa luata görülen büyiik ~ bizzat ya- ıKn~~n · 0 

,:: 'd Lta •Y e la re he,et.i Jbra ed.!lmJttlr. De,,.m ediyorum: - Vah vah ..• 
. ....,. 

1 
. • ) enaJmm auı:t'l'.ır •~ n IC'ft1'a yo 1 V' .... 1 ... "'ü•-..: 3000 lira iberlnd D. • .-::._ ._1• bala I"'\.!...,. ::-.::ı---L.in:.. aicLp gelme .sureı.üe ~ ~tr...-. panların kalenunden de duysun a.r devam etmeğe muvafakat etti İ9e - v ~ . . . -:.O •.uus- ı,,.ıy~n ara nn meT- 1JJV ~ .. cıceJt --

~ - Kofuya iıt.ıralt edeceklerın ya- ve oku.unlar. Unutmamalıdır kı, d l 5-2() ltaometre sonra Arab aJDeD kabul edilmift.ir. Kati heyetin cudu 1 SO motris ve 81 romorktan Velhasıl havadi.in devam 
11f .saaLinclen enel baıırlaıımlt ol -11:raAblusuı:ı har~ to.n~ı ve Trabl?s (Tunuslu olacak) aüvariJeri tan ., faaliyeti İY~ ıörilmftfttlr. . ibarettir: ~ailen ~2 arabanın ha- müddetce: 
duklan halde Ull.or faorılta.sı önünde hıkayelrn terbıyevıdır ve onlar mıl- fından yolumuz kesildi ve treri ait- KmlaJ tara!ındalı iMi &1 içinde 'Ye nıle gettrdıgı botlugu ••. • ••. N~ &laJa ... .alı •lar .. • 4a 
ha.zır bulunmaları Ye isimlerini ba .1 ]etin ve bilhassa gençliğin fikir ve 1 memiz ifar~t o'undu. Mednindeki rilmif olan balodan temin edil~n ha - Dold!'1nn~lt icin çare bulun - devam edip tridece'lı:. 
kem heyetine kaydettirmeleri iiıun - duyıı:ulannı beslivebil~cek en kuv. l lrarakol kumandam ile görü.-tüm. mlat tel Ura olup b.una muta.bil fa- mum1r d~l mt} Ne &la: Q ti~ .J.lull'4.Z 
~ v.-tJi f!•dalardanJır. B ~m d• bun- B""f" arkadaşlar sivildik ve hiç bi- pılan tuarruf 1?'7 liradır.. Deme,rmız. Devl\m edıyorum. 

· larla uiratrnamın baaltea sebebi bu- • u ~d "l"h lctu H d d 8871'bzede1er iÇln merkelQ amumt_ ----------------------------

• - ~~':':. -: ... """'""' dur. ::'.:u: ";.,.~:ı.ı..;ı.n:.· :.~ - - lira •lhıd•rQmlftlr. 1 Bıınfarı bı·ı·ıy·or mu ı·dı·nı·z ':J ~rı.şa if ıra em er. Simdi kalemi 191 1 yıhnda Paris- Aldı.. emri icl"1l etmekten l>aııka bir Hududda nM>et betliyen Mehmed-
t - Birinciden öçüncuye kada~ de te Osmanlı ata~·militeri ve E. H. teY ::p1ı1ınya.-..ağını ıerula sövlediii ei.Jder iÇin toplanan kıfhk hecbyele.. I 

rece. alanlara. birer ma.cialya Yerile - binbaıp, busün Türkiy~ cümlıuriye..' ;.-in Tunuea d&tuneie mecbur ol • riD m tda.n da fUdur: 

eett&r. ti . ~dliy· Vekili Bay Fethi d ım pamuklu mintan, 1817 Jiln el- Balık dnva~o 1 Göky··zondeki mikroplar - ............... _, .. _ .......... _.___ ,.:_m •Ylllb · L • am. t L '- __ di.en, 114 yün kazak, ııa tollu JilD 
~v•"ll araKIJ'Oll"UZ. cOrada sefarete ınunaoeı-e et • fani} ea pa-zen fanlll. 14 mendil Balık döYtifil Çok 7üt.ııek iJ. G 1 cMaaleaef IM!:ule Tra\>1a.-rb tim. 5ml JDm.eledn hududu ~ -ı a, • enera .harbine dair raim. kroki. nizamı melerine mümanaat olanmuınm 8 ba1'lU. "Hl don, t3 -~ek, .•m yftrı de. bıoros d6ri - tifaı.rcla balon 
barb, dislofasyon baritalan, Tapor, beynelmilel hiç biT hakka müateaid çorap, 4 HCl yelefi, 46 iplik taza.t. flne ~e.t - la :rapılan ra diyor ki emir. talimat veeaire yokhn'. ...ımıyan lteyff bir t.arl".ket olduf(unu 13 iplik fa~ill, ı keten gömlek, 1 ye. tedir. ~da sadlarda oralar -

.SaaDerinize cen~n. hatırımda ileri sürdüm. Fransız hariciyf'9i hak- lek, 1! 1plıt oorap. balık d6vuşttı - da da mikrop~ 
(l!lq&lwall .ı llNli •yfaMlal kalan ma1Gm1ttı •ıra ile, J,;Jdirece - lcımm kaba~ ve taadi1c ed.-.-ek s~a- Yenı heyeti merlteıiye toplannılf 'Ye renler pek çolt - bahsi m rek te :~undu::a.n tes 

Fakat dütünmelidir ki lta'7a. ğim. 1-ıııtimize mümanaat olmımama!lı için ara~ar~~ ya.pi~ faal idare he. tur. ~!,rdboe zl •ö~en ciNI Bunlar bar•~ 
· · d w ! · b "d · T •· · f ~ ·· • yetı aeçımınde rNlıte Defterdar M"M vaıdlr. N..u ro ann u • ..., 1 - .. Yuııan u~~rl~ı nihayet •.~P .. ~- « Trabhı11g.ırbm har cen esı . unusa emır vermıs 1. ur.un tı7 • tafa Ertan ~tinei -.:.1:•e Mellhat Ö- leri mncadsa balıkların da böyle b=.r tin sıfırdan aşa 

lann cUciı81 bar hatta, bü. .. butun vaktile mun,azam tutulıT'ul! ve har- nne tekrar Trablu~ volıınu tuttuk." h .'bl!.~ Sai"b"'Dl.&5 Tata -~-... l . . -· .. dur Adına. c Dön""il » JC.ı 80 olmuına 
w·ı d ı. t..· b' · ·· d ·1 · t" On (O d" ) ıe mu u 6e r, v~ar ı cın& mefl;uu. . 'O I& chırdurmak dcgı ae e, ancam; uır ıye nezaretıne gon en mış ı. .un evam e ryor ğ ' Satı t y il Jdt.iblil de İh- . balıkl bo 't.1>arile fıç rağmen canlı -

dereceye kadu yavaşlatmak için elyevm bulunup bulunmıyacai:ı meç H. E. Erlö\et a _..~ ,,.leava.şodir U. e declitleri b'!...,. ~~--1 ~ .. ~ balık dırlar. Muhtelif ,. -..... .._..,~ &+--.... cetinDeıie. Lulümdür. (*) mın _-Y".m.,_r . . aantlmdela .._. --· ~· rtızglrlar'la tara C-
Ye en su•e•dikleii ~ı cCıarbtnablumna. Pamte atafe • ~yil.tlerim!.se iUim telsraf1an ~ ola hkul eder. fatM andı arala- athınd.an ytıUeklere c>'""'tlardır. 
maada Mu.olininin damadı •e ı..- militer b.ıuaduimn zamanda ftal • Mektebler peynir kilmifUr. nnda d6rifleı'i ta-net, Ye dGY91 ~ Yalmarlar mitloplan tıetrar an.. 
rİCJye nazın Koat Cian°!'1 bile my- yan ,, F,...... matLuabnda intişar bulamıyormuf bili78&i i&ibarDe deak ~dutıarmdan J'& atmaktadır. Bir memıetetta çıtla 
Jareci olarak yollamasa mecbu~ eden malt\mat ,,e onya lta}ya tara- febrimlsdeki leyll mettebler beJU lzmit tütün piyasası manı d.ımekte, adeta bir nnn ft art hutalıtm •. oradan çok ma:ııu& 
olmuşlardı. fından tecRVÜ7. v•ki oJ,. .... ~"' •ara- peynir bulamadıtıan bakklnıda be- maharet milaabaku olmaktadır • .ıra~ edebı1melilıe bu g6kten .._ 

24 f" n takriben, 30-0 bin mu.. haten göete .. diği için gö ıüJlii ola - 'lediyeye müracaatta belımmUflardır. dün açıldı * eek mlboplar ..,.; olabilir. 
b "b ukc muadildir Küçük Yu- rak gitmeii harhive nu'ITı Mahmud Belediye, bu mtıracaatıan ll'iat Mtı- lzmit. S (Huni) _ Tütün pi-
:niaı::ınere çıkarabil;ceii umwn Şevk~ 5p2Öad~~ harh lila~1ndıı!1 ~e .. rabbe KomisJonuna btldimll4tlr. . ,..... basün lnhi.ular tantfmdan Ayakkaltıh lcaz'ar *k 
ı. . . '1.! mislin akındır. m.-n - ~u evv" ıstemı~t·m. KomiaJ'on. bmhanelerdeki pe:fllil' açılmqtu. r1atlar 3S-6S ara81nda. En bllyD sigara .m;uvy,etuı ıae ııu e Y · Ha .. Mve nazın 'bu arnıma muvafa •-tı 6--"""t. ttlrm ..,.__.ir T --ıt d a...,..._,._ b 1.,_lt -hirlerlne kas B w y aakerleri daı- • - .,..... arını _..uı e ea."""' · -T dır. Zina yaziyetten memnun ur. n •• -..- ... '\"' Y-

una ragmen unan l .1 kati biraz teahhur1a ve mektubh. metteblerin peJ!llr ihtiyaçları bu Val'ŞOftdan nakledilmektedir. Fakat Küba, J&Prat 
ına Nyıca üstün l!alyan kuvvet elde 1 bildirmillti. ı at.oklardan temin olunacatır. B ..ı • .. f kazlar Varpada yet.fılpDel. Vilna'dan aigaruı tmall 
çarp1'tılar Ye daıma plebe ça .,;- 1 e<Harbiye nezaretinin muvafaka. ----- uc.apeştenın nu usu Var40ft.J& ıetJrileret .sat.ılır . Yol uzun tında birinci ıe-
lar. Ondan ıonra dondurucu, '

1 
- tını alınca Pariste tahsilde bulunan Almanyaya yapılacak ihracat Badapefte, 5 (J\.A.) - 31 KJ.. .,. arptlr. Bu ann ~an lan!'lar lirdi. Şimdi P'lo 

detti bir lupn, sarp ve ıert A?llavud- 3-4 zabit ve 3-4 askeri hekimle bir- 1
1 Almanyaya Japılaca.t i.ti milyon nunuaanide Budapettede yapılan u- J1i,rtlJeNk VU'fO'Y&Ja gelirler. Bunla- rida ona ren 

luk dağlannda taarruz eden Yunan- tikte Trablusgarb .. gibnek üzere yo. liralık ihracat için diin aal>ah Tica- maml 1ayımm netice9i: 1.162:822 rm Q&klarmm parealanmamuı için bet etmettedJr. 
lılara ne derece s\içlükler ve ~~- la çıktım: ~!.'l'i!vadan Fı11;~ va- ret. Od.asında -tticcarlann jftirakile nüfm. Soa ~.sene zarfmdald ar• bir tan ıtaımal)ardır. AptJartnı Ploridada da 
metleT vercliiinı de bir ~ae. du~u.. puruna bındıgı~z z~man, ~ıyası va- bir toplantli 1'8!P(lmlftıl'. Tcg>lantıda lif: 100.000 Jüwi. katranlı lllr mal6Je batmrlar. ilah- ıeotik98 JWDl ,._ 
.Uraelt, Yunan ordUUJlun fl~~ı~~ ;, .. t claJ.,. vahım ~ır lll·..:ıl almıştı. le'fkedilecet malların lilteSi teıtit e- • ıtı balarm ·~ clonar. Ade- ai •telJltler &Ol)mattMbr. 
kadar yapabildiklerinin ne büyuit Vapurla Tuntna .ugadık. ~d-:n dlınlştir. Almanlar ba 1iatıe1er1n bir Yefilaycdarm toplantlaa ta lllnl' a7Uk* olur. Ba at.ebelerden biri dln1anm 
fe)'ler olduian• anlamakta milfkü- Tununm Sfakı limanına geJdııpmız an enet huırlaMrat 1hraeato bq- Y~ 0...- ....... _... D- btıytlt ligatumı larlDlf YI retlbl. 
lit çebae)'iz. :zaman ftllya .. ~arafından ~"':~!1~ lanm ... nı tılemektedirler. bıraç edi- UMli ... : * . olmaa iÇln ba)"ilerinıden blrinlıl -. 

Gerçi Türkiyetain Trakyada bek- hükOmetine nltimatom b ven!dtP'lnı lecet maddeler anamda deri. tif- İitinci •fi* _.....,.. t/l/Ml 50.000.000 Slleltk bahk tasumda teşhir etmlft.ir. 8iıaraa 
...:ı:::.: neticeei olarak. Yunanistan gazeteler yazıyordu. Ca ea limanı- tik ve pam11t ftl'dlr. aıibiDde m' H de Smtnönl ~ ...... _ .... bo7U iti, muhitt JUUll metredir. 
~· 'YiDdedlr llu!ıMnm anmmn ~ .Afribnm IU'k abiDlriDıde _ .......... 
1Jllrbi Trakyadaki ve Yugoelav cep- • omııınh hıırblJe nezaretinin __ ....!~ • rıea· edldl. llahkvıJar 1 metre 11 antim DOJDD- * 
hesindeki kuvvetlerin çoiunu garba < ) }ızeninde bulunan eaki ye AzlUl -.ıda•• .-naeti fıDl da elJi Jedi kilo plmı bir l:ııa1ık ,.U-
çekmek imkl.nını bulduiundan biz. e~\~~ere dair olan btıttın ve _ Sirkeci rıhliunanclaki ~ GIDwM mflaamereleri JaılUllardır. Bablm ıeDll oeUk ren- les'ud ihtiyar:lk klühll 
den epey bir yardım görmüt •yıbr. ye~· ı:ütartede tefkil ettilim aü.er1 cıtarıJmakta olan mand~: = 0-.... Rrtn ad a 0 ttsMelflkt _ &idJr. o ana Udar b67le bir M1ık Kanadada Vanbw•"de cMaı' .. 
Ondan sonra İngiliz deniz ve hava ı saı -~ eilmenine mttlhak U4ivde dün birdenbire tlrkerek BmiDÖl1 • ~ bal1kçdaı :ba1?H ~- ihtiyarlık klübl• ilimll bir klüb mey 

kuvvetlerinin de Yunanietana yar-ı ta~atm~ı ve orada tanzim ve tunif desi iııtikametine 4otru totml1& " ~İıbanenln tıbbi allunereleriniıı dlr. JfıbaJei bir baJftD alimi balığı C»ddur. Klübe aza olmak .iı;in • u 
dımları büyük olma..- da, ne olur- ~tirm~tim. Bli meyanda Trahluaa et.rafa aaldırmıya baflamıfW'. _ lçüneöail bugün aaa.t 17.IO da ~ bnJ1&'bUmiftir. Bu balık elli mayon altaut bq YatUMl aelmit olmak icM 
.. ol.un dört küur avciaaberi de- . :ki vesait de herhalde Ya.rdı. O halde Bir lltiddet bu ~ta:_ hane mnıerana alon.unda Japd&cK aene eneı dlııJ'ada mevcud olan "Ye etmektedir. K.lüb azalan ...ı ha,... 
Yam edegelen Yunan - balyan ha~- bunlarln timdi An~ada ıenel tur- ftm eden azgın manda polil1er ka- m. Ana eden mellettaeıann tetrif- l1fllli, inknl bWduP .,uıan bir llalıt ~ bu 7"flll• . ...,. batlachima w • 
binde Elen kara, hava Ye demz &" barb tar1h1 t.rfıYinde bulunma- fın4an. BmlDöntl lll&JdamDda ,. leri riea olunur. ciJMıindenmi.. daa etmektedirler. 
L le• \.'-'--' d 0

-
0 .l 0 

.. m I Janm)fbr 
auvvet n Uff1llCI er~• Jf sor

4 ıarı icab eder. · La -•-·- -L-~---..l-L! !-1. ı_..1 
· 1 ff lı J l -ıc mazur göetermiyeceii hiç. bir 9111' • Sadece bir rüyama devama bia - m;aryvmP1D a,.__._w -em_. •u• er, mava a o muş ar ve yu - ...__,.,. A1, L ..; .. ~ -enr· -=.L.: 

01
0_ ·-- ..... =.ıaJt otunıJaT. 

Mit derecede vatanperver ..&erler cSon .._... - --· ttemlik, çılsmlık. battl cinayet ~·· - • ..- ... -.-... - -~ 
olduklarını iabat etmişlerdir. ~ 1 - g] tur. sörütlerin yeane, ha~tul ~· ~ .. d .. ~il bamb ı:_unquk - a... · A. AN cÇolt acmnif "blanlan. çok ~ - hareketi içinde aet reaialer ~r. ,......;. a uı e, iru~ mt en-dl 

p_..,.J.&g sooıa Yanal ni~:210y ne 
1

" 

1 
Jeri affedilecekti!' ... EYet, çokl O. Sonra da sitside, merliametm.. dirilik. kabankhk yok ... O da yere 

vapacağı ve Arnavud uktw anan ~ .- _ . tekil--. eevm..U. olanlara plince hain bir &im, dömaeie ~r. doiz- diitiik ..,. ilpa ölsUa urb-
oKlusunun ne olacağı meeeletine • _1 '-!'- d w t...:_..ıen bitti1n -1...:-t Ye t>aaı - •or ••• 

b'a~I- L__ E af • -Enn E -ı mi) ••• Onlar ~maia uue 8trel' ~ ......-Y.. ._.._ 1~ ... .,. 

•elince, bunun halli ta i.Qıc uazı N. A \(LE D N • ~~ c .. IJ R. · SA~ mU Oalara bic bir ı:amaa De tük - iuını deiiferu çıktılı 'bu sanu "-q. Mine sabah olma11nı bekliyor. 
tartlara baibdır. ıaa, .. de p{ran varl• zin 'ber bir anım. Mine b&ylece, Necdet oduının eşiğinden bO. 

Romanya dan Bu)garietana geçen e:ı-ı:cua·· u··n Tomanlan. vak.. tile e-l lı:alkıpam, ,öyle .yaza. rdım"ı --1- - a&aıenin Ycbeli pmh ~ beqia, zihninde, icinden içeri basmadan, kap•-ın öaüncle 
,,e belki. de Ynaoılavyadan da geç- "'T"' L 1 T '----"' l - •..- Dö"-.ıun·· cu·· L-- ·-;rip dunıyoi. d ._. - limin ltmd belup okumaP "-a • • e-nı ermaa ve •- ı na ~ .. ..,... birin unıp ona ;yatmasını. uyu ... 
mek üzere olan Alman ordularının .. a a tik . k attıiım ruun zulmü ile, Hmurtkaalık ve • ._ - 1 - T epeb&flndaki otellerden · • e ıecİi. Am m -w 
ilk hedefi eier, muhakkak ırorette kııtıb':~ b~Drab -~~:ı: Bunlar çici bevealer1ıe, öfke ve w.elerile Mine 0 müthiı cseferinb tekib zirerleTken, hiç de eöyledikleri gibi IÖ;y · ma Mine bu otelin~-

. kitakl~bilsiı~ ile~~.," ed• eb·, k-- -L·llı uelu koca üuaanlan kuklaya eden ..;inlerin hatıruını acmniyo. 1'. «bir eğlence dön6'&, 'ftpuru kaçır - iına bakmak iatemiyor. Hatta ,. l>eklenildigıw• iizer~. ıimali Yunanıa.. -...uuao ·ı· ~ - •- L _ 

zev e. . .. · r çevirip iplerini iatediii aibi çelı:ea Bu bpkı, fU~ mantılı:aız bir ta- mıı iki kardeıpH uenzemiyorlar. . . k.ukab iakendeden baeka im 7_. 
tana girerek Yunanistanı Mihvere metlerini inkar edemıyec:epn ne • OJD&tan tun•rılı:. ı...an. koı-kunc; bir 1um bldiselerin sürilklemeai içinde, Mine •nmda balo elbiaaile, bata otunnağJ bile dtiliinembw· Brrr · 
itaate icbar ise OO\Ul buna kal'fl ler. bize W çocuk tarzında, atk• da dünyaya bir türlU ftnlmaz. tutulma~ hede!- yerde, eli lr.ele-pçeli bir auçlu gibi azıcık çevirince aıld ~ dolallii 
muhtemel hareket tar:El iki türlüdür: Mektebde iken aörlerin 

1 
hükmeder. ler peşinde çırpındıran k

0

otü .l>tr merdivenleri çıktyor: aynasma ...,.;. ,,. orada ckendiil-
Bırisi daha cenubda muknemel için naııihati vardı,L~bt~;"' .;-pa~:.; «SiMi Ye inadetclt1". a.za11 abl • klbuatan uyandıimıız. va~it ~ • Bir koridor iistünda, ka1'flhklı ilti ili göriiyon. cBll Miae,I•, • bdls 
ordulannı Arnavudluktan Ye fimali rum. Bdi:~a':nda gütmek iatediii pndn·, hazan da loe 7A'ftlf yavaş • müzde kalan sık1e1 teeiT ~bi ~dl!«! oda. içeri per girmez, daha mtm- çirkin ve biçimlıiz bülwJOi. ll~ • 
Yu anistandan geriye çekmek ve iki ıonra, çık nJa- D1', siner ••• '(ah kwrnuhk, Hh dola, bulanık, lı:armakanttk bir lıa- dan koya manto~ınu atmadan. ka - süzel pınl pml m-n, .....- bidmf 
büyük devlete kat'fl bir ric

0

at harbi- bliki manayı aramamın. a mücadele eder. ya •klallfl', ya da tma. pmın anahtannı, ııanki biT de&. ...t evvel öyle aördüiil o aıa.al 
ne devam etmek, diierl iae Finlan- :ak hiT intibah 'oudeni h==:: en küstah panlbMna hürünnek. Mine bu habradan bçmalr. nya y~e~ gibi~ ~ere döndürüpr, ~ ~· bz nerede) ~ 
diyan~ kahramanca l>ir hatbden hatta buan da DU yum gözler kam~•k aeliT. Aşktır ol onu beyninden kaZIJ1p atmak, ister- «ıyıce JYICH lu1idliyor. lcadaT ı.tivor, ~ fU eöniik 
sonra. vaptığı gibi sulha muvafakat terlerdi. w Bfitin ltun"etleri. b6tin -selleri;... eti; fakat hazan o l>uynık kesiliycw, Yataia sinnek üijl. • ~ dillik t.iil eJbiMyi aud parçalaJJP 
e} l•ınelttir. Doiıuluı bu yeni 0~~ :- tihkar eder. 'bütb dimaima ltükmediyor. O ...,_ 'balı:mıyor bile. O Tak~a..% • çak....k iatiyorl.. .Amma bekli • 

v~- }erden na..J ~r. intibah"> F~t ~ : cHiikmedici teliriain '!Ptmmll. kit de m6him lıaJ"ll.!I""· 1:ririRriııi l'1!- itada •--.;• b~hdc ieind~.: TOf••• 

'fi-- ~ • ~" i cajım ~ \,ilmıy~ru~la tek bir caiı küç6k bUy6k. \.ic Wr dela, ~ utma)'l!lar vGzub hu1u7or, .. ~n pn~ ~k, ~ ........ (Arkası Tat) 
tün hu mub~ kila'b.t_n~ ___ :._ cdalalak yektar. S.mrli varliilii!il zilip ...lamyor. ..... • ap-c 
maaall yar ki. ODU IPI- euııııo=Jla 



Adapazarı Halkevi 
temsilleri 

Ga.imüthaeıköy ( Huwei) 
Tek bobstil ıtörünmiyen kazamt..da 
fU gunlerde • halıı:ın dilile - ~Golf
etıller ' türemeğe baılamıttır. Çar -
lıi:tton pantahı.ı altına çizme vrya 
apor çorab g ıyen bu mJ\lı:ule, panta
lonu golf gfüi topu)ı.lıırına yakın bir 
yerde kıvırmakta, bulan acık. el -
lerrnde kırbaç dolntrnaktadırlar. Her 
mevzuda l(elisi güzel hol, bol ko
nuımak ve k imıey~ söz vermemek 
yegane mezı:yetleridir. 

lanisada fakir:ere buğday 
dağıtıldı 

ManiM ( Hueuai) - Mevettd 
ltuidaylardan Z.iraat Bankaaı depo
.unda buhındurulan birkaç yiiz Wlo 
~uiday fakir •e mahtaç halka clla 
tevzi edihniıtir. 

SON POSTA: Mart. 

(Baştara.fı Z nei sayfada l 1 
lztuabın dotınaia lıaşbclıii ra. -

tbancla; 
Ve bilirsin ki aşk ela lollu', 

Ba.np se'rimli dakik'Mla yelpazeete 

hareketld, 
Afırlafarak çarpmd.ıf ••• 
Başmı onun ommuna düşmüş oldll. 
Yelpue de TUilesin.I detiftirdi, Bir , •• ıibl! 

Btr bafka parça: 
YELPAZE 

Dantelib küçük odada, 
Ollllll ti 7amnda oturayordam, 
Ve yalım OIUUl yelpuelll, 
Beni cesbeden dad.aklamu uklı -

JOl"ll•. 
Beıılm anamla onan anan ara -

anda, 
Da.ha 11i7ade tahrik eden DU1n bir 

lli'iL 

ince destekler herine relilm.lf 
atlas, 

MaTI bir zeminde sahran reshrürle, 
Miiien-endi. Serin n yumu,ak btr, 
Hanna :rapratı gibi, yelpaze sakin, 
Gldif edişi ile, 
Bana mestedea ait bir rayiha ırön

derlyordu. 

Benim uabunı tqarmak için, 
Onu kendislne bir ciiriim şeriki fibl 

kallanı1orclu; 
Ve ben eür'et etmek lstedtqe, 
Onan seri bir banketi De, bir def

nek hiikmiinü atan, 
Yci"pue bir base teşebbiisiinii te • 

dlb edİyOll'da. 

Der tiıtii hile beJhacle leli. 
Ba narin ..,-, bir kanad, ltlr siya 

llumeai, 
Gibi sola, ata açutank, 
ta kelebek aayduula, 
Becerilmls ellnıi bir tarata Wmtş 

oluyordu. 

Ve a&eı,:e tutaşan JÜzlUiJDizi H • 

rinlencUrdL 
B.ir küçUk ıecrühe daha: 

GÖNÜL HARABELERi 
ValtUle kalbim IJlr Kemen ..,..,. .. 
Seçme ıraniUerleynadirmermerlem 

İ8'& edl:nıJıwM. 
BirM 90m'&, lh&iraslar, bir ,. ...... 

ler akını ,,._, 
Ellerin.ele baltalarla n met'•telerlll 

oııa lsWi e&tl. 

O 11&111&D meydana bir harabe çikta 
B".ç bir 1Mı9er giiril&iitıii yok. 

BnrereJUır, baylu .. ıar, çiçek\em 
mahrum &opratı.r 

Ber tarafta mermerler •e beJM 
taşlar lunlmış serllmiştL 

Yollar ça!darla örtüm.üştü. 

. 
llan.blyetimln karşısında uzun -.. 

man, 7apayalnız bldım. 
Gtin.C!lllds ıiindiizler, bir yddızı oL 

IDJT<'n rece•, 
Geçtiler, n ben orada ha,yetle d._ 

la bir samaa. 

Faka& nihayet, siyalar içinde bea. 
beyaz sen ıröründ&.. 

O aman, bir cesaret hamles6' 
aşklarunm_ 

Bir 1Wft obnfJı: men l&r&yın en -
nncıa., 

Samsunda Halkevleri ~uruluşunu! 9 ~ncu yıh ) 

- Ah 1 Mac Kenzie. aizi burada 
ıördüiüm için o kadar bahtiyıarm 
IU ••• Ne kadır zamanda yat hare • 
kete hazır bir hal: gelebilir) 

Fakat kaptan ciddiyetle batma 
ealladı ve cevab verdi: 

- Her ne oluraa ol1Un,. butla 
hazar olamaz. Möayö Gam.on. el.. 
dL . 

Milyonerin yüzü bütün nei-.. 
bir anda kaybetti. Stepben kaılan
nı çatb ve bağırdı: 

- Bana ~eminin mntöründe bir 
anza olduğunu mu aöyliyecekıinid 

Mac Kenzie kısaca ceYab verdls 
- Yat Kitti. -tedi 
- Gitti mi> Na11l ve nereye) 
- Dün ak .. m, bıı:n ,.izinle c6 • 

rlitmek için karada bulunduium _. 
man. 

- Fakat nereye gitti) 
- Tabii olarak Ansay lim .. • 

na. Rüzglr denizci., çok fiddetli ~ 
aiyordu. Ge:n:tıiıı c;:ıpııyı taradıfnm 
Ye Wilaon"u:ı luııva düftllekt.9 
korkarak höyle un.ket ettiüini .. 
nıyonmı. Zannetmem ki. M&qıl 
Gam.on. ikinci kaptaru azarı._ • 
... (tlba,.. 



6 Mart 
= 

İngilizler vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

Bulgarlar yeis 
içinde 

(Baştarafı 1 ıuc.i ~yladal (Ba.ştaıratı l inci 1JAy.la4al 

SON POSTA 

Yugoslavya 
tedbirler alıyor 

Kahve sıkıntısı 
es .. tarafı ı inci sayfada) 

ketiııDUı tcferrüatmı heniiz fark. ltomiin.iatler ~ atılntqttr. Sofya 
etıDek mümlr.ün değildir . .Şimdi- bapifbeneMri timdi ~ dolu.. 
liık. K~eteler Almanyanıa uoip- 4-. 
kmıatik> hazırlıkları hakkında Bı,Jsarlltasu kateden Alman 

icra müzayedesine fesad kanştı
ran iki açıkgöz yakayı ele verdi 

(Bqtuafı 1 inci sayfa<la> 
cak takibi yapmış ve mezkur fabri
kayı haczettirerek sahta ç1karmı§t.ır. 

zim aramızı buh dedi. Bunun üze. 
rine Anatkilos bana 100 lira -.erdi. 
Sonra da poli.ler tarahndan yaka
landık» demiftir. 

(Baştarah 1 inci ~yfada) 
ziktir. Çünkü mubaribletden her iki 
taraf ta onu kend.i hesabına kazan
mağa çalqma.ktadır. Maamafih Yu. 
go_~la?anın askeri vaziyetinin çok 
mu,kul olduğu Londrada kabul e
dilmeltt.edir. Jngjlizlerin niyeti Yu
goslawyayı bitaraf kalmağa ikna 
ebnektir. 

yapıldığını duyan halk daha .-.. 
h_uı ~ken saatlerinde büyük km• 
cile?n ıatl§ yerleri önünde topı... 
m•p bql~br. Bir aralık. k.aJ... 
~ o derece artIIU§tır ki, zablea 
:ınudahale etmeğe, intizamı mW.
fazaya mecbur kalmışb.r. K• lıir 
zaman içinde 2.S çuval kahve sabl.p 
hitmittir. 

faraziyeler.de balunuyOt'l.. kamyonları bava biieamJ.rma karıı 
Türkiyeye ol.uı itimad tara ola. makdemniıtir. 

rak kahnaktadır Ye Hitluin Ti.n-ki.- Bulgar köylüleri yeis ~ 
J'eyj uyutmak için teveasill ettiii Köyler halkı aa.kit bir halde Al-
tarzı bare.ket, layık oJcL.iu.adan man bt'a.l.nıun se'ifbe baltıyorlar. 
fazla bir ehemmiyet atledilmdcsizin Köylüler, Alman luta'larmın mev
garib bir buek.et olarak kaydedil- coclzyetile yiyeceklerinin az.alacağı
mektedir. Maamafih Tiiı'k kabinesi- m ve harb tehlikesinin çoğalacağını 
ilin yaptığı toplantı, İngiltere il& anlamutacıırlar. Memlekette hasıl 
Bulgaristan a...aındaki miinud:>etle.. olan ya. lngiltere.nln münasebetle. 
rin kesilmesi ve Almanların kendi rini katetmesile daha ziyade arta
barb itlerine k.anşmamam için Ruıt- caktır. 

Dün ba fabrikamn icra dair~
de açık artırma auretile müzayedeai 
!a~ıltrken, alacaklı. sıhı.rile bu Htı~ 
lfbTak eden Anar.lulosun yanına ta. 
nımadığı bir adam sokulmuş ve 1r.u
lağına usulca tunları aöylemiıtir: 

«- Bana 300 lira verirsen mü
zayedeye iştirak etmem, bu suretle 
de fabrika ucuzca üzerinde :kalır 
aksi takdirde müzayedeye girer' 
muhammen kıymeti artırır, seni bi; 
kaç bin lira zarara sokarımlıı 

Müteakıben cürmümqhud hid .. 
aesini tertib eden zabıta memurlan 
c:linlenmİ§, onlar da vak· ayı yukarı
da kaydettiğimiz tarzda anlatuut
lardır. 

Aekeri tedbirler 
Belgrad, .5 (AA) _ Havas: 

. ~ferberlık halinde herkesin ken
dIBme tayin .... dilen yeri bilmesi için 

Şu vaziyet te gösterir ki memle
ketimizde henüz büyük bi; ltaln-e 
buhranı yoksa da mahııUa bir kalw. 
sıkıntısı mevcuddur. 

Dün hu hususta izahat almak L 
zere _bir arkadaş1mız ithal.it birllii:
ne gıderek. gümrükte hakikate& 
2000w çuval kahv~ bulunup bulua-

yaya yaptı.klan ihtar İngiliz bNUll- Vilayet 7eiıirlerine yerle~ Al
nın mevzuubaha ettiği ba§ltea nok- man polie memarlan cenuba doğru 
talardır. eeyriiseferi tanzim etmektedir. Ges-

Dai)y T elqrapla aa~in ._ bıpo merkezini Sofyada kurmuştur. 
hemmiyetle kaydettiğine göre AI- O... hali Bulıarlann nefreti 
ınanyanın Yugoalavyaya haJı:im ol- Dün Belgrad'a hareket ettiğim za-
maa.ı Alman genel lc.unnaymın ya- man Alman "8mayo1u memudarı 
narustıma taarruz için yenme& ieab 8o1'ya: garında horozlanarak gealDİ
eden en büyük müşkülatı izale ede. yorlar4ı. Bofyadaki resmi binıalanıı 
Cektir. Ancak y uaoslavların, Alman etra~a. kum torbalarmm konulma 
militaristliğinden ve Alman altidele- 8m.a baflanchğıw gördüm. orta hafti 
rioc:len uefr.ı etmeleri jçin pek hak- Bulgar, Alman ifgalme nefrMie bak-
lı aebcbler vardır. makta ve Alnı-an propapn~ı ken-

Ruayaom _. di$ine bir şey ifade etmemektedir. 

Alman kuvvetkrinin Balkanlara :ı~:~~ı!~: =~et~~~~ 
giri§i münasebetile RwıyaRtn yük- 1"2'i ~ö.k bir mikya.ııta mümkün 
aeJttiği takbih sözü bütün Slav ku. olacaktır. Zira Komünistlerin ek.3e
laldannı i9tilıdaf etmektedir. Ba 
mil} ·' --'- h b h ı· d 'b' h · !'i8i ıt.n'tit edilmiftir. Birçok yabancı-euenn ar a ~n e ne gı ı arı- lar Blllgari.s\andan T").ı:a&k t b 
k~~-r y~~biJecdı:leri bir~~~ .delalar ~ir. a e.şe -
gorulmu§tür. Ruıya, Naz.ıiigın Bal- Beriinin iZllLıa 
kanlarda kend.iei için nasıl bir teh- Sed" 5 ' AA , 
like te§kil ettiğini IJ(>-Ç utlanHttır. , m, 1· • ·J - «Alman 
Fakat §İmdi banu tamam.ile anlamlf kil alannın Btiigamt&nıı_ . sirmderi, 
bulunuyor. Bu, fevkalade mühim<lir. Av~l?a.n~'.1 ·~e~ubu prkıs:ı lıakkm .. 
Çünkü Türkiye kendi menfaatleri.. daki lftciliz plan ve tedbırlerile ala
nin müdafaasında ellen scırbe.t h1t- ~r bulunoıaktadn. Almanlann 
luomak.lada: elinde ınevzmıbahs İngiliz tasavVW" 

Bu meçhul şahsın teklifini :kabul 
eder gibi görünen Anarkilos, bir a
ra icra dairesinden aynlmış, adliye. 
de vazife görmekte olan sivil ko
miser SaJihe müracaat ederek hadi
seyi anlatmışttT. 

Bu suretle 1c:eyfİyetten müddeiu
D1U?T1J1İk te haberdar edilerek bu a .. 
çalcgözün yakalanması İçin bir cilr
mi:imC§hud tertib olunmuft'ar. 

Anarlciloıtan alınan onar liralık 
9 tane evrakı nakdiye ile 2 bes lira
bğın numaraları tesbit olunduktan 
sonra, meçhul doland1Jıcıya veril
mesi için tekrar bu paralar fikay~t
çiye iade eclilmi§tir. 

Bu maksadla icra dairesine dö
nen Anarkilo<J, tekrl?r yanına ~oku
larak neticeyi öğrenmek. istiyen ba 
adama, teklifine muvafakat ettiğini, 
ancak şimdilik 1 00 lira verebilece· 
ğini müzayedeyi müteakıb de isteni.. 
len paranın üst tarafını tamamlaya
cağını, söyiiyerek .ıumara1arı teahit 
edilen paraları cebinden çıkarmıştır. 

Bun<lan sonra müddeimmımi söz 
alarak dava hakkındaki iddiasını 
serdetmi~tir. 

Müddeiumumi, müzayedeye fe
sad kımştırdıklan iddiaaile mahke
meye sevkolunan maznunların bu 
hareketini dolandıncılık olarak tav
sif etmiş ve o suretle cezalan'dırıl. 
malannı ve hükmij müteakıb de 
teniflerini iatemiştir. 

Bu jddiadan sonra hikim Jamail 
Hakkı müdafaalannı yapmalarını 
suçlulara söylemi,, onlar da avukat 
tutacaldanndan bahisle durUfmanın 
talikinj istemişlerdir. 

Kısa bir müzakereyi müteakıb 
mahkeme suçluların tevkifine karar 
vererek duru~mayı başka bir gÜne 
bırakmıştır. 

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

lngifiz - Bulgar munasebata 
dün kesildi 

<Ba4taırafı 1 incııi sayfada) 

ingilterenin Sofya elçisi Rendeli, 
Jngiliz elçilik memurlarının pasa
portlarını Bulgar hükılmetinden is
temıştir. Muameleler biter bitmez 
Bulgaristandan ayrılacaktır. 

Renden, bu sabah Bulgar baove
kili Filofa verdiği notada ln.giliz _ 
Bulgar si.yui münasebetlerinin ke-

J 89 r den 1919 a kadar doğum)~ 
ihtiyat amıflan bugünden jtibaren 
şubelerine müracaat ~tmeğe davet 
edilm~lerdir. Keyfiyet Belgradda 
duvar illnlarile halka bildirilmiştir. 
Bu bir aeferherlik tedbiri değildir. 
Maarnafih memlekı>tin her tarafın. 
da birçok ihtiyatların kısa bir talim 
görmek İçin silah altına alındıkları 
doinldar. 

İngiliz tebaaa 
Be}grad, 5 (A.A.) - Havu: 
fngi]teTenin Yugoslavya elçisi, 

Edenle görüsmek üzere gittiği Ati
nadan dün Belgrada dönmüştür. 

.. ~elgrad_d_aki İngiliz konsolosluğu 
hutu:n f ngılız tebaalanna {?Önderdi
ği bir tamimde, müstacel işler dola
yısile Yugoslavyad,ı kalmaları mut. 
lak stnette zaruri olmayanların Yu
goslıt'9}"1ldan ayrılmalarını tavsiye 
ehni!ıtİr. 

Belgrad, 5 ( A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Belgraddaki İngiliz elçiliği ve 
konso1oshıl:u memurlarının aileleri 
ve kadın müatahdemlerden bir kıs
mı Y11goslavyadan harekete hazır. 
!anıyorlar. 

madıgını, mevcudsa, niçin piyaaa,.a 
çıkanlrnadığını sormuştur. 

Salahiyethr bir zat muharririmi
ze verdiği cevabda, gÜmrükte 2000 
çuval kahvenrn mevcud bulunduğa .. 
~u, fak?t hunların birkaç cins oldu
gunu, _fiatlarınm yüksekliğinden do
layı pıyasaya arzedilemc.ı!gıv· · ·· 
1 

. . w nı eoy-
emışhT. 

Ayn~ zatın verdiği malumata na. 
z~ran, ıthalat birli~i, bu kahveleri 
pıyasa fiatı olan 180 kurustan 91lt
mak için bir formül bulunm'asını 'n;. 
caret Vekaletinden taleb t>tınistir. 

AIA.kadarlar, kahve buhranıne 
aeheb olmadığını, 10.000 çın-al 
kahvenin yakmcla geleceğini, hallan 
fazla miktarda kahve almak içDı 
tehacüm göstermesinin ibtikiıra 
meydan verdiğini söylemektedirler. 

Büyük kahveciler de, bir kaJıı.,. 
buhranı mevcud olmadığını, güm
rükteki kahvelerin piyasa fiatınıd
fazlaya sablmasına ficaret Vekaleti 
müsaade etmediği için bunlardan 
istifade edilerek, niı:ıbi darlığın ön. 
lenemediğini anlatmaktadırlar. 

Hlı'-'....!_ ·v p ., _ ve tecibirkrine dair malUrnat :ve -.e-
•·· . ~ .. 0~ apen vast~aaııe silalar vardır.)) 

I urkıye Retetcumlturuna. alelacele Yuk dw söz} Alm L- • • 

Bu esnada meçhul şahııı yanları
na ııokula.n diğer bir adama bu yüz 
liranın verilmesini söylemiş, Anar
kilos ta yüz lirayı bu şahsa venniı,ıkir. silışini ışu iki noktaya istinad 

rnektedir: 
ettir-

lngiliz sefiri Yugoslavya h8fVelo1i 
ile görüsüyor 

Londra, 5 (A.A.) -- Belgrad_ 
dan gelen haberlere göre, Atinada 

Gümriiklerdeki kahveletin salıdb
leri de, piyasa fiatı üzerinden b.. 
kahveleri satarlarM zarar edeceld&
rini bildirmf'!ktedirler. 

gönderdiği me5aj'l seliRce bu, fim- arı . t:.~ • an IRlrJCı-
dı.ki va..; t k da Hitl · ye nezaretinde bugun hır yahaftel -Ye ar§ltnn enn en- . . d v il 
djşeler duyduğunun bir iriMfıdrr. gazla eı::cı~nJ sor. u~u •ua ere cevab 

N "'h · i- • . ..1.:-. o ra.. soy enmlfbr. 
ewa ..:. ronıc... gazete.tun ......- Şeh • · ~ hfel' · ele 

loflllltik muharrirme ııöre de, &al- L_d'::t..:. nn ~ası .... ~~ ı.:~n!'11 B~I-.. 
garistan hakkmdaki Raıs tebliği, •- ~. 1~·ne gore ~ıtn ~ta an. u 
d So tı B. ı· ~ · B l'-- _ ı_ _ ganstana, bu memleketln emnıyeti-

ece vye er ır .ııımn a .ualUlll- • · 1 '1 _ r._ 
da olup bi.teceklerd~.n m~s·unyetina iti temmk _ ~. l~ t.?re! ta~~d-~n ah
ku~---L d .LL_ L....-L naca· teav:tr erı on tm:ıeK. -sadL 

.. ~ M;DNUn ftD - ........ 1 • • le ..1! B'" 1 L!... • bu feyi ifade etmektedir. & intıba e g'Jrım§ ruır. . oy e un vazıfe 
dün akşam kuvvetknmi~r. de~te eden bir <>rdunun onı. göre 
' D .1 T.-t..=. h . . 0 _ 1 tech1z ve teslihi X:ab ettiğini de, ay-

aı y ..... ~,.ap gazetemnn .Del.. • abf n .,. 
grad muhabiri diyor ki: nı m . e er hav~ etmektedir. Bazı 

AlriNıia ve Bul ıcc , 1 y ecnebı gazetelerın, Bulgaristana 
h d R:ar .ınt a an -.nan gönd ·ı Al ı.. • 1 u odunda mevzi aJmı lıud Mih- _ erı e~ · man .ut a arının ale-
ver<len gelen hab~er! ~--- ~adc 

1 
cmnıy.et tedbirleri jçio lüzum

Tü.rlr. hududunda Bulgar luf aların- v~ 0 kn. ı:nıkth:dan fazla oldukları 
dan başka kıt'alar yoktUi'. Türlc1cri da 1J:r. ıy~. t~~'klz ~d.ildi~leri hakkın_ 
bir emniyet havası içinde uyutmak edilme~t;dI u erı ıddıalar tekzib 

teşebbüsü aPK:ardu. u~ • • 
Filha'kika, gazetdertn de ~t B . _Yet iedbirien» 

ettiği gibi, Hit!erin göndercliği me- 'bir =b~d ~A·Ç·>. -. -. Yan reami 
sajdan tutun da D. N. B. nin yay. Alma k ~nl ıldırılıyor: 
d v h b ] k d L-- n ıt ıt arının Bul . ıgı a er ere vanncıya a ar .ıı<:r!" gİ1'mC9İnİ i t ~ h graı.stana 
bu inhbaı tey;d e;rlemektedir. Na- Berlin siya~t~:hfnllse. e;ler bugün 
ziler Türkleri klat'iyen em~i~tte zadıya tekrar izah eed~~~ekteuz~n u
bulunduklarL,a inandı.nnak ısbyı>r- nuJıfellord.e ..;;.yle d .1 1 .ddı~. Bu 
1 F-J- N ·ı R lı:. ~ enı mell[te ar· ar. zaı:at azı er usyaya a~şı. ~- Almanya tarafından A · 
rı:i. • • k'b c1· henzemı. vruP.:anın ııyaıeb ta ı e ıyora cenubu şarkisindc alınan tedbirler 
Yorlar. başlıca iki prensipten mülhemd' 

Buna işaret edett Deily ~ •le&Ta_ph Bunların birincisi bu mıntaknda d~~ 
i"llZete.i bqmakalesiııde ediyor ki; imi bw ıruıh ve mfuıtakar bir nizam 

Vaziyeti yakındıın takib ve taras-
sud etmekte olan komiser Salih ve 
arkadaşlan parayı rtkcardan alan 
adamla otekiru cürmümeşhud halin
c:ie yakalıyarak möddeiumumiliğe 
getirmMlerdir. 

Bu cünniim.udu müteakıh 
miidde1umumilikçe .ilk sorguları ya
pılan açıkgözlerin Kadıköyünde 
Mühüı-dar caddesinde Ytn·er~y so
kağında oturan Mustafa ile ayni yer
de Muvakkithane caddesinde 36 
numaralı e-vde oturan Mebmed a
dındaki şahıslar olduğu an}agı}-
mı~ır. 

Her iki suçlu da dün haklarında 
tanzim kılınan cürmümeşhud zapti
le Asliye 7 nci mahkemesine sevke
dilmişlerdir. 

Maznunlardan Mustafa hü,-iyı.-ti
nin tesbitinde"l sonra hakkındaki bu 
iddiaya kar~ı şunları söylemişt.İl : 

«- Ben müzayedeye fesad ka
nştırarak kendime menfaat temin 
etmedim. Usulü dairesinde açık ar
tırmaya iştirak ettim. Anarkilos ta
rafından verilen 1 00 liradan da ma
lumatım yoktur,'> 

Diğer suçlu Mehmed ise: 
. . «.- Ben icra dairesine haska bir 
ış 1çı~. gel~iştim. Burada Mustafa) a 
tesaduf ettım. «Anarkilosia aıamız
da halledilecek bir mesele var bi---- . 

l - Bulgariautn iitlti pakta ilti
hRk etmiştir. 

2 - İngiliz e)çHiği memurların
dan Grinoviçin fstanbula giderken 
Bulgar topraklarından kacmlmıştır. 

Hususi tren bazırlamyor 
Sofya, 5 (AA.) - Stefani a

jansından: 

Bulgarla,.., İngiliz sefareti erkanını 
götürecek olan hu~u!İ treni hazır
lamaktadırlar. İngİIİ7 3efirinin dip

lomasi ·münaı;"b,.t\,.nnin inkıtaın. 
dan ııonnı d3 hirkaç ı:rün Sofyada 
kalaca<?ı söylenmektedir. 

İ~gi!!z hariciye na7.ırı B. Edenle gö
ruftlıkten sonra Yugo&lavya payi
tahtına avdP.t eden Yugoslavyadaki 
İngiliz elçisi B. Ronald Cıımpbell, 
Yugoslav başvekili B. Svetkoviç ve 
hariciye nazırı B. Cinca,.. Markoviç
le derhal görüsmek talebinde bu_ 
lunmu~tur. 

H"bP-sJil 0 r mühim bir , 
kale zaptettiler 
(Ba!"tarafı l Inei sayfada) 

Şimdi Habe!< ku..-vetler.i Marcosa 
Bekik-. Polonya ve Holanda çekilmekte olan İtalyan kolunu hır-

mi'messiUeri palıyorlar. Ru mmtakadıı ltalyan 
Sofya, S ( A.A.) - Havas: çetelerinde, i 5 00 kişilik bir kuv. 
Rulgar harici)'e nazırı bu sabah vetle 20{) İtalyaı1 askeri silahlarile 

Bl"lçika. Polony;.t clçil~riJc Hoianda beraber Hub ~ş vatanpervcrlcrine il
maslahat2üzımna vazifelerinin ni- ti.hak etmişlerdir. 
hay,.t bulduğum• ve son giinlerde ~ Afrikada askeri idare 
t~haddüs eden vaziyet dolayı~He Londra, 5 (AA.) - İngilizler 
memleketi terk,.tmrk üzere hazır- tarafından şarki Afrikada kazanılan 
!anmalarını bildirmiştir. muvaffakiyetler ~zerine vaktile İ-

--------------1 talyanlann i§gal ve ıdnre ettikleri ve 
_,,. Doktor 1. Zati Oget it: şimdi İngilizletin eline geçen top-

1
, raklar bir rmirnanıe ile, şarki Afri. 

1 B~~eeiyc kar~ı.~ındakl muayene 1 ka kuvvetler' ba"kumandanı gcne-
h&nesinde ö~lı.>:icn sonr;ı ba>~n· ral Cunnirı~n ı ll'll ask .. ri idaresi al-

Diğer taraftan bazı iddial&ra gö
re de, şehird~ ihtiyaca yetecek de. 
recede stok kah:ve bulunmaktadır. 

Almanlar Elen'er0 k1rŞ• 
<Baştararı I inci sa)'fada) 

mukavemet kovali:~yonuna mani ol
mak ve cenuba kar~ı yapa.:-akhın 
bu tecavüzde asgari mahrurb aı:a
mi istifade temin ~mek hususunda.. 
ki Alman arzusunun yeni bir delili 
olmaktan baska bir suretle tefsir 
edemez. 

Türk rnahfelleri, Ankara tarafın
dan te!ıbit edilen sl-vasetin Eden TC 
General Dill'le yap;laıı konuşmalar 
esnasında tayin edildir:ini ve de~ş
nıiyecf'İ~ini trmin t>rlivorlıır. 

lng iliz - Sovyet munase
betl eri iy ' leşiyor mu? 

(Baştarafı l inci sa'.1-·fada) 
yalnız şu ciheti kayıd ile iktifa ey .. 
}emektedir: Balkanlarda Alman si
"'qeti iki prensipten mülhemdir ve 

bu pyensipler, cenub•ı p.rkide yeni 
nizam ve lııgıltereve karsı harbin 
verdi~i mecborİyl'tlerdir. SovyetJer 
Birli\V hu sebebini anlayamaz ve 
hndi fikrini bildirmekte serbesttir. 
Alman siyaseti hiçbir tahdide tabi 
olamaz. - ıarını kabııl eder. ;; ~ l ı ınn konulmuştur. 

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

İstanbul Defterdarlıgından 
Sovyetler !etrafından yapılan be- tmai ~ııusundaki kat'i arzu, ikin

Yllnat, Almanya ile ortakhk yaptık- cisi de lngilt("reye karşı yapılmakta 
larındanberi çıkan hadiselerin en olan harbi lı:azanmak gayesidir. FiL 
rnübimmidfr. $uı:ıa eınm olmak ic.ab hakika Hitlerin dedi~i oibi Alman-

h =- "' Bsra Mükellefin adı -.e 
eder ,iki Ruıya Bulgaristanın attı ya, fngi)tere ile nerede karsılasınıa 
hareketini ~akbih için herhalde hak- karşmlat1'ın, mücadele ~d~ektir. No. soy adı 

Hava 
Kazanaç Buhran Müvaaene kurumu 

.. 
Zam Senesi Müliha.zat 

lı sebeblere dayanmaktadn. Almanlar JU mütaleadadır ki Al-
Daily Heraldın diploonatik iDii- :manya kendi.-.inin iktı•di aahasına 

harriri de şöyle ya:z:ıyor: dahil addettiği yerlere llarbi ıe..,mil 
Almanlar bütün kıt' alanıu Y11- etmek için İngilterenin yapar ağı her 

nanWara kartı talıfid edemezler. teşebbüse ~i olacaktır. 
Çünkü gerilerini ve muvs..Ja yolla- BuJawist.aw terkede.Rler 
rını tutmak ve Türklerden yüzde Belgrad, 5 (A.A.) - Havas: 
yüz emin olmlıldıkça da - ki bu im- Bulgaristar.d,ı Almırnlar tarafın-
ltanaızdır _ Trakya hududlarını clol- dan işgal .edilc.1 mınta~alarda bir 
durmak mecburiyetjndedirler. çok mültecıler ınemleketı tı:_rhtır.~k 

Daily Heraldın diplomaci.k ınu.. üzere h.azır]anıyorlaı. . Muteadd_ıd 
haniri Daily felegraphın siyui mu- ef!ki Çek ve Polony.t dıp]omatlanle 
harriri fikrinde değildir ve Rusya- hirçok Belçikalı, J-!olandalı, . Ro.. 
nın muhariblerlc olan doctluk •İya- manyalı ve Norveçlıler .Y,una~~stan 
aetini bozacagv ına emin bulunı;ııuyoa-. ya TiiTkiyeye geçmek ıcın mıısaa-

ve B. le f 'liz 
Pert:İn.L.xm miitalealuı de iııtem~lerdir. ır~o n1sn ve 

R '- Selanılc ve ııtanbula 
lre-.yor, 5 (A..A.) - MiiM&kil PNıa- Beyaz uıı,.r l 

ms ajan.sının Ntwy<>rt ıaıalMWiri B. ~itmek üzere haz•rlanıVOT ıır. 

ı>ertinu diyor ki: Dik"l"d elzele Hit1eı·, Türkiye ReiıııicümhW'u. İı:ıQ.. 1 1 8 l . . . 
nil';,e göooerdili mektubda Türkiye- İzmir, 'i ( Huııusi) - Dilul~de 
nin bitara:tıı~ıru i.st.e~i§tir, öyle Di,r ıreee yarıaından tonr~ altı sjnı)e 
Warafiık i:i, Türk - Ingiliı ittikltı- sÜl'erı oldukca şidd•·tlı bi.- ze ze e 

nuı fe.shini tazammlln edecekı.ir. Bu ao~lm~u~'~tu~r~·========~===~ 
nun sebebi i.se Türk ol'dUBUDun kuv- = k d sab
vetli müdafaa hatlarında yer atnu.f Fa1'at Almanlar o zaman a ar 
obnasıdır. redeeek midir? 8 , . 

Alıuan ordusuna e.a-
Faka.t Yugoslav Naibi Pren.s Pol'e Prens POl, d' ·in' do a" 

kar.şı başka bir yol takib etmektedir., nik yolu olan vn;:~: ;:ı. ~ı~r. ... ;.lar~= 
Mücadel~ muktedir olamJyau ve bi malt ;stem•Y0_:· ~r kere ihlfll euiiıli 
t.araflığının kabulünü istiyen Yugo.s- nın tamamııgı . k beUer doğur-
1-&vya ha.kkında ise H.itlerin metaliba- mi, bunun pe~ fe~~t~d:r Filhııkika 1 
t.ı çok daha. ılerı gitmektedir. Hitıer ınasından koıkm .. ,, 'eıt.ınek için 
Y } l' ' ·tıb"l'llll Vl!l\.S ugo.., a.vyayı yeni nizama girme- Musso ını, ' - .. • d Jc b.ül:ıne.-; le 
si yani gel!p iıçlü pakta imza etmesi İngil~ere karşı mu<'a, c d rm ı'· 

1 
• 1 

1 da a.;ke~ bunın ıı ·" -· -
için tazyik edıyor. Bugüne kadar Da ma.çya • · ,. · • YU"'O l:ıv-kt Alman llU•umcıı ., 
Prens Pol, sureta Qlsun i.st.ikl:illerini yece ır. .

1 
esaret aıtın:ı. girme.~i 

muhafaza edememiŞ olan dört 'e\' yanın tamanu e 
. "' - · 1 hareketı de bıı e-

ktın zincir a.rkad~ı olmayı kabul et olacaktır. It1.l ~an. . . . . ın. a . rdc-
~e.mi§ir. Gelecek Eylfilde ıenç Kral saret iç.inde d~~lı ınfo:ı~i~tarıı ç id:ıre 
Ikinei Piyer tahta. çıkacaktır. Bu de- cektir. Mussolını, Hına ı..· de lıa r •·n rv"seuı iı§tklik Almanlar& .i.st.edik.lerı ıılbi bir etmek ii.zere Pav ıÇ' 1

• ·-~ ); . ht· 
bır hütümet.i Yugoslavy:ıda iktidar zırladığı hükümr.ii aslardan 

611 1 
.-

fırsatJm "'9re0ilir. yatıa t.uwyor. 

1 Mehnıed 

2 Kal<> Alhadef 

3 Aznif 

4 Simc-n Şaru.ı 
Ta~çı 

5 Siman Şanlı 
Taşçı 

6 Simon Karabet 
Şanlı Taşçı 

7 Kemal 

Adre.si 

Çarşı TerZJbaşl 

~ No. 

Ç. Kalpaiçlla.r 
2» )ıfo. 

Ç. Fes"iler 
14-HI No. 

Ç Kalpakçılar 

5 No. 

ç. Kalpakçılar 
5 No. 

Ç. Kaıpakçu.u 

3 .No. 

Sul,,ymaıı ye Ta.~o -
dal .. r. '11 No. 

Matrahı 

lt.6.61 

ti.57 

792.44> 

lM.00 

24.00 

::~.00 

lil.29 

.aa 

71.92 

lll.88 16.7• 

ua 

1.58 

1212.~2 

---
1.87 İ.!tanbul 1 No. lı kaza~ itiraz lco -

mısyonunca, Mercan şubesi tere. • 
fJbdan mükellefiyetinin tesis edil
diği anlaşılmasına mebni 6/ 12/9911 
T. 55237 No.lı kararla terkin edi
miştir. 

8li İstanbul ı N<>Jı kazanç itiraz ko • 
misyonunca müstahdem Ka.tinan.m 
1/ 6/ 935 de değil 10/12/935 de ife 
başladığından ve aldığı ücre~ın 3(1 

lira olmayıp 8 lira olduiundan ba -
hiSle verginin bu miktara tadiline 
31/1/ 940 tarih ve 56510 No. ile ka • 
rar verilmi~ir. 

aos.~ m-8ıl'l İstanbul 1 N<>.lı kazanç itiraz lro -
misyonunca, mükellefin küçöt 
san'ai erbabından olduğundan ba-

uı 

hlSle 3 ı 940 tarih ve 55942 No. ilıe 
~rkinine karar verilmiştir. 

bt.nnbul ı No.lı kazanç itiraz im • 
mısyonunca it4az.ın varid olmadı • 
ğından bahisle 3/1/944> tarih ..,. 
fi51Hl No. ile verginin ta.sdikine ka.
rar verilmiştir. 

ta5 İstanbul ı NoJı kazanç itiraz :to _ 
misyonunca, verilen ücretin 30 lir& 
olmayıp 12 lira olduğundan bahisle 
3 l/940 T. ve 55943 No. ile bu mlt.
tara 1.a.diline karar verilmiştir. 
Ankara vergiler Temyız kom·syo -
nunca, kanuna muhalif bir cıhec 
olmadığından bahlsle 7/6/939 ta -
rih ve 4299 No. ile itiraz komi.>yonu 
kararının tasdıkine karar veril • 
mı,<Jtir. 

1:29 An1rnra vc>rgiler Temyiz komisyo 
nwnca, Şiirayi Devlet kararına i~U
baen itiraz kumı~yonu kuı ı nm 
bozulınasu1a 27/8/94-0 tarih ~ 581T 

. . _ . . No. ile karar verilmiştir. 
Beyazıt Mr.lıye şubcsı mukelıcflerındeı yukan<ia adı, i~i ve ticuetgiıh adresi yazılı ~ahL!l&r ticaretlen"ni terkle yeni adreslerini b11dirmeın·., ve 
te~"llıiğC' .,.-u·,h.yC'tl' o r k ı.~f' gosteı mt"mış ve yap:lan araştırmada da buluna.mam.ı.ş vlduklarından hızalannd a gösterilen yıla aid kazanç. b:hran 
muvazene ve ha\·:ı. k ırunrn ''<' ıa.mlar1nı havi ikinci ve üı;:üncii ıhbnrmıme ve kararların bızzat kendilerine tebliği mümkün ol•••eıtt&r. .i 
sayılı kanunun 10 ve 11 ıncı maddelenne tevfıkan bi.zı.at phWarına teblii yerme pçmet mere k.eff~ iii.ll GUınur. (1'8fij 



8 .5ayfa 

Söz arasında 
(~l ! DCİ sayfacJa) 

ıı:ak ve gelen geçenlerden haber top 
layıp bilahare bunlan halk arasın
da yayan ad&mın bir Amerikalı ol
duğu gene Amerikalılann iddiala
nndandır. Amerikarı matbuat ista· 
tiatilderine göre gemi ıef erlerinin 
azun ıürdüğü ve deniz aım ıeya
hatlerin adeta bir ahiret ıeferi ha
linde bulunduiunu on ıekizinci a· 
sırda Samuel T oplip isminde bir 
Boatonlu limana gelen gemileri bir 
eandalla kar,ılayıp tayfa ve yolcu
lardan topladığı habeTleri para mu
kabilinde kağıdlara yazıp Boston 
kahvelerinde halka satmayı ilk 
an"at edinen adam ohnuıtur. Bu 
WTetle de ıeyyar muhabirlik ve ıey• 
yar gazetecilik doğmu~tur. Ameri· 
lca, bu vesile ile, eeyvar muhabirli
ğin de babalığını iddia etmektedir. 

( Yeni neşriyat ) 
Çabuk Perspektif n sınai resimde 

ıuUaruhşı - Bu eserle sınat resmin 
bütün inceliklerini en kısa zamanda 
ö!renmek imkAn dahiline girmif bu
lunmaktadır. 

Bu kıJDletli eseri bütün makine ga,.. 

nayil menaublan ile askeri ve sivil 
meslek okurlarına. tavaiye edem. 

YARIMAY - Her on beş günde bir 
güsel bir şetnde ıııt.ı.şara ba§lı13n 

bu aile Te gençlik mecmuasının 

128 inci a&JlSl üç renkli nefts bir ta.
pak içinde zengin 7azılula lnti§ar 
etllli.ftir. 

SELANIK BANKASI 
Te.sis tarihi: 1881 

• idare Merkezi: İBTANBUL <OALATA> 

TürlıiyeJeki Şubelmı 

isTANBUL. Galata ft Yenieanıl 

MERSİN, ADANA Biiron 

Yananiatantl111ri Şabeleriı 

BELANix • ATİNA 

• Ber nen banka muameleleri 
ICtralık ta.-lar an1al 

Doktor Hafiz Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 10-4 No. da hersüo 
hıuta kabul eder. 

Telefon: 21 O.f-4-23398 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

ueı"lezl · Be:llıı 

Türkiye pbeleriı 

Ot.lata _ iatanbul - İs:mir 

Deposu: tat. Tütl\n Oü.ınrijfl 

* Hef' tiirlii banka İfİ * 

.50N POS 1l"A 

EN BiiYUK Jll/IDE! 

Perakende Sabf Yerl: ODEON lıılağaza11 lttanbül - Beyotbı lstild41 Caddesi No. 4-8-1 

Toptan sabş yeri : Sultan Hamam, Hamdi B. Geçidi No, 48 - 56 

7 MART CUMA G()NO AKŞAMDAN lTİBAREN 

TRUSiM 
BE:L..EOIYE 
~ZıNOSUNOA 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1/3/1941 vaziyeti 
AKTiF PASI~ 

s:ua: 
Altın: Safi tnogram 'l2.G03.019 
Banknot • 
uraklıt • 

Dahll4eld maltablrlel': 

T(lrk Lirası • 
Bartçtekt mababtrler: 

"-lt.m: Safi lcilogram 5.248.m 

Altına tahvili kabil serbest dö -
Tiüer 
J){ter dörlzler n bo~lu Kllrlnc 
batıyelerf 

Baıdne tah.Wm: 
:>eruh\e edilen e.-ratı n .. tdlye 

taıJıiıtı 
Kanunun 8-11 inci maddelenne 
tevfikan Hazine tarafınd&n dkt 
tedJyat • • • • 

Benedat Cü.sb.lu: 
'l'!earl SeneUer • 

E.abam n tahYilat cüsdanı: 
( Deruhte edilen evratı nakdL 

& ( yenin karşılığı ~ham ._ 
( tahTillt OUbart tıymetle)M 

B ser~t ~ham ve Tahvillt: 
AftllSlar: 

Altın ve döviz üurine ava.us 
Tahvilat üzerine avans • • . • • 
Hazineye kı.!la ddeU a varu 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın tarşılıklı avane 
Hl&sedarlar: • 
Muhtelif: • 

• . , . 

Lira 102.121.954 21 .. e.59'1.966.50 

• 2.281.021 851 

• 283.396.14 

Lira 
-, 

7.382.887.54 

• --
• 36.165.056.88 

Lir& 158. 748.563.-

1. 20.149.137.-

Lira 268 313. 757.119 

Ld'a 45.831 .456 93 

• '7.928.608.54 

Lira 11.943.74 

• '7 .808.'722.-

• 2.195.000.-

• 114.584.926.75 

Yektln 

Ura 

111.000.9-42 561 

283.396.14 

Q.547.944. 4ı2 

138 599.428.-

268.313.757.99 

63. 758.063.47 

124.597.592.49 
4.500.000.-
7.603.747.60 

'152.204.870.67 

8erma79 
İhtiyat atÇC!91: 

Ad1"' f~. 
Husus! . • 

Tedarildeld Ballknetlal': 
Deruhte edilen evratı nakdiye 
Kanunun ı _ 1 inci maddeleriM 
terlilı:an Hazin• tarafından ntl 
tediyat . 
Deruhte ed..llen enau nt.kdJ.19 
baklyut . 
Karşıhfl tamamen aıtm oıan.t 

lltvet~n tedaTftle vawedUen 
Reeskont mutablll Ulveten te • 
davftle vuedUen 
Haslneye T&Pıl&n altın tarşılıt.. 
h avan.s mukabili 3902 No. Ju ta... 
nun muclb~ illveten teda'JL 
le vazedUen • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tiirk L;raıı 
Altın: Safi KJa. 878.SO!t 
3850 No. ıu kanuna röre bazı.neye 
açılan avana mu.tabın tevdi olı..o 

nftn Rltınlar: 
Safi Kilg. 65.541.930 

Do?iı TaahhHatı: 
Altına tahvili tabll döTizler • • 
Diğer dövl7:ler ve alacaklı KU • 
ring bakfyelert 
Muhtelit: • • • • 

Lira 1.188.666.15 
• 6.000.000.-

Lira 158. 748.563. 

1. 20.149.137.-

Lira 118.609.428. 

• lT.000.000. 

• 250.000 .. VV\-... 

' 32.000.000. 

üra 71.879.410.28 
• 1.233 302.59 

• '18.124.167.90 

Lira -.-
• 20. 133.223 05 

Yekfın 

Lira 
15.000.000,,..... 

12.188.666.15 

437.599. 426.-

'13.113.712.84 

'18.1~.187.90 

W.133.223 05 
116.046.674.73 

752.204.870.67 

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

Ma-rt 8 

Dünyanın En Mi'kemmel Diş Macunudur. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklar darb ve pi • 

)'asaya klfi miktarda çıkarılmış olduğundan dantel.sa bir kuruşlukların 

31/Mart/ 941 tarihinden sonra tedavüıden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 
Dantelsiz bir kuruşluklar 1/ Nisan/ 941 tarihinden itibaren artık tedavUl 
etmiyecelc ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız ma.ı • 
sandıklarile Cumhuriyet Mcrkeıı Bankuı §ubeleıince ve CümhuriJ'M 
Merkez Bankası ıube3l buluıımıyan yerlerde Ziraat Banka.sı fUbelerince 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanlann bunlan malsandıklarUıı 

Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bantalan ıubelerinde tebdil ettirmeleri ~ 
lAn olunur. 19035• c12523• 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
Traıtan ıonra cilde yanık
lık vermez. Yüzü yumuıatır. 

Bel- ferde ısrarla Poker Trq 
bıçaklarım isteyi.nh. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli (9000) lira olan 2000 kilo kösele (19.3.941> Çarşa . ı 

gilnil saat (15) on beşte Haydarp!l§ada Gar binası dahilindeki kom.s-
70n tarafından ta.palı zarf usullle aatın alınacaktır. 

Bu f§e gfrmet i.Uiyenlerin (675) liralıt muvakkat teminat, tanunUll 
taJin ettili vesikalarla tetılfierini muhtevi zarnannı ayni sün aaat U4> 
on dörde tadar komisyon reisJ.iline vermeleri llzımdır. 

Bu !.le aid ıartnameler tomi.ayondan paruıs olarak dıığıtılmattadır. 
(1590) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Şekerli, tuzlu Ve3aire namlarile ekmek Te fırancala kabilinden piyasa.

da ~ilan muhtelif lük.s ekmeklerin imal, lhzar ve aat)fı hattında Daimi 
Encümenin 12/ 2/ 941 arihli i~imaında kabul buyurulan 3 maddeden iba... 
ret ıtenbihl beledi aşağıya dercedilmi§ olduğundan alflkadaralllll malünıu 
olmak üzere ilAn olunur. 

Tenblhl beledi 
1 - Belediyece va.aıfiarı te.sbit edilm'1 olan fırancala, etmek, çavdar 

ekme~i. pide ve simit haricinde olarak etmet ve fırancala tabainden ya
pılıp muhtelif isimler altında atılan her türlü büyük ve kfiçfik unla 
gıda müstahzırlarının imalinde yalnız ekstra ekstra evsafında un kulla
nılır. 

2 - Ekstra ekstra un evsatından daha qa.tı vasıfta unlar kullanıla _ 
rak veya ekstra ekstra un kullanıldıtı halde normal tırancala terkibine 
başka maddeler ilavesile hazırlanan husust ekmekleri ya.pmak için bele
diyeden izin alınması mecburidir. 

3 - Ekmek ve fırancala kabilinden imal edilen unlu gıda müatalmr
lan Uzerine belediye mühilrünü ve fınncmın adı ile dairenin Te fırınıa 
numarasın'ı gösterir &tlke'Ueri tonuıur. (1723) 

1 N BEV'Rpö i SİNİRCUEm:A L 
den 20 damla alınca sinirleri yatı.şır, derhal ferahlarlar. Evinizde 

bulundurunuz. -lzrnir Nafıa Müdürlüğünden 
İzmir hülcilmet tonatı tamiratı 17172 lira 36 turuş keşif bedeli ile 

28/2/941 tarihinden itibaren 20 ınn mtiddetle kapalı ebiltmeye konu.ı.. 
mu,t.ur. 

İsteklUer 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları 1278 lira 
93 turuş tuta.rındaki muvakkat teminat Te on bin liralık, yapı tamırat 
ilini muvaffaklyetle başardıkların• dair ibraz edecekleri re.ıml vesı&iki 
muhtevi teklif mektublannı 21/Mart/!Kl Cuma günü saat 11 de İzmir 
nafia müdürlilğünde müte.~ekkil komi~yon reiSliline tarihi mezlcilrda mu.. 
ayyen saatten bir saat enel tevdi ed ·> makbuz alacaklardır. 

Postada vlki gecikmeler kabul edi.lm~. 11657. ı79t. 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reis
liğinden: 
Sıtma mücadele sıhhat memuru yeti.ştirilmet üzere 17 3.941 tarihinde 

başla.mat ve bir ay müddetle tedrisatta bahınuJmat ve tedrisatı mütP.alolı 
on beş gün köylerde tatbikatla i.Jtical olunmak üzere mıntakamız re&ali _ 
tinde sıt.ma. mücadele kuçük sıhhat memurları yetiştirme kursu açıla • 
cattır. Kursa gireceklerin a§ağıdaki tartları haiz olmaları Jbımdır. 

ı - Orta mekteb veya eski rüşdiye mezunu bulunmak, 
II - Askerliğini yapm14 bulunmat, • 
m - Sıhhati tam olmak, 
IV - Türle olmak ve iyi ahlak sahibi bulunmat, 
Kursa girmek L«ıtiyenlerin aşatıdalı:i veslk.alarile birlikte nihayet Mar. 

tın on beşinci gününe kadar reısllğımlze müracaat etmeleri illn olunur. 
1 - Orta mekteb veya eski rü.şti)'e mezunu şehadetnamesi. 
3 - Nüfua hüviyet cüzdanı .sureti 
s - Askerlik vesikası sureti ıterhiS tezkeresı. 
4 - Sıhhat raporu ımemurin kanununun 5 inci maddesinin D. !ıkra.-

sında yazılı olduğu üzere. 
5 - Hüsnühal mazbatası, 
6 - Hali medent beyannamesi, 
'7 - İaşeslle mükellef olduh kimselere aid beyanname, 
8 - 3 Aded 4X6 eb'adında foto~raf 
9 - Tercümeihal varakaSL (1157-1586) ................................ ·-········--.. ····---·-··--·-·--··--·····----.... --. 
Son Posta Matbaaaı: Nflll'İyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
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