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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi FiYATI (6) LmAnm • 

. Millet Meclisi 
alışmalarına 
Dün Başladı 

liariciye Vekili Ankaraya Gitti ,Parti 

Mec&s GruDu da Bugün Toplanıyor 
Ankara, 10 (A. A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün çalışmaları
na başlamıştır. Bugünkü celseye 
Dr. Mazham Germen riyaset et
miş, Ankara şehri su tesisatının 
hazine uhdesindeki mülkiyetinin 
Ankara belediyesine devri, diya
net işleri reisliği 1939 mali yılı 
bütç~inde değişiklik yapılması, 
beledıye kanununun ikinci mad
desinin tefsiri, Türkiye - Fransa 
dostluk muahedesi ile müşterek 
beyanname ve optanlara müteda
ir protokolün tasdikine ait kanun 

1 l.fıvıhalarırın (?eri verilmelerine 
dair başvekalet tezkereleri okun
duktan sonra ruznameye geçiL 
mistir. 

. • • Meclis, 1937 mali yılı hazine 
•~mıtn dfinkil ıçtımatna riyaset hesabı kat'isi ile hudut ve sahiller 

eden Dr. Mazhar Germen sıhhat umum müdürlüğü 1938 
--ı yılı hesabı kat'isine ait kanun la-

•ıt 1 yihalarını müzakere ve kabul e-
hCJI ere Ve ?.erek carşamba günü toplanmak 

• uzPre t!>phıııtısına son vermistir. 
merıka Partı Grupu Toplanıynr 

Ankara. 10 (TAN Muhabirin
den) - Cümhuriyet Halk Part.isi 
Meclis grupu yarın (bugün) topla
nacaktır. 

* Kardeşinin vefatı münasebe-
tiyle fstanbula gelmiş olan Hari
ciye Vekili Şükrü Saraço~lu dün 
aksamki trenle Ankaraya dön
müştür. 

Amerika 
Sevkiyata 
Başlıyor 

_,_ 1 

i 
l 

Sterlin Harcanacak 1 

Yenid;-Pestroyer l 
de Gönderilecek 

lngiltereye Yardım 

lc;in 2,5 Milyar 

ilk Ağızda 125 Milyon 

Sterlinlik Harp 

Malzemesi Veriliyor 
Nevyork, 10 (A. A.) - Kirala

ma ve ödünç verme proiesi Car
samba ~nü kanunivet kesbede
cektir. Kanunun merivete ~irrn
esi ile ~raber vapurlar. tayyare
ler. tanklar. toplar. mühimmat ve 
viyecek maddeleri hafta sonunda 
hakiki bir sel ~ibi Amerikadan 
İngiltereye doğru akmava başlı
yacaktır. Bu kanun İngilterenin 
peşin olarak ödemek mecburiye
tinde kalmaksızın Amerikadan 
!layri mahdut mikdarda her nevi 
harp malzemesi alabilmesini te-
min edecektir. Kanun Roocıevelte 
ilk hamlede İn~lltereve 325 mil
von İn~iliz liralık askeri ve bah
ri teçhizat devretmek salahiyeti
ni vermektedir. Kanun verilecek 
harı:> malzemesi yekunu it-in hk 
bir had koymamıstır. Kanun mu
cibince Roosevelt'in yapaca~ı ilk 

( Sonu: Sa 5; SU 3 ) 

Uyihanm kabulil, Amerika Clim
hurreısine İngiltereye, parasını 
harpten sonra almak üzere, 100 
ınllyon İngiliz liralık her türlü 
Yardımda bulurunak salAhiyetini 
vermektedir. Bu suretle şimdi ka
nun ,eklini alan lAyiha, İngilte
:reye mueasir surette yardım için 
mevcut butün minileri kaldırm11-
Amerlkayı tam mlnaslyle demok
rasinın bir ıeraanesı haline ıetir
llllfUr. 

M. Zekeriya SERTEL 

B u haftanın en mühim hldi
L selerinden biri de, hiç ştip-
11tsiz, Amerika Cümhurreisinin 
~giltereye yardım için teklü et
"'iı "ödunç ver ve kırala,, ismin
tleki liyiharun Ayan meclisinde 
a~ reye karşı 60 rey ile tasvip e
d..ilm.iş olmasıdır. 

Yichy Hükümetij Draç"ta Liman 
Amerikadan Tesisatına Ağır 

Bu llyihanın tasvibi harbin 
~~takbel safhaları üzerinde ~ü
<&Un tesirler icra edecek bir hl
Cliaedır. Nasıl 1914 te Amerika
bın harbe gınnesi cihan harbinde 
CSemokrasilerin muzaffer olmala
l'uu temin etmiş ise, bu llyihanın 
~bulünden sonra da Amerika 
~rbe girmeksizin, biıtün kuvvet 
te kudretıni müttefiklerin kefe -
~ıne koymak suretiyle harbin mu 
~dderatında mühim rol oynıya
taktır. 

Bu lAyilıanın kabulü, Amerika 
Cümhurreisine, lngiltereye para
•ını harpten sonra almak üzere, 
iOo milyon Ingiliz liralık her 
türlü yardımda bulunmak salahi
)'etini vermektedir. Bu suretle 
liındi kanun şeklini alan bu lAyi
qa, lngiltereye müessir surette 
)'ardım için mevcut bütün mini
leri kaldırmış, ve Amerikayı tam 
ltllnasile demokrasinin bir tersa
ııesi haline getirmiştir. 

• • 
A merika Cümhurreisinin 

teklifini kabul için iki ay
dan fazla bır zaman geçmiştir. 
~u zam ' zarfında Amerika boş 
Clurmamı sanayii harp ihtiyaç -
larına gör adapte etmek husu -
•undakı faaliyetine devam etmi,
lır. Kanun çıkar çıkmaz Ameri -
tan sanrii derhal bütün sür'a -
tiyle faalı_ .. te geçecek, ve az za
bıanda Ingiltereye sel halinde 
harp malzemesi vermiye başlıya
taktır. Binaenaleyh müzakere ve 
bıunakaşa ile geçen ik ay zarfın
Cla, hakikatte zaman kaybedilmiş 
Cleğildir. 

Fakat bu müzakere ve müna -
1taşalar, bize demokrat bir memlç 
ltette halkın rey ve fikrine ne de
rece saygı gôsterıldiğini ve ne de
l'ece ehemmiyet verildiğini gös -
teren dikkate şayan bir misal -
Clir. 

* * 
A merikanın lngiltereye yar-

dımı fikri, Rooseveltin 
~hsi bir içtihadı değildir. Ingilte
l'enin mağlup olmasına mani ol
bıak Amerikanın hayati menfaat
lerinın icabatından idi. Avrupa· 
da bir otarşi sisteminin kurul -

(Sonu: Sa 5; Sü Z) 

Buğday istedi Bir Hücum 

Ticaret Gemilerinin 

Zaptı Protesto Edildi 
Vichy, 10 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Devlet reisi Mareşal Petain, ya_ 
nında Amiral Darlan ve İaşe 
Devlet Sekreteri Achard olduğu 
halde, bugün öğle üzeri Ameri
kan gazeteleri mümel'Sillerini ka_ 
bul etmiştir. 

Achard, Fransız hükumetinin, 
işgal altında olmıyan mıntakaları 
nın ihtiyaçlarını kapatmak üzere 
Amerika birleşık devletleri hükü 
metinden beş milyon kental buğ. 
day talep ettiği hakkında bir 
dekllrasyon okumuştur. Achard, 
Fransanın buğday vaziyeti hak-

( Sonu; Sa 5; Sü 5 > 

T epedelen'in Y akmda 

Sükutu Bekleniyor 
Ankara, 10 (Radyo gazete -

si) - Yunan ordusunun Tepe. 
delen'i düşürmeyi istihdaf eden 
taarruzu muvaffakıyetli olmuş. 
tur. Bu taarruz esnasında Tepe
delen'e hilkiın 1085 rakamlı ve 
yine bu havalide 1620 rakamlı 
tepeler zaptedilmiştir. Bu hare. 
kattan sonra çok yakın bir za
manda Yunanlılann Tepedelen'i 
alacakları ve bu suretle de Av. 
lonya yolunu açacakları tahmin 
edilehilir. 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 10 (A.A.) - 134 numa. 

(Sonu: Sa 5; Sü 7 ) 

Ferah Sineması ile 
iki Dükkan 

Dün Sahalı Yandı 

Ferah ıinetnv~• cıkan yangın sindilrllldilkten sonra binanın 
dl, ma nzaran 

' (Yu•ı ikinci sayfamızdadır) 

Bütün İn&iliz fabrikalan silah ve nıühimmat imalini siiratlendinn ek irin ~eceli gündüzlü faaliyette dir. Bu resinıl~r bu fabrikalarda 
ki m~b:i tesbit ediyor. 

Somali' deki 
Harekat 

Sona Erdi 
- ·-<'"---

C. Afrika Başvekili 

G. Smuts Diyor ki: 

"Habeşistan Harbi 

de Son Safhasına 

Girmek Üzeredir .. 
General Smuta 

Pretoria, 10 (A. A.) - "B.B. 
C.,,: Cenubi Afrika başvekili Ge· I -
neral Smuts Kahireden Pretori- :1 B lk V • +· 
ya'ya dönmüştür. Reuter ajansı- a an azıye 1 
nın muhabirine beyanatta buJu-
narak General Smuts İtalyan So
malisı seferinin fiilen sona erdi
lini ve Habeşistan muharebesinin 
son safhasına girmek üzere oldu
nu söylemiştir. 

Resmi harp tebliğleri 

2 Bulgar Alayı 
Yugoslavlara 
Teslim Oldu 

Büyük Deniz 

1 HarbiYakın
1 

Görünüyor __ ,,,_ 

lngiliz Nazırı Bevin' e 

Göre Atlas Harbi 

Başlamak Üzere _,_ 
Göbbels'e Göre 

istifi için iyi Hava 

Bekleniyormuş 
Londra, 10 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı, inşaat sanayünde ve gemi 
lerin tamirinde el emeğinin daha 
tesirli bir surette kullanılması 
için tedbırler alınacağını bildir -
miştir. Diğer taraftan mühiın -
mat istihsalatıru tesri etmek üze
re binlerce işçi daha kullanıla -

Askeri Vaziyet 

HABEŞiSTAN 

SEFERi UZUN 

SÜRMIYECEK 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

Cenubi Afrika Birliği Başve

kili General Smuts, geçenlerde 
Kahireye giderek orada İngıllz. 
orduları Umumi ErkAmharblye 
Reisi General Dlll'ın nyaseU al
tında toplanan konferansta ha
z.ır bulunduktan sonra, dUn Pre
toria'ye dönmüş ve Kahire kon
efransmda alman kararlar hak
kında şu beyanata bulunmuştur: 

••- Vaı.lyette pek yakında mli
hlm bir detlşiklite ıahlt olacağız. 
Habe5istan seferi uzun 9Dnnl
yecektir. Kahire konferanaında 

Habetlıtan harekAtının en kısa 
blr zaman zarfmda maU\ip neU
c:eye isali için, icap eden t.edbfr-

UJe v aıa~ .,... •• :>U. .l. ı 

\.._ ./ 

lzmirde 15 Yaşında 

Bir Kız Öldürüldü Kahire, 10 (A. A.) - Umumi 
karargahın t-ebliki: Libyada ve 
Eritrede vaziyette de~işiklik yok
tur. Habeşistanda ve İtalyan So
malisinde harekatımız mı•vaffa· 
kıyetle terakkide devam ediyor. 

Londra, 10 (A. A.) - "A. F. caktır. 
!.,,: Belgrad'dan alınan ve henüz Newcastle'de bugün bir nutuk İzmir, 10 (TAN) - Karaburun
teyit edilmiyen haberlere göre, söyliyen Mesai Nazırı Bevin tOO 1 da Kaynar Pınar iskelesinde Fet
iki Bulgar süvari alayı dün gün bin kadının derhal gönüllü 31ıl7Jl- tah ısminde biri aşk yüzünden 15 
do~arken Yugosla.v hududunu ge-ı ması~ı ~lebetmiştir. Yiyece~ mad yaşında Nedime adlı bir kızı ta
çerek tesliın olmuşlardır. Bulgar ~el.erınıı:ı ve ham maddelerm ıwık banca ile öldürmüştür. * Nairobi, 10 (A. A.) - $arki 

Afrika karargahının tebliği: Ha
heşistandı;.ki ileri hareketimiz 
plan mucibince devam etmekte
dir. Dün kıtalanmız Habeşistan 
hududundan 200 kilometre me
safede Gabre - Darre civarında 
mühim bir yol telaki noktasını 
işgal etnıislerdir. 

subayları Almanyaya satılmış o- lını temın etmek hususunda do - Katil bir ba~ kulesinde öldü
lan mem!eketlerinde kalmamda nanmaya ağır bir vazife .. tahmil rülmüş olarak bulunmuştur. Tah
karar verdiklerini bildirmisler- (Sonu: Sa 5; Su 4) kikat yapılmaktadır. ; 

Hava baskınlan 
Kahire, 10 (A. A.) - Hava ka

rargahının tebliği: Bombardıman 
tayyarelerimiz Habeşistanda Di
redua tayyare meydanına hücum 
etmişler ve bir mikdar İtalyan 
avcısı ile karşılasmalanrıa ra~ 
men hücumu muvafakıyetle yap
mışlardır. Şehre yaklaşan bir tren 
Ü7.erine ve ayni zamanda Addao
ttlla'da demiryolu istasvonuııa bi
rer tam isabet kaydedilmiştir. 

(Sonu: Sa 5; Sil 4) 

INGIL TERENiN 
Sofya Elçisi 

Bugün Geliyor 
-·-

dir. 

Sofya, 10 (A. A.) - "D. N. B.,, 
Dün Bulgaristanm muhtelif şe
hirlerinde Alman - Bulgar kıta
ları geçit resimleri yaparak umu
mi harpte teessüs etmiş olan Al
man - Bulgar dostluğunu tesit 
etmişlerdir 

Yugosüıvymnın vaziyeti 
Nevyork, 10 (A. A.) - "A. F. 

İ.": "Nevyork Times,. gazetesi
nin Belgrad muhabiri yazıyor: 
Yugoslav hükümeti ile sıkı mü
nasebeti olan mahillerde bildiril
di~ine göre, Yugoslavyanın Rus
ya ile bir dostluk deklarasyonu, 
ayni zamanda Almanya ile de bir 
ademi tecavüz paktı imza etmesi 
beklenmektedir. 

A.nkarada alman kararlar 
Londra, 10 (A. A.) - "Sundav 

Times,, gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: Yunanlılar ve 
onların İngiliz müttefikleri bir Al 
man taarruzunun teşkil edece~i 
tehlikenin genişliğini tamamen 
müdriktirler. Fakat Yunanistanı 
korkutmaya ve bir mütareke ak-

( Senu: Sa 5; Sil 7 ) 

Yeni Tefrikamız 

Holanda, Polonya ve 

Belc;ika Sefirleri Dün 

Şehrimize Geldiler 
Ingilterenin Bulgaristanıa dip- Göl insanları 

lomatik münasebetlerini kesmesi 
dolayısiyle. Sofyadaki Ingiliz se
firi Rende! ve sefaret erkAniyle 
İngiliz kolonisi bUJ?"Ünkü trenle • 
lstanbula geleceklerdir. 

YAZAN: 
Cemal.ettin Mahir 

Dün neşre ~ bu 
eserde, hayıilhi t.ti yoktur. 
"Göl tn.a&llh", llt .. d· 
k6netlne dalmıs itd1unan e· 
debiyat Alemimizde cidden 
mesut bir hadise teşkD ede· 
cektir. 

Diin de Belçilcl\nın Sofya elçisi 
Andre Motte. sefaret erkanı, Po- • 
lonya elçilli A De Tarnawsky, Ho 
landa maslahangüzarı Baron de • 
Prov ve eşi Istanbula gelmişler -
dir. • Dün çıkan kısman hüllsuı 

ile beraber buaün dördüncü 
sayfamızda ba eseri takibe 
başlayınız. 

* Sofya. 10 (A.A.) - lngilterenin 
Sofya elçisi Rende!, elçilik erkanı 
ile birlikte bu akşam Sofyadan 
Istanbula hareket edecektir. ~~.........., 

lncilizler. dficürülen hlr Alman tayyaresinden kurtu1an :pDotları, 
denizden topladıktan so nra sahile ıötürüyorlar 

1 ltalyan Harp Yunan Başvekili 
Gemisi Daha Korizis Bir 
Torpillendi Nutuk Söyledi 

Kruvazörün Battığı 

Muhakkak Sayılıyor 
Londra, 10 CA. A.) - Amiral

lık dairesinin tebli~i: Condotier
ri (a) sınıfından bir İtalyan kru
vazörü, denizaltılanmızdan birisi 
tarafından torı:>illenmis ve hemen 
hemen muhakkak olarak batınl
mıştır. İtalyan kruvazörü.ne iki 
destroyer refakat etmekte idi. 
Kruvazöre isabet vaki olduıu. 
müteakiben iki saat. destroyer
lerin birbirini takibe.n kruvazö
rün etrafında dolaştıktan ve her 

( Sonu: Sa 5; SU 1 ) 

--
"Mücadelemiz Zafere 

Ulaşacaktır .. 
Atina, 10 (A.A.) - Atina ve 

Pire amele cemıyetlerı mümessıl· 
!erinin toplantısında dün beyanat 
ta bulunan Başvekil Korizis, bıl 
hassa şöyle demiştir: 

"'Müteveffa Metaksas'ın en bü· 
r1ik eserlerinden biri olan içtima 
uılihat, yalnız Yunan milletini 
büyük bir Jaımma karşı Adilan 
bir hareket olmaktan ibaret kal 
mamış: millete bu çetin, ~aka 
mukaddes mücadelede bir t 

( Sonu: Sa 5; Sü 6 ı 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 9 Francalacılara 180 
Buna rağmen Hintli Prens bir yahati sözde kaldı. Zaman geç- Ç 1 U V 'I k 

gun gelıp yıne eskı servetme ka· ti. Prens apartımanı bırakı. Paai.. UY a n e rı e C e 
"'uşmak ümidını terketmıyordu. de bir konağa taşındı. Meteliksiz 

untazaman bulvardaki kahvele- mihrace de prensın başına topla- Dün belediye reis muavini Lut-
rın onlerinde dolafiması, yalnız dığı tufeyli guruhun arasına ka- fi Aksoyun rıyasetınde ekmek 
hır kaç para koparabilecdı bir rıstı. meselesı içın bir toplantı yapıl -

m erlıııne rasgelmek ıçın dejıL. _ 11 _ ğmıştır. To
1 
plantıdadfı~ncıl~rla de-

dı; Handıstanda yeriu• geçen am- Prens Hazretleri Kimdir? ırmencı er arasın a ı an atama-
cazedesinın hakkında dedikodu mazlıklar ve değirmenlerde ya -
)apabılmek, ekseriya ona mukel- Konağında ziyafetler vererek pılacak stok işlerı gonişulmuş -
lef bır oğle yemeğinden daha tat- PatiBte kendisinden müm- tur. Of isin muhtelif yerlerde stok 
lı ge iyordu. kün olduğu kadar sık sık bahset- deposu yapması kararlaştırılmış 

Bu suretle bulvarlarda dolaşır- tırmek isteyen Prens Fazlullah, fırıncılarla değinnencıler arasın
ken, ya hastalığını tedavi ettir- frenklerin, alınlanna tare dam- daki çuval mübadelesinin bır 
mek yahut başka bır sebeple Lon- easını vurdukları deienere tiple- müteahhide havalesı duşiınul-
draya gıderken bır kaç j(l.İn de rinin canlı bir heykeli ,eibivdi müştur. Değirmenciler ofas 
Parıste eğlenmek üzere kalan bir Milyoner bir babanın bu tekne hesabına çalıştıkları için un 
eskı aşinasını tesadüf edince, kazıntısında. ahlakca sevvi t na· fiyatlarında hır mıktar daha ten
Prense kısa bir müddet ıçın j(Un mına ne aranılırsa mevcuttu. zılit yapılabıleceği hesap edılmiş 
doğuyordu. o zaman dostunun Daha cocukken ~11,.avl~rınırı ve yenı tetkikler yapılmasına ka
gardrob'una mi.iracaat ediyor, te- :ıeniş bahcesinde okse ile tuttuku rar verilmıştır. D•mden itibaren 
peden tırnaJta kadar donanıyor- kuşlann ızözlerini it?ne ile oyar. ekmek 12 kuruş 30 paraya sa
d eline jfeçirdiki kedi vavrularının tılmaktadır. Bu 15 günluk narh 
\untu için j(iyinmek hususun- kuyruklannı. kulaklannı keser. ayni zamanda hır tecrube mahi

da bıçim ye numpra; buyuklük, onlann ıztıraplarını seyretmekten yetınde olacak ve ekmek çeşnisı 
kuçukluk mefhumu kalmamıftı. zevk alırdı Bir jlun kendinden ıle mahyet fıyatlan kat'i 'l'klıni 
Bandor mihraceıı her ~ırdı~ı ka- bir yaş kucuk kardesim havuza alacaktır. Prensip olarak ekmek 
bın &eklıni alan bır mayie dön· itmiş, cocueun boi?'ulmasına ra- kilosunun 12 kuruşa satılması 
muştu. mak kalmıstı mraz dnha biıyti- kabul edıldiğı içın beledıye ve o-

0, elbiseye uymuyor, elbise 0 • vünce ruhundaki tahrip arzusu fıs bugünkıi narhı 30 para daha 
na uyuyordu. Bazan aylarca ya- daha ziyade kendini ı?Österdi Ge- indirmek maksadiyle tetkikler 
ası enseiıne bınmi~. koca koca nis bahçedekı bombos bi .. ko~kün yapacak, icabında ofıs fire farkı 

potları beline kadar inen, yen- anahtarını elde ederek icine ~irdi kabul edecek ve buğdayın De -
lerınden ancak parmak uçları gö- Uzun boy oerdelerini tutusturdu rınceden şehre nakli işınde ta -
runen geniş bir caketle geziyor, Kaoıvı kilitleyip kaçtı . Kimse ı;arruf yapılacaktır. 
bazan da oturacak yerinin havı, koşkün durun dıırurken nasıl Fra11cala ve Paataeılar 
usta hır berber tarafından ıinek vandığını bilemediler. Diğer taraftan franceli, ma -
kaydı perdah edilmı~ merakla yü- Büvükce bir kafası, donuk na· karna ve pasta ile uğraşanlar be
zu gıbi parıl parıl yanan panta- zarları. ince boynu ve daha. 0 ledıyeye muracaat ederek kendi-
onunu tamamiyle ortemeyen kı- vaş~a beli"?leve ?aşlıyan mın- Jcrine verilecek ekstra ekstra u
a eteklı, kısa kollu, kısa yakalı kan burnıvle bır yırtıcı kus nun günlük mıktarının kat'i ola-

bır caket gıyıyordu. yavrusunu ~.n~ırıy?r ve bak~nlar 1 rak tesbıtini istemişlerdir. Bele -
Hele papuç .meselesi daha aca- ~u ~onuk. olu gozlerden adeta dıye yaptığı tetkikler neticesin

ıp bir şekle jlirmişti. Prensin a- urkuyorlardı. . . de makarnacılara gunde en çok 
yaklarının Çınlilerin demir ayak- J:?ers okutmak ıcın tutul.an hu- 250, pastacılara da 120 çuval un 
kabılanna benzıyen şekilden tu- su.~ı h~alardan nefret edıvordu verılebıleceğı neticesine varmış -
unuz da slvrı uçlu Çerkes çızme- Gucbela b!raz okumak vazma.k tır. Hukümetin franceli istihla -
ıne yahut alt koseleleri taşkın ogrenebıldı. B~nunla berab~r h~c kini azaltmak kararında bulun • 

golf iskarpiQlerıne kadar ~örme- te ~abi delıldı . H.attl keskın bır ması gözöni.ine alınarak şimdilik 
dıği şekil biçim kundura kalma· z~kava da malıktı. F~kn! b.u ze- francel5 imali için 180 çuval un 
mlştı. kayı hayra sarfetmevı bır ıbzar. r 'l · uvaf k go"ru' lmiiRtur" 

b. . f 'b' t ı· kki d' d ve ı mesı m ı ..,, . 
Bu muhtelif çapta ve boyda ır ısra . 21 1 e a.. . e ıyor u. . Lokanta ve aşçılar da müşterilere 

l k k ih . Kendıslnden buvıık kl'l'"deslerı- francelA yerine ekmek verilmesi 
papuç ar, opu m racenın a· nin hepsi yaşının ufaklı)?ına ra~-
yaklannı yer ye.r nasırlar, so- men ondan korkuyorlar, husume. nin mümki.m ve muvafık olacağı 

anlar, kekll,k gozle:iyle doldur- tini celbetmekten çekinivorlardı. düşünülmüş, bu hususta bir karar 
muş, onl~rı sıcak iklım,lerde yeti. Çünkü cok defnlnr, intikamım al- ittihaz edilinciye kadar franceli
en yamru yumru koklere ben-ı mak için Eücünün yetmedi!'in; lık un miktarının azaltılmaması 
zetmı&tı. l{Örünct!!, kimsenin aklına ~e1mi- ofise bildirılmiştir. * * 1 ven vasıtalarla~ aldığım biliyor- Un imal.atı 

Bandor ıniharacesi, Prens! lard~. .. .. .. Dünden itibaren toprak mah· 
hazretlerine tesadüf ettiği B}ra~ daha buvud4: .R~'\l.~~a suller! ofisi, değirmenlerde buğ -

gun, bir dostunun biraz kendi bo- fıtrı hır haydutluk, bır katıllik dayı 'kendi hesabına öğüttünne~ 
yuna uy,qun bir elbisesine yenj ruhu kaynıyordu. tedir. Kilo başına değirmenlerde 
muracaat etmiş bulunuyordu. Ortalık karardıktan sonra J(iz- 70 santim kırma ücreti verilmek-

(Kafe do lape) nin önünden lice saraydan çıkıyor. kendisiyle tedir. Toprak mahsulleri ofisi bu 
geçerken, masasından kalkan biı yaşıt çaokınl~nn arasına karısı- işi bir buçuk ay müddetle tecrü
adamla karşılaştı. Derhal tanıştı- yordu. Bunun icin büyi.ık bahçe· be edecektir. Bu tecrübeden müs
lar. Prens hazretleri harp esna· nin bir tarafır ~.. terkedilmiş bir bet neticeler alındığı takdirde, bu 
sında hukümdar ailelerinden bi- ufak kapıya anahtar uydudmus- usule devam edilecektir. 
rınin azası ile beraber bulunduğu tu. Ömründe bir hırsız romanı 
sırada İngilizler vaziyetlerinj okumamı, oldu.Qu halde. serseri- Piyango Talihlileri 
upheİi gorerek o~lara Hindi!ta- ligi o kadar j!'uzel bir teskilita uy- Milli Pıyangonun son keşidesin 

na kadar bir seyahat tavsiye et· duruvordu ki, hazan düsünüşle- de Ortaköyde Dereboyunda otu
mişlerdi. rindeki isabete kendisi bile şaşı· ran seyyar satıcı Hasan ile Bakır-

Prens bu sayahatte Bandora yordu. köy emniyet amirliği komiser mu 
ugramış ve mihraceye misafir ol İçlerine karıstıklan akranları- avinlerinden Mehmet ve Feyzi 
muştu. na kendini saydırırdı. Bunun için yedişer bin beşer yüz lira, Beyoğ 

Tekrar bir masaya oturdular. onlara yalnız zeki itibariyle de- lunda Parmakkapıda oturan bo-
'Prens sordu: til, güç ve kuvvetçe üstunlü~ünti yacı Nesim ile Taksim<le Alyon 

- Çokdanberi Pariste misiniz? ~b~t etmek lazım .. ll~~di. Bu ~ov sokağında 19 numaralı evde otu-
- Memleketimi terkettijim- olçuşmeler. kanlı dovusler şeklin- ran Pertev Sirkecide şekerci 

denberi buradayım... de müsabakalardı. Hepainde ka- Hacı Bekirin mağazasında katip 
- Hatırlıyorum. Gazetelerde ~ndı._ ~ndaı:ı .sonra artık t~şki- Ali de beşer bin lira kazanmış -

okumuştum. Zannederim salta· latı pildı~i Rıbı yapıp faaliyete lardır. 

- İhtiyarımla etm~im. Am· Damarlarında hükümdar kanı Beyoğlu 29 uncu İlk 

'.l' A ~'I 

Dün $ehirde iki 
ı Yangın Oldu 
Şehzadebaşında Ferah Sineması ile iki 
Dükkan, T avukpazarında Bir Fabrika Yandı 
Dun sabah saat 4 te Şehzade

başında Ferah ıinemaıında bir 
yangın çıkma§, sinema ile altın· 

dakı muhallebici ve fotoğrafçı 
dükkanları tamamen yanmıştır. 
Yangın sinemanın gişe kıamından 
çıkmış ve ıur'atle genişlemiştir 
Salihaddin Mollanın sahip oldu
ğu bu bina ıinemacı Enver Şim
şek tarafından isticar edilm~ti. 
Bina 15 bin, içindeki makineler 
de 5 bin liraya ıiıonalıdır. HA
diseye vaz'iyyet eden müddeiu
mumi muavini Orhan Köni ile 

zabıta tahkikata devam etmek · 
tedir. 

Yıne dün saat 11,50 de Tavuk· 
pazannda Remziye ait 15 numa
ralı bıçkı fabrikasında yangın 

çıkmış bina ve ıçinde makıncler 
yandıktan sonra söndurlılmuştiır 
Yangının kaynatılan neftyağı 
kazanının parlamasından ıieri 
geldiği anlaşılmıştır. Bina ile 
içindeki eşyaların Anadolu sigor
ta şirketine 5 bin liraya sigortalı 
olduğu öğrenilmıştir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Kadın Çorapları 
için Yeni Kar-ar 

Çoraplar Üç Tipe Ayrıldı. Fakat Mevcut 

Mallar Bitinceye Kadar Satılabilecek 
Ankara, 10 (A.A.) - lktısat Vcı mevcut çorapların nevi ve mik . 

kiletinden tebliğ edilmi§tir: tarını 8 nisan 1941 tarihine kadar 
7 Ağustos 1937 tarih ve 2/7210 birer beyanname ile mahalli iktı

sayılı icra vekilleri heyeti kararı sat müdürlüklerine ve iktısat mü 
ile mevkii mer'iyete konulmuş dürlüğü bulunmıyan yerlerde ti
olup 14 temmuz 1938 tarih ve caret odalarına bildirilmeleri 
2/9231 sayıla kararname ile tidil mecburi tutulmu§tur. 
edilmiş olan ipek ve sun'i ipek ka ~ 
dın çorapları standart nizamna· Kadın Çorapları 
mesinin hükümleri değiştirilmiş l!ttısat Vekaletinin kadın çorap 
ve yeni nizamname 8 mart 1941 ları için yeni bir standard nızam
tarihli resmi gazetede neşredıl - namesi yaparak kadın çorapları-
miştir. nı üç nevie ayırdığı yazılmıştı. 

1 Mart 1941 tarih ve 47l53, Di.inden itibaren çorap fabrika-
2/15260 sayılı icra vekilleri he- ları bu nizamnameyi tatbiıke haş
yeti kararı ile kabul edilmiş olan lamışlardır. Yeni nizamnameye 
nizamname 8 nisan 1941 tarihın- göre, kadın çorapları salon çora· 
de mevkii mer'iyete girecektir. bı, sokak çorabı ve gündelik ço · 

Nizamnamenin muvakkat mad rap diye üçe ayrılmaktadır. Sa
desi ile 2/9231 sayılı kararname lon çorabı ismini alan çoraplar en 
ile kabul edilmi§ olan nizamna - ince çoraplardır. Sokak çorabı 
me hükümlerine göre imal edJI - buna nazaran daha kalın iplikten 
miş bulunan çorapların bitinciye yapılacaktır. Gündelik çorap ise, 
kadar satılmalarına müsaade edil her gün giyilebilen çoraplardır 
miş ve fabrikalarla toptan satış ki, bunlar diğerlerine nazaran ka 
yapan ticarethanelerin ellerinde lın ve daha dayanıklı olacaktır. 

i ii t "lw:: 

•t UTEJc'ERRIK: ı Poliste : 

lsveç'ten Tramvay Mahtetif Suçlardan 

Malzemesi Gelecek 8 Kişi Tevkif Ed11di 
Tramvay idaresi, hük:Uınetin Is 

veçle yaptığa bir ticaret anlaşma
sından istifade ederek ihtiyac;ları 
nın bir kısmının lsveçten temini
ne karar vermiş ve ihtiyacı olan 
tünel kayışı ve bazı malzemenin 
listesıni hazırlayarak Nafıa Veka
letine bildirmiştir. Hllen kullanıl 
makta olan tünel kayışı dört ay 
kadar çabştırılabileceğinden şim
dilik tünel seferlerinin tahdidine 
başlanmıyacaktır. 

KONSERVATUAR KONSER • 
LF.Rl - Konservatuann beşinci 
talebe konseri bugün saat 18 de 
Fransız tiyatrosunda verilecek • 
t il'. .- ....,.. :-'·. 

TENEKE TEVZtATI - Evvel
ce lngiltereden gelen tenekelerin 
tevzii için mıntaka ticaret mü -
dürlüğü tarafından bir liste ha -
zırlarımaş ve Ticaret Veklletlne 

Evvelki gün Fatihte Şükrü ile 
kardeşi Salahaddini bıçakla yara 
lıyan Ibrahim Galatada bir depo
dan bir çuval yün çalan 17 yaşın
da Şazi, Tahtakalede Aydın Bit • 
ginin sergisinden bir çift kundu
ra çalan 14 yaşında Hüsnü, Sir
kecide bir demir mağazasından 
demir çalan Ibrahim Halil, Be -
yoğlunda gazinocu Ahmet Beki -
rojlunu bıçak1a yaralıyan izzet 
Oztengiz, Şehzadebaşında çalıştı
ğı otomobil tamirat atölyesinden 
bir dış lastiği çalan 13 yaşında 
Nejat dün tevkü edilmişlerdir. 

Bunlardan başka Beşiktaşta 
bakkallık yapan Osman ile tez • 
ıahtan Kerim de 60 kuruşa be. 
yaz peynir sattıklarından yakalan 
mış ve asliye ikinci ceza mahke
mesince tevkü edilmişlerdir. 

Esnafları 
Kongreleri 
Sona Eriyor _., __ _ 
Dün de Ayakkabıcılar 

Kongrelerini Yaptılar 
Ayakkabıcılar cemiyeti baları 

dün Çarşıkapıdaki binalarında 
yıllık kongrelerini yapmışlardır. 
Okunan heyeti idare raporuna 
göre Ayakkabıcılar Kooperatıfı 
Izmirde bir şube açmış ve şehri· 
mizdeki esnafın mallarını l.zmir
deki meslektaşlarının mallariyle 
rekabeten pek az bir karla satmı
ya başlamışlardır. Kooperatıfe 
kaydedilen azalarla ortaklar 226 
yı bulmuş, kooperatif bir senede 
396,277 liralık mamul ve gayri 
mamul eşya satmıştır. 

Kongrede mürakip raporu tas
dik ve eski heyeti idare ipka e· 
dilmiştir. Azalar mesleki hasbi· 
hallerde bulunmuşlar, Koopera · 
tifin inkişafı için bazı kararlar 
almışlardır. 

Kongre Neticeleri 
Sonkanunun 15 inden itibaren 

başlayan esnaf cemiyetleri top · 
lantısı bu hafta sona erecektır. 
Yapılan bütün kongrelerde verı
len kararlar cemiyet mürakiplerj 
tarafından tasnif edilerek parti 
riyasestine, ticaret ve sanayi o
dalarına verilecektir. Bu sene ya
pılan kongrelerde evvelki kongre 
!erin cemiyetlerin inkişafı ıc;m 
verdikleri kararların iyi tatbik 
edildiği görülmüştür. En çok 
banın iştirak ettiği kongre balık
çıların kongresi olmuş ve en mü
him kararlar sütçüler ve berber
ler cemiyetinin toplantılarında 
verilmiştir. Esnaf cemiyeti has -
tanesine yapılan para yardımla -
rının çokluğu haslanenin inkisa · 
fına sebep olmuştur. Hastanede 
mütehassısların çoğaltılmasına da 
çlışılacak yatak adedi arttırıla -
caktır. 

Ucuzluk Temini 
için Çallşıhyor 

Kadın Çorapları 

3 Nev1e Ayrıldı 
Fiyatlan Murakabe komi .. ! onu 

dünkü toplantısında ucuz ayak -
kabı mevzuu hakkında alakadar 
müesseselerden gelen raporları 
tetkik etmiştir. Beykoz fabrikası 
esasen halk tipi ayakkabı yaptı -
ğından bahsetmiştir. Ayakkabıcı
lar cemiyeti de, halle tipi ayakka 
bı nümunelerini perşembeye ka -
dar ik~al edecektir. Perşembe 
günkü toplantıda bu ayakkabı 
nümuneleri tetkik edilecek, l:>ü -
tün imalathanelerin bu ni.ımune· 
ye göre ayakkabı yapması temin 
edilecektir . 

Pazarlıksız Satl.f Kontrolü 
Beledıye zabıtası pazarlıksız 

satış kanununun tatbik edılıp e
dilmediğini tesbıt etmektedir. Pa 
zarhkla satış yapanlar hakkında 
zabıt tutulmaktadır. Dün de Ka -
dıköy ve Erenköy semtlerınde 
6, Emlnönünde 2, Beyoğlunda 5 
dıikkan hakkında zabıt tutulmuş 
ve belediye daimi encümenine 
sevkedilmiştir. Encümen dükkan 
sahiplerini para cezasına mah · 
küm etmiştir. 
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Yeni Bir Moda 
Yazan: Naci Sadullah 

H atırat yazmak, matbuat i 
leminde salgın bir modl 

haline ıırdi. Tarihe eeçmiye it 
yik bir "kıymet,, bularak kale-•• 
sanJanlar, \'e hatıralarını yazd 
lar arasında, fılanca zengtoh 
metresinden, falanca paşanın d 
çısma kadar bir ) ığın ınsan dl 
Eski nazırlar, eski muharrırlll 
eskı san·atkarlar, eski doktorll't 
eski hocalar, eskı mebuslar, -
valiler, eski sporcular da bu Jtlll 
daya kendilerini kaptırıwt bll 
lundukları ıçindir ki, hemen b 
tün gazeteler, ''eski,, leria hatif 
defteri haline gırdı. Bunla.,. 
hepsinı okunıamn da, ne faydlf 
ne de imkanı var. Fakat, FeU 
Tıirkn adında zeki hır oku) aıcı. 
nıun gönderdiği mektuptan aol 
yorum ki, neşrolunan bu çetı1 

hatırata karşı dikkatsiz davran 
mak, ''Eski., Jerden bazıları tal' 
fından bıze zararlı bir fırsat 19~ 
linde kullanılmaktadır. 

Okuyucum, benim nazarı dl~ 
katimi, eski Dahiliye Nasırı 8'' 
Reıidin "Yeni Sabah,, ıazete 
sinde neırettiii hatıralar UzetiJIC 
çekiyor. 

Bu hitıralann, 8 mart 194~-~ 
rl&li "Yeni Sabah,, siltunlan..
intiıar eden kısmı hakikaten ~ 
kate layıktır. 

O kısmın, altlan dikkatli olld 
yucum tarafından çizilmlt buı; 
nan şu sabrlarma 16tfen ıll 
göz gezdirin: 
"- Sultan Hamit tahtında 

dı, yahut hl<: olmazsa ıiy seti har 
ye&I devam edeydi, Balkan Ha 
meydana a:clmer bu ebeple Um 
Harp te zuhur etmezdi. 

"AbdUlh mit, felrıketlertn b şl ., .. 
gıcı ol n h l' n! muteakıp, hale 
y zdığı mektupta· 
"- Elimle s lfıhladığnn Hker, b8'" 

nı bu h le koydu 1,, demı ti. 
"Sult n Abdulhamıde snat oıunaJ' 

mıkaısten bin de terakkiyat, .,. 
maarıfı garbiyeye hu umettir. 11 • 
buki, Sultan Hamıdın m arife dil 
monlı •ı da tıpkı honharlıjı ve 
limliğl gıbı blr " ôhreti kAzibe,, di 

Marmaramn ortasını, ayakl...,. 
na ta~ bağlanma~ münevver ~ • 
setleri~ le dolduran, mazli'lnı T~ 
kiycnin talihsiz başında 33 se 
boza pişiren \'e ileri atılmak iJ.
tiyaci le <"ırpınan bir milletin ~ 
tün hamleleri önüne, merbanı 
slz bir müstebit inıabızlıii:vle 11-
kUen Ahdülhamitten, Cümhurl 
Yet matbuatında nasıl hahsollıO 
duA-unu göriiyorsunuz ya? -•f' 

Eski Dahili:ve Nazınna bir .,..-, 
ça daha ~ayr~t gelse, cUmlenı~ 
Ahdil1hanıidln San Remoda "Uı-11 

nen ahfadına tarziye "ermiye ela 
vet eılect•k ... 

Ne olurnr11z? MPl<tepl<"rfle J!f'~ 
nesle e~herlettlğinıiz ''Boml•• 
şiiriyle tam bir tezat teşkil ecirler. 
o satarlan yazanlar, çoktan ve 
miş hiikü~leri değistirmek g•Y; 
retini ne maksatla gösteriyorl•1;i 
Hiç değismiyen lisanında hl 
"siyaseti hariciye,, , "maarifi .gar 
biye,, , "şöhreti kAzibe , terkıplrt 
rini bulundurmak taanntldilO 
gösteren eski ve muhafazaklt 
''Dahiliye Nazın. nın AbdfUhr. 
mide va'ldığı methi) eler ve mel"' 
si~·elc-r. mazi ile. hele yıkılmış bit 
saltanıttla kiiçıikliı bUyUklU bfl 
tiin hesaplarını t;oktan ta!lfiye~~ 
mi bulunan bu mes'ut dev•
mathualında okumaya katlanabr 
le«·e~imiz satırlar deti1dir. ~-1of nattan feragat ettiniz... lleçtı. ı -----o-----

cazademin entrikalariyle düşman- taşıyan bu serserinin çetesi, llece- Okulun Senelik Çayı 
!anının teşebbüsatı birleşince bu leri civar mahallelerde evler bl-
vaziyet hadis oldu le soydular. 935 senesinde teşekkül eden 

Beyoğlu 29 uncu ilkokul hima-

gönderilmişti. Dünden itibaren ARKADAŞINI VURDU - Be
bu liste üzerinden teneke tevzia- şiktaşta Yıldız caddesinde 19 nu
tına boşlanımştar. maralı evde oturan Kazım Acar 

"lhnnmi harp. Ahdhlhanılt UI'' 

tan indirildiii icln koptu! .. ., : 
Riyaseücümhur bilinden borikulad~ tzarip hUkU 

ler \•eren e$ki Dahiliye Naıll'f 
Yaverlerinden Şükrü unutmasm ki, tezkiyeı1ine çabal. 

- O halde memleketinize dön- Artık ild türlü hayatını yaşa- ye heyetinin beşinci senelik c;a. 
mekliiiniz mümkün olmıyacak. mak için, sarayda bulunduiu za- yı 8.3.941 tarihinde Maksim sa

Ondan sonra Mısırdan, Hindis- man ıayet sakin ve sakit bir ö- !onlarında verilmiştir. 

DUNKU lHRACAT - Dün ile arkadaşlan lbrahim Demir ve 
muhtelif memleketlere 300 bin Ihsan Hoşgör arasında sarhoşluk 
liralık ihracat yapılmıştır. ihraç yüzünden çıkan bir kavgada lh
edilen maddeler ara11nda halı, e- san K.Azlllll bıçakla muhtelif yer
rik ezmesi, susam, balık, ceviz, !erinden yaralamıştır. Yaralı has
deri, fındık, tütün, palamut hüla- taneye kaldırtlmış, tahkikata baş 

Vefat Etti dıta adamı. hu milletin aydınl 
dimaiında lekelerinden yıkaYt1 

Ankara, 10 (TAN) - Riyaseti k ar 
tandan fill«:,rle yaptıklan kaplao mür sürüyordu. İlk delikanlılık Bu vesile ile mektep himaye 
pvlanndan bahsettiler. devresinde, kumara karşı büyük k d tl'l 

cümhur yaverlerinden yüzba•ı temİ'ltı çıkarmaya çok şil ilr , •. n 
Y tık. birkaç şi$e miirek1'eo der 

Şükrü kalb sektesinden vefat et- bir derva bile k'ifi rtea~dlr! 
miştir. Cenazesi yarın kaldırıla - -============---
caktır · Elen Birliğinin Temsili 

-Hatırlar mısınız'. Bana ufak bir iptila gösterdi. heyeti 2ere ave ı ere ve ge. 
rekse bu müsamereye yardım e-

bir kaplan yavrusu hediye etmiş- <Arkası var) denlere teşekkür eyler. sası bulunmaktaydı. lanmıştır. 
tıniz. Sonralan artık dostum .. 
prens Abdülgani'nin sarayında ------------------------------------------------------
muhafaza etmeye imkan bulama· B db. y t d n . rek1enmız aizmuza geldi. AaablPllz bo • 
dık, hayvanat bahçesine gönder- e ın a an aş ıpı zuldu. Ondan ıonra da sabaha kadar U· 

dik. Zavallı yaşamadı. Kaplanlar ~ l 1 yuyamadık!,, 
memleketlerinden hariçte ve ba H iç şüphe yok ki, bütün yer YÜ· • f ., ~ l\ferakla sordum: 
husus kafeste kapanmaya ıelmi- :alinde, nazik vaziyette bulunma- •• • "-Ne oldu efendim? 
yorlar. Verem olup ölfiyorlar. yan tek millet yoktur. Bazı anormal ~ "- Ne olacak efendim, reee yanın 
Neron da öyle oldu. vatandaşlar var ki, vaziyetin nezaketi ı: • ,\ .. :.····~- yine kapımızm zili çalandı! 

ka .. mnda tam bir likaydi duyacak de- Gl.tzJeri d-L- der' ı ı bi 
Mihrace sarardı. Bu So .. z ona • '»' u m, - ın epn ı r me-

recede nikbindirler. rakJ ldı 
birdenbire kendi vaziyetini hatır- Buna mukabil, yine bazı anormal va- a aça : 
latmış gibi oldu. O da memleke- tanda,ıar \'8r ki, vaziyetin nezaketi kar- lar arumda, bana vakitli vakitsiz bas- pçeblllr miydiniz? Guetedeki adresimi "-Sizi sabaha kadar uyutmayan, 6sa-
tınden harice çıkmıştı ve Paris şasında harikulade mübalagab bir telaşa kın yapan muzip dostlanm da var. Bu hangi dostlanmın okuduiunu, ve han. bınızı periıan eden hadise bu mu efen-
denilen bu büyük şehrin ahtapot kapılacak kadar bedbindirler. yüzden, apartımanan alt katlannda otu. &ileriniıı beni ziyarete ıelecetinl bilmi- elim? 
sulüklerine benziyen bin türlü se- Nlkbinlerin dünya umurlannda de • ran komşulanmla başmı fena halde yorum ki, ~dip te: Yuıman baflnda tarifini yapmıya ~a· 
falet kollan onu o kadar sımsıkı ğil: Onlar, on sene sonra yaptıracaklan dertte. "-Aman dostum, bizim apartımanııi baladıiım bedbin vatandaı tipinin ~a-
sarmıştı ki, onun için bu şehir. evin projelerini tahayyül etmekle meş- Çünkü bizim üç ufak daireden mütf!. zili, dıt kaplCla görecetln zillerin en i\s. heaer bir numunesi oldUju anlaşılan 
hayvanat bahçesinde verem olup guldilrler. Rugeldiklerine sorduklaı 1 şekki) bulunan apartımanm kap1eaaı Y~k. tündelddir. Zinhar yanlıf çalayun, de- muhatabım rayet ciddiyetle: 
ölen kaplan yavrusunun kapatıl- sual şudur: Dış kapı üzerinde Uç adet sil var. Benım miyesin ba!,, "-Efendim, dedi, mal6m ya... Son 
dıj(l kafesin demir parmaklıkla- " 8 . d bil' 1 p t I' da.iııtniıı zili, bunlardan en üstte bulu· Diye ıw ıdo tenbih edeyim? ıünleırdeı ılyul vaıi,•et pek karı··ı. da!,. 
nndan farklı del'rildi. - ıra er; sen ırs n: ros un P a• ıft d J bl F-L-t ıelin ıöriln ki, bu derdimi kcn· J ,... "" muclbin o sene sonr banaı· "'em1 ı..ftıdtt .. Fakat bizim muzip ost ar, t· ._ 

Paradan bahsetmediler. Prens nı ce n a • " ,. tİın..Wan llihaberdirler. Onlar bilim dilariae ltir türlU anlatamadıiam komşu· Bu kadanna pes delil mi? Neyse, ak-
sordu: ler tenlenecek. Bir aı:aa alacaiım d~ue- de bir ..ı.N:ıJ..J ........ IMlundujunu sanmak • 1anmın uabiyeti, ıtıa ıeçtlkçe, selecek lapada bulumun da, tehlikeli bir mace-

- Nerede oturuyorsunuz? reyi seçsem diyoııud!',, tadarlar~~':ri;etle karanbkta ıeldikle- mhuın lllİlafirlerim için çok tehlikeli raya kalu'aman olmuuu latedlttnb hir 
Mihrace vaziyetini belli etme- -e8dhinler ise, daima mağmumduTlar. ri için, kapıdaki zillerill mlktannı da bir Wcle vermaktacbr. dUpnanınuı vana, ona evinlsde bir zi-

mek için: Ağlzlannı bıçak açmamaktadır. Yanla- görmüyorlar, ve pannaldannı rasseı. Evvelki aahah apartunanm kapısı tld· yafete ~almn, blru ıeççe tetrlf etmesi-
- Vaktiyle bana muallimlik e- nnda bir kedi hoplua: bir düimeye basıyorlar. detle çalmdL Kapı11 açmea, limuı bari· al IÖyleyin, ve kendi evinizi anlatayor-ı 

den bir Fransızın nezdinde mlsa- ''-Ay, bomba zannettim!,, Diye yer· Aksi teudüf bu ya, ekseriya, dijer kulide telAfb ve yorrun bir bayanla kar- mU§ &ibi davranarak bizim fakirhane . 
fırim. Bir kaç j(Üne kadar Nise lerinden saçnyorlar. dairelerin zilleri çahmyor. p8ftan. Meter bizim alt kattaki kom • nin adresini verdikten sonra da, sıkı 
~ dece~im. Bu münasebetle müsaadenizle size Yı'ne a'··i tesadüf buya, bizim apartı- ıuymUf. Damdan düşer &ibi: sıkı tenbib buyurun: 

Ben Marşal Joffer caddesin- bapmdan ıeçen bir vakıayı anlatayım: ııu 
de ıkı katlı bir apartiman tuttum. Hatırlal'Slnaz, bundan evvel ,·aliye manın bilhuaa en alt katında ikamete· ••- Efendim, dedi, yine bu zil mcse- "- Dikkat et: Yanlaş bir şey yapını-
Yann ogle yemeğine mutlaka si- yazdığım bir açık mektuba, oturduı7,rum den vatandaş, bu yanbşhğa fena halde lesi: Şunu halletmenin bir çaresi yoksa, yasın: En dipteki ~ili çalacaksın ha!,, 

· dr · · d k t k bur·ı•:etı'nd sı'nı'rlenı'yor. Fakat ·-ranm size·, t~ğer biz apartımandan çıkmak mecburiyetin. 
zı beklerim!. e\•an a c mı c 8 ına mec " e '"" Naci Sadullall 
Mıhr cenin ııvcJıırrlııliıı Nic: ı:P- kalmıstım. O adresi gazetelerde okuyan- benim yerimde olsaydınız, bunun önUne deyiz: Çünkü dün ıece cümlemizin YÜ· 

İstanbul Elen Birli/tinin anı• 
törler J{ruou tarafından bu a 
sam Beyo~lunda Fransız ttyat 
rosunda Koronıil~c:'•l'l fr'nh 
kızının aşıkı) namındaki piyesi 
~n"Mc:il "~il"rP'ktir 

e Bütün otobüsler Edirneka
pı, Çarşamba, Fatih ve SUley
maniye ile Beyoğlunun muh· 
telif semtleri arasında itletlli
yor. Topkapı ve Kocammtafa 
paşa gibi tramvay seferleri 
saat 23 te kesilen verlerde o· 
turanlann bu saatten sonra 
her tarafla münakalesı kesıli· 
yor. Hepsi bu hat üzerinde 
toplanan otobüs servıslerın 
den birisini Topkapıya, dije
rini Kocamustafa paşaya tab 
•İı etmek veya Koc:amustafa 
pata hattının servisını Taksı 
me kadar uzatmak mümkün 
dür. Bu basit ış yapdmıJor 

Niçin? 
? ! ! ! ? ! 



BEDELi 
Ecn~bl 

AN 
ABONE 
TUrklye 
·- ,._ılrA. ----

1400 Kr. 1 ıene 2800 Kr . 
750 n 6 Ay 1600 
400 ,. 8 Ay 800 

~ 150 " 1 Ay 800 • ,/ 

~---::-4: • • , ........................ ~~~l:r'" .................. ~ 

nizaltı 
rbi ve 
Qnda 

t:'ikadalti İrlandalılar de Va
•'ya bır mektup göndererek 
.atldanm garp limanlarından İn
;erenin istifade etmesini iste-

harbin sonu yaklaşmış olacağını 
beyan etmiştir. 

Mister Churchill de evvelki 
nutkunda denizaltı harinin İn· 
giltere için büyük bir tehlike 
teşkil ettiğini pek açık bi~ l~>an· 
la ifade etmişti. 

İngiliz devlet adamlarının be· 
yanatından ve İngiliz matbuatı. 
nın neşriyatından, İngilterenin 
adanın istilasından ziyade de
nizaltı harbinden endişe ettik
leri anlaşılmaktadır. 

erdir. İlkbaharda başlıyacağı 
ı'her verilen denizaltı harbine 
',1!Jı koymak için İrlanda lirnan-
1'ınrn stratejik kıymeti vardır. 
~ devlet adamlarının beyana

rı:ı \-l!lan ve İngiliz matbuatının neş
J; l'atından, İngilterenin adanın :S-

"Srndan ziyade denizaltı harbin
encll~e ettiği anlaşılmaktadrr. 

Baharın yaklaşması hu endi· 
şeyi tabiatiyle ziyadeleştirmiş· 
tir. Çünkü bu mevsimde günler 
daha uzundur. Yani denizaltıla
rın nakliye gemilerini torpille· 
mak için istifade edeceği saatler 
daha fazladır. Deniz daha sakin. 
dir. Yani denizaltıların hareke
tine daha müsaittir. 

Bu vaziyet karşısında akla ge
len sual şudur: Almanya bu de
nizaltı harbi ile İngiltereyi tec· 
rit edip ac; bırakabilecek midir 
ve Amerika dan harp vesaiti al· 
masına mani olabilecek midir?. 

r----------------------

. - - -
tıı \tlanda aslından olan '\'e iç· 
cb !erinde üniversite rektör-

Amiral Reader, İnı:dlterenin 
korkunç dereceyi bulan gemi 
zayiatını, yeni inşa edilecek ge
milerin telafi edemiyeceğini bi
naenaleyh mahvolması ve aç ve 
yardımsız kalması gayri kabili 
içtinap olduğunu söylemiştir. 

1' ve Generaller bulunan 129 
erikalıdan mürekkep bir 
l> De Valera'ya bir mektup 
~dererek, Büyük Britanyaya 
~ndanın garp liman~arını 
t~ıuz İngilterenin değil, lr~~~
.~. Amerikanın '\'e bbtun 
llyanııı nefine olarak· kullan· 
imkanını temin etmesini 

~iştir. Telgrafta, İngiltere İ· 
.\ınerika arasındaki kurtar· 
hattının, medeniyet hattı ha 

İngilizler ise, geçen harpte ol
duğu gibi, bu harpte de, Ame· 
rikalılann yardımı ile, bu tehli
keyi de atlatacaklarına kanidir· 
ler. 

Zayiat ve Tedbirler : 

~geldiği kaydedilmektedir. 
e· 'lCi gün evvel de, Mister Roo· I• ngiltere, harp başladığı za· 

man 18 milyon tonilato 
hacmi istiabisinde 7000 nakliye 
vapuruna malik bulunuyordu. 
Buna, dominyonlara ait 4 mil· 
yon tonilatoyu da ilave etmek i· 

elnn şahsi mümessili Dono· 
sıı .' İrlandaya giderek De Vale· 
,,c •le görüşmüştü: Daha evvel 

l 1' ~]ister Vilkie, Ingiltere)'i zi
teti esnasında, İrlanda devlet 
Si ile temas etmişti. 
~ir taraftan, denizaltı harbi· 
~ korkunç bir şiddetle başla· 
ağı ilkhaharm yaklaştığı ve 
iıaltı taarruzlarına karşı koy 
k hususunda İrlanda liınan-
llın stratejik kıymeti; diğer 
~lten Amerikanın İrlanda ü· 
iııdeki biiyük nüfuzu gözönü
getirilccek olursa, bu ziyare· 
Ve bu telgrafın hususi mana· 
e ehemmiyeti tebarüz eder. 

enizaltı Harbi : 

cap eder. . 
Harbin başlangıcındanberi in 

gilizlerin nakliye gemisi itibari. 
le zayiatları hakkında rivayet
ler muhteliftir. 

Almanlar, 194.1 senesi başına 
kadar İngilizlerin 8 milyon toni· 
latoluk nakliye gemisi zayi ettik 
lerini iddia etmektedirler. İngi
liz makamatı ise, bugüne kadar 
6 milyon tondan fazla kayıpları 
olmadığını bildiriyorlar. 

lıer Hitler, lless ve diğer 
., Alman zimamdarları, nu

fl~ ~larında, paharda ba~lıyacak 
111' ıı n1iithis denizaltı harbinden 
ef'I eltımiyetle bahsetmişlerdi. 
il• ı\ı . ınan kavnakları, yeni ınşa 

Umumiyetle kabul edilen fi· 
kir, bugün İngiltere hesabına 
seyrüsefer eden gemilerin toni· 
lato itibariyle mikdan harbin 
başlangıcındaki vaziyetine f?aza
ran, azalmamıştır. Çünkü Jngi· 
}izler, Almanyanın işgal ettiği 
memleketlere ait gemilerin he
men yüzde seksenini ele geçire· 
rek, kayıplarını telafi etmişler· 
dir. lıJderi (500·1000) denizalusı 

\'e yeni tayyareleriyle İngil· 
e adasını tam abloka altına 

r· • tak aç bırakacaklarını söy-

Bu meyanda Yunanistandan 
1.800.000, Norveçten 4 milyon 
ve Holandadan 2 milyon ton hac 
mi istiabisinde nakliye gemisi 
almışlardır. 

ek tedirler. 
ı\Iınanya propaganda naı:trı 
· Goehbels, dün İspanyol 

\~etecilerine yapmış olduğu r· it ı:_~natta, Almanyanın bu sene 

Bundan başka Amerikauın 
eski ticaret gemilerinden kırk 
elli · tanesini de satın almışlar· 
dır. 

"lde zafere kavuşacağını ve 

1
• :thtereyi istila etmek i(in ha· 

:"ilt:Jn diizelmesi beklendiğini 

1ıemi tir. 
llgiltere mesai nazın Mister 

hi ı>in, dün söylediği bir nutuk-

if1 

Bunlara İngiltere ve dornin
yonlarının ve müstemlekeleri· 
nin Amerikanın tezgahlarında ' . yeni inşa edilmekte olan gemı· 
]er de ilave edilecek olursa, de
nizaltı harbinin başlıyacağ'ı ilk· 
baharda, İngilterenin elinde as
gari 22 milyon tonluk nakliye 
gemisi bulunacağı anlaşılı.r. 

ı .. _Yiyecek maddelerinin ve 
ır ~Q ınaddelerin naklini temin 
ıtı Ilı.ek hususunda donanmaya 
ırı l' bir vezife yüklendiğini. bir 
~lı ~ haftaya kadar büvük bir at

llk m;ıharebesi oİacai{ım ve 
i:ı harbi kazanıldığı takdirde 

İngilterenin, kendisi için ciddi 
bir tehlike teşkil eden bu deni· 

il 

(Devamı Sa. 4 te) 

r-:.13 ~ ıuammm 
~ofizden Gelen Şişmanhk ... 
~~fa tasının içinde, cüssesi mi· keklik hormonlarını da idare et· 
\,1ııi fakat biitün hormonlara tiği için onun bozulması tenasül 
11l\ olan ipofiz guddesinin bo· hoYmonlanna da halel getirir: 
:11\asından iki türlü şişmanlık Kız olursa, biiyüdiikten sonra 
~. Bunları o türlü şi~manla- da çocuk gibi kalır. Muayyen gün 
~~endileri de ayırt edebilirler: leri intizama giremez, bazılarmda 
11' tiirliisiinde şişmanlık daha ı o günler hiç gelmez ... Erkek olur

ilde yüzde, göğüste ve karında sa büyüdükten sonra da güzel bir 
t, Gene,; kızlara musallat olan kıza benzer, tam erkek olamaz. 
~~.Urlu şişmanlıkta, genç kızın Erkekliğin sanından olan vücut 
lillde sakal ,.e bıyık ta (7tkar. kılları bir tüdii çıkamaz ... 
~la~ı sonradan erkeklik dava· Bu türlü sişınanlııfa tutulan 
1~ hılc kalkışırlar... kızları aileleri evlendirirler. Fa-
ltıci türliisü kızlarda da olur, kat onları alan kocalar aldanırlar: 

tltlerde de .. Bu tiirlüsiinde sis Ahl.k "h f d h" b" d" k 
11lık yüzden ve boyundan aşa· a cı ve 1~ en. ıç ır ı;1·ec~. 
ildır:. G<~h dede, ka;ında. kalça· olmıyacagı SU!l~1Z, v8:ncak erkegı. 
da lı t tl · · .. · de ne tam es olabılecegı. hele tocuk 
1 ve u e erının uzerın .. . . v k .. h r 
1<ıtda yağlar arka tarafta, ba · annesı olacagı pe ş~~ e ı ... 
~larda ön tarafta toplanır, fa· Erkekler, annelerınm fazla c;e· 
~Herle ayaklar şişmanlamaz. çeron olduğu~~- yah~t hesa,ıarı· 

~latda göğüs üzerindeki yuvar· na uygun bi.iyuk hır apartıman 
1t1t. içerileri yağ1a dolmus bi- sarihi kıza henüz tesadüf edeme
l.tthım gibi biiyiir. Erkeklerde diklerini bahane ederek bekler· 
~ôihis, kadın göğsü gibi kaba- ler, beklerJer, çünkü evlenmek i· 
~· Karın iizerinde -bir kaç ço- cin tabiattan emir almamışlar· 
doğurınuc; gibi- yarıklar hu· dır. 

1ltıas 1 ·ltız o"lsun, erkek ol!'lun· Bu türlii şişmanlık insanın Öm· 

1~<ının kPndi göziinc de <:arpar. rüne dokunmadığı gibi. pek te 
"'l<i[iz ı:mdtlcsi kadınlık ve ~- bü\'üL: ralrnlc;ulık "ıPrmıP'I 

. 
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Tiyatrosuz 

Yaz Mevsimi Yeni Bir Tevzi Usulü 
Sehir Tiyatrosu -dram ve ko· 

medi kısımları· Nisan ha 
,.. şından itibaren mevsim iıı 

Tatbik Edilemez mi? tiline gir<'ceği için kapıları ka 
kapatacaktır. Tiyatromuzun mev 
sim tatili sadece bir relaş değil 
dir; tam altı ay ~ehrin .tiyatro· 
suz kalması demektir. Istnnbu 

Bugünün en mühim mevzuu 
dısarıdan mal almaktır. 

Halbuki ihracat yapmak icin da
ha müsait şartlar bulunmakta
dır. İsveçten. Finlandadan. Ho
landadan öyle talepler vaki ol
maktadır ki, şimdiye kadar bu 
malların bu memleketlere satıl· 
dığı görülmemişti. Mesela, Fin· 
landanın memleketimizden pa· 
muk, tiftik ve yapağı, hatta küs· 
pe alması ,gibi... Eğer ihracat ba· 
zı tahdidata tabi tutulmasa. Av· 
rupanın en uzak yerlerine bile. 
yiyecek maddeleri satmak kahil 
olacaktır. Nitekim Ankaradı:ı 1'i
caret anlaşması müzakerelerin· 
de Bulgar heyeti, Türkiveden 
yiyecek maddeleri bile istemiş
ti. Fakat hükumet, memleket 
dahilinde yiyecek maddelerinin 
pahalılaşmasına sebebiyet ver· 
memek için, bu nevi maddelerin 
ihracını tabii olarak menetmiş· 
ti. Demek oluyor ki, ihracat hie 
bir tahdide tabi olmasa, buı?Ün· 
küne ni•betle iki misli mal sat
mamız kabil olacaktır. 

İhracat bu kadar kolay oldu
ğu halde. ithalat imkanları da 
o nisbette .e;üçtür.-. Bu yüzden, 
piyasada bir çok mallar ihtiyaca 
küayet edemiyecek kadar az
dır. Mesela otomobil lasti~i. te
neke, ham kauçuk, kalay, ni· 
sadır, kahve, kakao ham deri gi
bi... 
Vakıa arasıra bu malların ü

zerine ithalat yapılmaktadır. Fa 
kat ,gelen malın ihtiyaca tekabül 
etmediğine şüphe yoktur. Hüku
met gelen malın en mühim ihti
yaçlara tahsis edilmesini bir 
prensip olarak kabul etmiştir. 
Nitekim teneke, kauçuk, otomo
bil lastiği tevziatı icin, bazı e
saslar konulmuştur. Bu esaslara 
ı;röre bu malları alacak kimsenin 
ihtiyacı tesbit ve takdir edilmek 
tedir. Mesela: Otomobil lastiği 
istiyen bir otomobil sahibi hak
kında tahkikat yapılarak. haki
kat halde, lastiğe ihtiyacı olup 
olmadım. araştırılmaktadır. Çün 
kü lastiği ıü~n bir kimsenin 
kendisinde bol lastik te buluna
bilir, Bursada, günlerce lastik 
ihtiyacından bahsettikte~ son
ra, lastiği almaya muvaffak o
lan biri, derhal lastiği bir baş· 
kasına satmıştır. Bursada, fiyat· 
ları mürakabe komisyontJ. bu 
hareketi bir ihtikar cürmü ad
detmiştir. 

* * Kahve tevziatında şu suretle 
bir esas vazedilmiştir: 

Bir kahveci, şimdiye kadar han
~i kahveciden kahve almış ise, 
yine ondan kahve almalıdır. Bu
nunla her hangi bir kahve taci
rinin, kahveci olmıyana k;ı.hve 
vermemesini temin etmek hat!
ra gelmistir. Acaba. bu ne dere
ceye kadar tatbik edilebilivor? 
Bunu nasıl mürakabe edebiliriz. 

Altı Yaşındaki 

Küçük Seyyah 

Altı yaşındaki küçük Han
ri Ofsen'nin geçirdiğ'i ma

cera bütün Ame-

D 
rikan gazetelerin
de mevzuu bahis 
olmaktadır. 

· Hanri'nin aslen 
/' Norveçli olan an-

nesi ve babası Amerikan tabii· 
yetine geçmişlerdir ve seneler
denberi Amerikada oturmakta
dırlar. Do,ema Amerikalı olan 
Hanri ise, Norveç'i ve orada va
şıyan büyük anne ve babasını 
görmeyi çok arzulamaktadır. 

En nihayet 1940 senesi yazın· 
da tatili geçirmek üzere küçük 
yavruyu ailesi Norveçe J:!itmek
te olan bazı ahbaplariyle bera
ber büyük annesinin yanına Os
loya yollarlar. 

Hanri orada bir kac ay kadar 
kalacaktır. Fakat derken harp 
birdenbire Norvece atlavınc t 
vazivet karısır. Bü"·ük anne ile 
büviik baba, Amerikadı:ıki ebe
veyniyle temasa ııecerek cocu
~un vaziyetini konusur ve onu 
derhal Amı:>rikava vollamak fik 
rinde mutabık kalırlar. 

Küçük Hanri'yi biT iki rune 
kadar AmerUcaya {!idecek olan 
Amerikan bandıralı "American 
Le.ııion., vapuruna binmek üze
re Petsamo limanına yollarlar. 
Fakat istila ordulariyle dolu o
lan yollar(ia Hanri ııecikir ve 
Petsamoya vardığı zaman vanur 
hareket etmis bulunur. 

···-.. ·· ---: Fakat bu ne derecev~ bdar gibi bir şehri bu mahrumiyete 
mümkün olabilir? Kücük esnaf. mahkum etmeye ne dereceye ka· 

1 
Yazan: Hüseyin Avni i 

: 
··-····~ .......... ....,..._ ........... .__.. .................................... . 

dar hakkımız olduğunu bllmiyo 
mağazadan yine kumas .=ılmak i- · · 
cin. evdeki karısını ve kızını bu rum. Tb·atro zevkinin tatmını 
mağazaya ı?Önderemez mi? Bu- bizim gibi tek sahneye lnhi~ar 
mı nı:ısıl kontrol edeceğiz? etmiyen, bilfarz Paris gib~ en .~· 

C'rÖrülü 'or ki. buııünlt :i ~art- labalık bir şehirde bile tattl nrnd 
]ar altında. pahalılıkla müc:ıde detine, Julcs Verne'in iki sene 
}ı> etmek icin . ucuz mağa7alar mektep tatili gibi . bu derece uzun 

bir devre tahsis edildiği görülmii~ acmava da sebeo voktur. Çün- • 
ki1 hi)yle bir mağazanın bir kac şey değildir. Tatil devresi azam~ 
~iin icinde bütün esyası satıla- iki aydır. Bu iki ay müddet dalı 
bılir. Bu hadiselerden sonra. ih hir kaç tiyatro tarafından miina 

,-ebe ile doldurulur: bu suretle 
tiyaclan takdir ve tevsik ederek halk Temmuz \'e Ağustosa hasre· 

~~~1;:;t~z~~v~c~~va~i i~~~~~f ~~: dilen miiddette de tiyatrosuz 
,göre. yı:ıni vesika usulüna göre bırakılmaz. 
esva tevzii fena bir usn1 müdür"' Halbuki bizde öyle değil. Nisan 
Malın mikdarı azaldığı. bir kı- gelir gelmez. Şehir Ti~·atrosu, ar
s1m in.ı;anlarm elinde çok mal ol· tistlerine: "A~at .. hu~at! . . ~ennet 
duğu, bir k1sım insanların elindP k.a~ısında benı goze.t.,. dı;\ ıp _hep 
h · ı d ;;.1 man vapılacak, sını kapıp koyuverı:vor. Ariıstle 
ıç o ma ı..., za , · b Ik" d h · d"d l" le · 1 b'l' ? Teneke 0 rın e ı a a sıın ı en , .a ız r 

~. care ne o a ı ır. • - 1 t B lt fınd" 
t b·ı 1. t•w• t · t d ve vapı mış ır. u a ı ay zar .. oma ı as ıgı evzıa ın a , · ·21 .1• t d 1 h l n 
"- 11 · · t tb'k" de baş vı ayc o aşma~·a azır a ı· 

Giyecek e~yası sat an mağazalardan ikisi 
s=a usu erının a ı ın n 

1 k b. dı? yor ar. 
a ır çare var rnıy · Burada mukadder bir suale ce-

Kuru kahve satmayı kendisi
ne mutat bir sanat edinen bir 
kimsenin, kahve bulamadığını, 
eskidenberi müşterisi olduğu 
kahveciden kahve alamadığını 
işitiyoruz.Her gün bu tarzda şi-
kayetler yapılmaktadır. Diğer 
taraftan el altından 4 lira:va ka
dar cekirdek kahve satıldığı söy 
lenmektedir. Demek oluyor ki, 
kahve tevziatında, normal za
manların tı:ıvzi usulü tatbik edil
mektedir. Bir kahvecinin müste
risine kahve verip vermemesi, 
o kahvecinin insaf ve arzusuna 
terkedilmiş bir meseledir. 

Bu hadiseler bize .e;österii,·or 
ki, normal zamanların tevzi u
sullerinden ayrılarak, bugünkü 
şartlara göre yeni bir teyzi u
sulü kurmaktan başka çare yok
tur. Bu da iaşe teşkilatının tev
zi cihaziyle kabil olabilir. Hal
buki kahveciler birliğinin iki 
kişilik memur kadrosiyle, kah
ve tevziatını mürakabe etmeye 
inikan yoktur. Bu teşekkül e
lıindeki nizamnalllesiY,l~ pu ka· 
dannı yapabilir. Daha fazla bir 
şey istemeğe de hakkımız yok
tur. 

* * Malın mikdan azalır, bu 
yüzden pahalılık olursa, 

pek tabii olarak, bir çok kim
seler o maldan ihtiyaçtan fazla 
tedarik ederler. Her fert, elin
den ,geldiği kadar fırsat buldu
ğu zaman. böyle bir tedbir itti
haz etmekten kendisini alamaz. 
Bugün kahve kıtlığında, bir va
tandaşa bir çuval kahve verse
ler, başkalarını düşünerek. bu 
mikdar kahveyi hi<; bir suretle 
reddetmez, derhal satın alır. e
vine ,götürür. Buna meydan ver
memek, mevcut malı, ihtivaca 
,göre, az nisbette bile tevzi et
mek için, klasik bir usul vardır. 

Yazan: 

Hanry Yollara Düşüyor 

Buradan sonra başına gelen· 
leri küçük Hanri de bil-

memektedir. O sa
dece, trenlere bin
dim, vapurlar~.bin 
dim, uyudum. u
yandım, bir çok 
yerler gördüm, de

yip durmaktadır. 
Fakat elindeki bi1et1erden. pa

saportundaki vizelerden anlaşı
lan sudur; kücük Hanri Petsa
mo'da vapuru kacırınca kendisi
ni tren memurları palise teslim 
etmişler. Zabıtanın tavassutu 
ile zavallı yavru, İsveç tarikiy
le tekrar Norvece ve oradan bir 
ikinci defa 1svece yo11anmıstır. 

En nihayet burada elindeki 
vesikalardan, kücük Hanri'nin 
muhakkak surette Amerikaya 
yollanması icap ettiği anlaşılır. 
Onu yine trenlerede ve vapur
larda kondüktörlerin. kaptanla
rın nezaretine bırakarak bu se· · 
yahati yaptırırlar. 

Evvela İsveçten Danimarka 
tarilciyle Alınanyaya geçer. Al
manyadan trenle İsviçre- FraJl· 
sa - İspanya yoluyla Portekizde 
Lizbona gelir. 

Burada küçük Hanri'nin tren 
seyahati nihayete erer. Beri yan 

Bu da vesika usulüdür. Kahve 
tevziatında bu usulün tatbikine 
zaruret hasıl olmuştur. 

* * vap verelim: 

Harbin uzun seneler devam 
edeceğini kabul edersek. 

ithalat imkansızlıklarının da bu 
na muvazi olarak müsteri artı
racağım hatırımıza getirme1i
yiz. İthalat mallarının stoklan 
daha ziyade azaldıkça. nivasada 
bazı malların mevcutları daha 
ziya(le awfacak, veyahut dışar
dan tedariki daha ıtiiç bir mev
zu haline ~irecektir. Yarının 

buhr.;nlarına mani olmak için 
mevcudu azalan. yahut pivasa
da kaybolan. bazı malların tev
ziini, iase teşkilatına bırakmak 
en faydalı bir hareket. olur Si'l' 
diden yarının muhtemel buh
ranlarına karşı çareler aramalı
yız. 

- Vilayetlerin alıalisi Sehir 
Tiyatrosunu alkıslamasın mı? 

Alkı~lasın. Şehir Tiyatrosu kad 
rosu turneler yapamıyacak kadar 
fakir midir? 

Bütün roller duble hatta trip· 
le edilebilir; ve yapılacak turne
ye rağmen İstanbulun tiyatrosuz 
kalmaması temin olunabilir. 

Bugünkü şartlar altında, pi
yasaya bol mikdarda ithalat eş
yası .e;e1se dahi, pek az zaman 
sonra derhal tükenmek ihtimali 
vardır. Çünkü normal zaman
larda, piyasaya dünyanın her 
tarafından mal gelmesini pek 
tabii olarak karşılarız. Bu vazi
yet karşısında hiç kimse ihtiya
cından fazla mal tedarik etme
ye lüzum hissetmez, fakat bu 
gün için, böyle düşünemivoruz, 
p~yasaya ucuz kumaşlar gelmiş 
diye haber aldığımız zaman, 
belki günün birinde bulamayız, 
düşüncesiyle. ihtiyaçtan faz1a 
mal alıvoruz. Bu arada ihtiyacı 
olanlar;n, bu malı tedarik ede-
mediklerini hatırımfa bile ge-ı . 
tirmiyoruz. / y ENJ N EŞRJY AT ' -

Fakat işin bir ~ok püf :rcrleri 
vardır. Mesela artistlere verilen 
maaşlar azdır. Coğu borçlanmış· 
lardır. Yapılan turnelerin '\·arida· 
tı doğrudan doğruya kendilerine 
ait olduğu i<;in sanatkarlarımız 
bütçelerindeki rahneleri turneler 
den kazanacaklnrı para ile kaııa· 
tıyorlar. Ve turneden şabsi biit· 
çelerine girecek varidata mahsu· 
ben tivatro mevsiminde :rhıe 
horcl~n:orlnr. Bu itibarla altı ay 
siiren y~z tatilini biitün tiyatro 
erkaru adetn iple ~ekiyor. 

* * \ BELLETEN - Ankara Türk Ta-
rih Kurumu Dergisidir. İçinde tarihi 

Vatandaşların böyle düşün- tetldk mahsulü ve vesikalara dayanıır~ 
memeleri, ihtiyaç nisbe- değerli yazılar vardır. 14 - 15 incı 

tinde mal almaları her zaman iayısı ne~redilmiştir. 

Bunlar belki haddi zatinde on· 
lara hak verdirecek teferrllattır. 

Fakat bize ne? Bizim bu ''esha· 
hı mucibe,, yi dinlemeye bile ih
tiyacımız yoktur. 

tavsiye edilen seylerdir. Fakat )f l\Iesele. şehrin koskoca bir yaz 
tiyatrosuz kalmamasıdır. bütün bu tavsiyeler bir temen- KARACADAG - Diyarbakır Hal-

·Komedi Frensez de turne ya· 
par. Ekseri~·a Fransamn büyiik 
sehirlerine bir he:ret gönderir. 
Bunun icin Teatr F.ranse'nin ka· 
pılarıQı 1'.a,amaz. 

ni mahiyetinde kalmaktadırlar. kevi Dergisidir. 36 mcı sayısı çık
Fertlcrin hayatında. bu tavsiye. mı~txr. 
lerin, bu temennilerin büyük 
bir tesir icra etmediği aşikar bir 
hakikattir. 

Buna bir misal getirelim: Son 
Minlerde bir tesekkül. dit!er ma· 
ğazalara nisbetle ucuz kumaş 
satan bir mağaza açmıştır. 
Mağaza tezgahtarları, mağaza
nın müşterileri arasında kumaş 
tacirlerini de ~örmüslerdir. Hal· 
,buki bu mağaza halka peraken
de olarak kumaş vermek sure
tiyle bir hizmet Ha etmek için 
kurulmuştur. Mağaza sahip1eri, 
küçük esnafa kumaş sat1lmama
sım. tez~ahtarlarına bildirmiş
lerdir. 

da, Am~~ikada annesi babası, 
Norvecte büyük annesiyle baba
sı Hanri'nin kavbolduğ'una hük
mederek fena halde üzülmekte
dirler. 

Lizbonda bizim kücük yolcu
yu atlantik yolcu tayvaresine 
bindirirler ve böylece Hanri ay· 
larla tek bı:ısma yollarda sürttük 
ten sonra Avrupava veda eder. 

* * Nihayet Amerika ·• ~ ... :·: ~ 

I• ki gün sonra Nevyork tay
v<>T'r> mevdanına inen tay· 

varenin ir.iPden cı
kan yolcular ara
ı;ındrı altı yasında 
küci.ik bir cocııl< 
vardır. ElindPk; 
n~s::ınortu, bilet· 

leri her sevi tı:ımamdır. Fakat 
adının Hanri oldui!u anl:ısı1an 
bu ufak seY.'\lah, ınfEID'AJiidece
ğini b.ilen!ıanutktedir . .,.;,r .,b 

TIP FAKÜLTESi MECMUASI -
İstanbul Üniversitesinin tetkiklne da
yanan yazrlariyle bu mecmuanın 4 
üncü yıl 15 inci sayısı ı;:ıkmrştxr. 

* BAYINDIRLIK iSLERi DERGi-
Si - Nafia Vekaletinin aylık mec
muasıdır. 7 inci yılın 6 ve 7 inci :.:a
yıları birçok yeni yazı ve res1mlerle 
çıkmıştır. 

* INGILIZCE • TÜRKÇE RESiM • 
LI LUGAT - Bursa erkek v• asker! 
lise İngilizce öğretmeni Mehmet Gül
bahar tara!mdan birinci cildi ncşrc
dihniştir. 

Hanri'nin ailesini bulmus ve 
onlara büyük müjdeyi vermiş
tir. 

Aylardanberi matemler icin
de olan ana, baba derhal Nev
yorka kosmuşlar. ve kücük yav
rularına kavuşmuşlardır. 

İşin hoş tarafı, büvük adam
ların bile güclükle dayandıkla
rı bu kadar uzun bir seyahatte 
küçük Hanri'ye hic bir sev ol· 
mamıstır. Zira tek basına seya
hat eden bu vavru herkesin mu
habbetini ve yardımını kazan
mıştır. Yalnız simdi Hanri'vi 
Petsamo'dan Amerikava ııönder 
mek icin uğrasan ve ona bu ka
dar uzun seyahatler vaptıran a
centa. yol biletlerini_n ödenme
sini rica etmektedir. 

Bizde itile kakıla altı aylık bir 
cerçeve icine tıkıstırılan tiyatro 
mevsimi Schir Tiyatrosunun ta· 
ahhiit ettiği faaliveti göstermeye 
kifayet etmivecck kadar dardır. 

Bu sene dram kısmında vaa· 
dedilen eserlere mukabil topu to· 
pu yedi piyes gördük. Bunlardan 
"Bir ana" yı Sa;\'llll;\'Orum. dinkli 
tiyatro tiyatro olalı frenklerin 
dedikkri gibi h<iyle bir fur olma
mıştı.· O halde bu me,·simdc iyi 
piyes olarak Şehir Tiyatrosu bize 
(Ayak takımı), (Bulunmaz usald. 
(Aptal), <Eıniliya Galotti) ,.e (l\1e
~aleler) i verdi. 

Komedi kısmında ise ancak fer
di muvaffakıyetlerini sayabildi· 
ğim piyeslerin ade.di dörttür. Bu 
itibarla altı ayda Istanbul halkı· 
na verilen edebi ziyafetin Iistesı 
yedi seki:ı türlü yemclden ibaret 
bulunuyor. 

Bununla doyınadığunıza ~üphc 
yok. Fakat ziyafeti çeşitlendiı·
ınek mümkün değilse, bari hoşu· 
muza giden yemeklerden bircı 
porsiyon daha alabilmekliğiını 

ze müsaade etsinler. 
Hila ses sada çıkmayan edebi 

matinelerden e\' el, bu altı aylı· 
ğın bo~luğuuu doldurma çaresin 
düşünmek dah.!ı doğru dei!il mi: 

Takı·imcı 

Vedat Nedim Tör Radyo 
Müdür Vekili Oldu 

Beri y'lnda Hanri Amerikada 
meshur olmustur. Ga7Pteler o· 
nun resimlerini. tren biletlerini AnKal'a, ıu ('lA ... ~J - Matbua 
pasaportunun savfalarının rc>sim umum mudurlugu ba~ mu~avırle 
Ierini birer birer nesretmekte nnden Veuat l'ted.ım 'lôr, rad) l 
altı yasındaki bu kücük seyyahı muaur vekıllıgıne tayın edılınış 
ctnlrı .... " ,.,lr:ı.-motlT+,.,.., 1 ,. tır. Eskı mudur vekıiı Fuat I\llu· 

==========·==---=-· nır radyo neşrıyaL mudurlugü "' /JIPtl'••••••••••-, ' zı!esını gcirccektır. Vedat Nedın 

1 -
T_A_N __ rı_wa_7_P_fP_si l'or, bu ınunascbetle !'adyoda r;a 

lı~an memurlura bır tanuın yap 
· " mış ve kcndılerınden yardım ıs 'lan Fiyatlar ı temışıır. 

Bundan başka, radyo idares 

Haşlık makt u olarak 7 SfJ 
Polis. oasaoort üzerinde cocu. 

ğun anııPc:ivle babasınm ic:imle- 1 tncı sayf a santim i 5()f) 

halk ve çütçıler ıçın sabahları yı 
• • b]r servıs yapmıya başlamı~ 
tı: Bu servısı bahçeler muduı t 
Rıza Uluçam ıdare etmekted.ır. 

rini Vf' (']-.~l~aıw'da ot.urdııklarını a • • • SOfJ 
okur D";-~al o,.a oolisivle tema- Yeni İkinci Şube l\Iiidürü 
sa geçerler. Beri yanda küçük 1 • ., ., 10() Bor kaymakamı Turgut Başka 
Hanri. bir mürebbiyenin neza- 5 'lf> ya haylı zamandanben vekaletlı 
retinde Nevyork'un en rneshur • • • • ıdare olunan emnıyet ikincı şubı 
otellerinden birine yerleştiril- IUin sayfasında., 60 müdürlüğune tayin edilmiş '' 
miştir. 1. .1 dıinden itıbarcn \·azifesıne b ..ı.)a 

rlıikago polisi 12 saat içinde •••••••••••• ı mı~tı.r 



TAN 

Askeri 
. 941 11 - ~ 

Vaziyet l 
lstanbul ikinci icra Memurlu(lun· ı 

dan: Bir borçtan dolayı açık arttırma 
(Başı 1 ıncide) ile paraya çcvrılmesine karar venlcn 

ve tamamauı A00.000 lira kıymet tak
:r görOşülmü:ı ve kararlar alınmış- dlr oıu ~ın Bcyoğlunda Kuloğlu ma-

Devlet pemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ılanları İstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amirliğinden : 
•ır . ., hallesı Alıyon sokağı ve lstikllil cad-

Ceneral Smuts, geçen umum! mu- dcsmde eski 183 - 186 - 18/1 yeni 1 
harebcdc olduğu gibi, bu harpte de 199 - 201 - 203 - 18/l - 20 - 22 nu
pck faal bir rol oynıyan mühim bir merotajlı şarkan 1 - 36 - 35 - 31, 
şahsiyettir. Afrikada İngiliz İmpara- şimalen yol 3 garben 3 - 30 cenu -
torlugunun kudret ve iradesi, bunun ben yol 3 - 31 Jle mahdut 839 metre 
elinde toplanmaktadır. Binaenaleyh, murabbaı miktarında Huseyin aga 
bu kadar mümtaz bir mevki i:ıgal e- Ali efendi Hoca Yusuf paşa vak[ın
den ve Afrıkayı herkesten iyi tanıyan dan ANADOLU HANI namıylc ma
bu zatın, Habeşistan seferi hakkmda ruf hanın nısıf hısscsının açık arttır
yukarıda kaydettıgimiz sözlerine hu- maya çıkarılmı:ı o l u p, tarihi~-

Muhammen bedeli (3535) lira (50) kuruş olan 17 kalem muhtelif 
cins ve eb'atta mentelje (28.3.1941) Cuma günil s:ıat (10,45) onu kırk 
beşte Haydnrpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından nçrk 
eksiltme usulfyle satın alınacaktır. . Bir Makinistle Bir Maranaoz 

Ah nacaktır 
BUGÜl\'KÜ PROGRAM 

Bu işe girmek lstiycnlerin (265) lira (17) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesnikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona mUrncnaUarı rnzıındır. 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Milzik (Pi.) 

18.03 Cazband 
18.30 Konuştn 
18 45 Köy sa%l 
19.00 Keman 
19.::0 Hnberlct 
19 . ..45 İncesaz 
20.15 Radyo 

Bu işe ait ııartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadrr. 
(1837) 

1 - Depomuzda ücretle çnlışmak üzere bir tayyare veya otomobil 8.45 Yemek lis-
makinistiyle bir marangoz ustası alınacaktır. tesi 

usl bir ehemmiyet atfetmeliyiz.. Za- den itibaren şartnamesi her -
DENİZYOLLARI İŞLETMESİ 

2 - Askerlikle altlkası olmıyon isteklilerin imtihan &ün \'e şeraiti + 
anlamak üzere en geç 15.3.941 tariblne kadar Yeşilköy Haı.:n Mmtaka 
depo amirliğine müracaatları. 12.30 Program 

3 - Sanat okulu mezunu tercihan :ılmacaktır. (1829) 1 12·33 Şarkılar 
zetcsl 

20.45 Orkestrll 
21.30 Konuşına 
21.45 1ncesaı: 
22.30 Haberlet' 
22.45 Dans ın 
23.25 Kapanış 

ten Habeşistana karşı girlşilen mu- kesin gorcbilmcsı ıçm daire di
harebe harekAtmın şimdiki şekli, Ge- vanhanesine ttılik cdılecektır. Salı:f 
neral Smuts'un sözlerinl teyit edecek peşindir. Müşteriler kıymeti muham
mahiyettedir. Son Kahire konferon- mencnln yüzde yedi buçuk nlsbetlıı
smdn, alman diğer kararlar meya- de pey akçesi veytthut Milli bır ban
nmda, Habeşistan seferinin de bir kanın temınatlı mektubun verilmcB 
an evvel bıtınlmesine karar verildi- icap eder. Müt.crakim vergiler ve nl
gino ve bu hususta lüzumlu görülen sumu dellAliyC: borçluyn ve 20 scnc
butün askeri tedbirlerin alındığına 1 Hk ta\•lz bedeh müşteriye aittir. Gay
hiç şüphe yoktur. ri menkul kendisine ihale edilen 

Kooperatif Şirketi idare M~clisinden : ------------------------~-...;..__ 12.50 Haberler 

T k M h il • ot• • 13.05 Şarkılar opra a su erı ısı 2a.20 Müzik <PL> 
Şirketimizin 1940 senesi bilançosunu tetkik edecek olan Umumi 

Hcy'eti içtimaı muayyen t:ünde ekseriyet' hasıl olmamasına mebni :?6 
Mart 1941 tarihine müsaaif Çarşamba günü saat 2 ye tehir edilmiş ve 
lçt.lmam Tophanede Kıl:ıvuzluk servisinin bulunduğu eski yolcu salonun
d& akdi takarrür eylemişUr. Ortakların meı.kür gün ve saatte hazır bu
lunmaları ehemmlyeUe rica olunur. 

* İstanbul Şubesinden : 18.00 Program 

Şub<!mizfn 1941 ihtiyacı olnn vasatı Oç bin afyon ihraç sandığı ll 
mart 1941 salı günü saat 15 de knr~ılıklı pazarlıkla yaptırılacağmdan, 
taliplerin beş yüz lira teminat ckçesiyle yevmi mczkürda ŞUbemizin 
liman hanındaki merkezinde hazır bulunmaları ve sandık şartnamelerlnl 

N i KAH 
Şarki Afrikanm muhtclll cephele- müşteri derhal veya verilen mühlet 

rinde inkfliaf halinde bulunan askerl içinde v.ırayı vermezse ihale karan 
harekAtın ııihai gayesi, Habeş:stanın feshedilir ve kendisinden evvel rn 
İtalyan işgalinden kurtarılması ve yüksek tekl!Itc bulunan kimse arzet
mlhverin istilA taarruzuna ilk hedef mı:ı olduğu bedelle almıya razı olur
ve kurban teşkil eden bu memleketin sa ona !hale edllir. O da razı olmaz 
yeniden Istiklfıline kavuşturulması veyahut bulunmazsa hemen yedi gün 
noktasında toplanmaktadır. Eritre müddetle arttınnnya çıkarılır. Her 
Somali, Sudan, Keeya cihetıerinde~ ik~ ?alde birinci ihale edilen miı~teri 
cenuba, :farka ve şimale doğru iler- ikı ihale arasındaki farktan ve dığer 
kmekte ohm İngiliz ordusunun taar- zararlardan mesuldür. İhale larkı ve 
ruz o'·ları, hep bir noktaya, yanl Ha- geçen günlerın faızl nyrıca ~ükme 
beljlstanın merkezi ve payitahtı Ad- hacet kalmaksızın dairece tnhsıl olu
dıs - Abeba'ya teveccüh etmektedir. nur. 

MÜZAKERE OLUNACAK MEVAD: pazarlıktan evvel şubeden olmaları. ( 1674) Sabık Vıze kaymakamı Ce' 
Atacano~lu Avni Atacan ile 'f 
gazetesi memurlarından Nıılt 
yenin nikah merasimi daveti' 
ri huzurunda 7 /3/941 cuma 
nü Beyoğlu Belediye daires· 
yapılmıştır. Mesut olsunlar. 

1 - İdare Meclisi raporunun kıraati, 
2 - Murakipler raporunun kıraati, Muharebesinden Sonra Türk 

Avrupa Merkezine Dayandı 

, ________________________ , 
MOHAÇ 
Süngüleri 

3 - 940 senesi blltınço ve kiru zarar hesabının tetkik ve tnsdlkl Ue 
İdare Meclisi dzalarınm ibrası, 

4 - MüddeU hftam bulan idare Meclisi ~zalariyle yedek tızanın ye
niden intihabı, Türk Medeniyeti · Türk Kültürü 

5 - Müddeti hitam bulan şirket muraklplerlnin yeniden intihabı, 
6 - Muraldplere verilecek ücret miktarının tayini. Dahili harp ve kargaşalıklarla harabeye dönen memleketleri 

mamureye ~evirdi. Macaristan Budin (Bugünkü Budapeşte) 
cen,gaver ecdatlarımızın bir küçük vilayeti ileri ordularımı
zın bir karargahı idi. En güzel şark artistleri tarafından fev-

TEŞEKKÜ R 

ARŞIMIDIS MÜESSESESi 
İngiliz kolları ve Habeş vatanperver- 21.3.41 gayri menkul 17 dükkOnı 
leri şimali garbiden Hab~istanm ve iki apartnnam mUştemildir. Caı:t
merkezine doğru ileri harektlcrinc deikebir 199 numaralı dükktını zem\
devam ederek İtalyanlara ru?fes al _ ni ortasından iki basamakla ayrılınış 
dırrnıyorlar. İtalyanların tahşit etti- iki kısımdır, zemini karas'.maktır. 20 
gi kuvevtlerin en· mühim iki grupa numaralı dUkkdn 199 numaralı dük
Gondar etrafında bulunmakta ve kfınm aynidir. 201 numaralı medhal 
Addis - Abeba isUkametinde ricat İstikltıl caddesinden Aliyon sokağına 
etmektedir. iki hnftadanberi Habeş kadar uzanan zemini çimento şap Ye 
vatanperverleri Condar'm garbmd'il iki sed üzerine pasajdır. Han dahili 
faaliyette bulunuyorlar. bır numaralı apartımnn medhali o!up 

Otomobil Malzemesi Ticareti Türlı 
Anonim Şirketi 

kalade bir surette hazırlanan bu tarihi devirlere ait 

Rüştü Saracoğlu'nun ölü 
dolayısiyle kederlerimize her 
retle iştirak edenlere teşe1'1' 
ederiz. Şi.ikrü Saracoğlu ''C e 
Hamit Saracoğlu \'e esi • l\l 
humun eşi Ülfet Sarac°'oğJu. 

Bu vaziyete göre Jtalyanlarm kuv- bir kapıcı odası vardır. Birinci kat 
vctlerinin en mühim kısunlarmı Gon- bir sahanlık zeminl karasiman camlı 
dar mıntakıısında tahliit ettikleri an- kapı iki daire vardır. Bir numaralı 
}aşılmaktadır. Bunun iki sebebi ola- daire bir antre üzerinde isUklfıl cad
bilir: Biri yolların vaziyeti, diğeri desinde S oda 4 sabit dolabı olan bir 
Tana gölünün mühim bir ialje yolu koridor üzerinde dört oda bir banyo 
olmasıdır. bir mutbak bir hellıdan ibarettir. Iki 

Esas mukavclenamesinin 48 nci maddesi mucibince Şirketimizin U
mumi hey'eti 28 Mart 1941 Cuma günü saat dokuuta Beyoğlunda İstik
lal caddesinde 30 numaradaki Merkezinde adi toplantıya davet olunur. 
En az otuz hisseye malik olan hissedarlardan gerek asaleten, ierek ve
k:iletcn bu umumi hey'et toplantısına istirak edecek olanların hisse 
seneUerinl toplantıdan en nz bir ııa!ta evvel Şirketin .Merkezine yatır
mış olmaları Hlzımdır. 

Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı Filmi 

l __ A_s_ke_r_li_k _l_şl_e_ri _.._ 

Şubeye Davet 

Bize Bu Hakikatle ri Gösterecektir. Fatih Aakerıık şubesinden: 
RUZNAME ' Kıztaıı Açıklar sokak Ccltılbey a 

Pek yakında en büyük iki sinemada birden 11 tımanında oturan yedek sanayii 
, •••••••••••••••••-••• ... - ... ,llıııı. biye Astegm. Talha Lütfi Oğ. 

l - İdare Hey'eU ve murııkip raporlarının okunması. 
2 - 1940 takvim senesine ait bilfınço ile ktır ve zıırnr 

tetkik ve tasdiki He İdare Hey'etinin ibrası, 
hr.s:ıbınm 

Emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmış olan tafa Şamilin çok acele şubeye 
mcsf llfın olunur. 

italyanlann bu müdafaa mmtaka- numaralı dalredc bir antre ve soka~ 
smda topladikları kuvveUer, yerli caddesine ntızır iki oda bir salon ve 

3 - Murakipler tahsisntının tesbiti, 
ARABACININ KIZI DUNY AŞKA ,. 4 - Yenl murakipler tayini ile tahsisaUarınm tesbiti. 

Vaz'ı Sahne Eden Fatih Askerlik Şubesinden: 
9
, 

kıtalarla 3 - 4 karagömlekli fırka- bir koridir üzerinde üç oda bir ban- Oçüncil kat diğer katın aynidir. 16 
dan lbaretUr. Dlğer taraftan Gam- yo bir mutbak bir helddan ibarettir. numaralı dairede bir banyo vardır. 
baha'dan çekilen İtalyan kuvvetleri, İkinci kat birinci katın aynidir. l:- Dördüncü kat diğer katların aynidir. 
ricat Cde ede müdafaası daha kotar çüncü kat diğer katların aynlı.iir. B~incl kat diğer katların keza aynl
mıntnkalara doğru gcrilcmcktcdirler. Dördüncü kat yedi ve sekiz numara- dir. 20 No. lı dairede bir koridor ü
Bu hareketlerin neticesi şu olacak- 1ı daireler vardır ve diğerlnln ayni- zerinde ı:cmini karasiman tekne ve 
tır: Şark! Atrlka İtalyan ordusunun dir. Be;ılnci kat diğerinin aynidir. çamaşırlık 3 oda bir helli mevcuttur. 
kUlll kısmı, Addls - Abeba - Gondar On numaralı dairede nyrıcn bir ko- Buradan tarasaya çıkılmaktadır. Ta
sahası içinde mahsur bir vazlyettc ridor üzerinde mermer tenekeli sal:>it rasanın bir kısmı karaslman ve bir 
kalacak ve dört taraftan sarılan bu kazanlı bir çamaşırhane beli kuçilk o- kısmı ahşaptır. Bazı aksamları kapa
saha içinde her türlü mUdafaa im- da bir helfı mevcuttur. 9 numaralı ndır. Koridorları demir parmaklıdır. 
klınl:ınnı gltUkçe kaybederek teslim d~irede bjr ~ntre üze~lne üç ~a ve Beş adet su deposu vardır. Han da
olmaktan başka çare bulamıyncaktır. bır koridor üzerine bır helft bır oda hili 13 numaralı dükkftn zemini ah

bir mutbak bir banyo vardı~. On şap içinde asma katı vardır. 15 nu
n.umar~h dair~~ bir an~re bır k~- ı maralı apartunanlara att servis ka
rıdor üzerinde u~ oda bır heltl ~ır pısidır. 16, 17, 18 numaralar dükkfın
mutbak vardır. Tarasa katı zemmi da iki kısımda iki helft üzerinde bir 
karasimı:ın kenarları demir parmak: oda mevcuttur. 

Denizaltı Harbi 

Ve lrlanda 
(Başı Sa. 3 fo) 

zaltı harbini mm·afakıyetle 
önliycbilmesi için: 

1 - Kayıplarını azaltacak ted 
birler nlmnsı, 

2 - Batım gemilere tekabül 
edecek mikdarda yeni gemi in· 
şa etmesi liizımdır. 

İng~zlerin nyni zamanda bu 
iki tedbire de" müracnnt ettikleri 
ve bu meselede de Amerikadan 
kıymetli l·ardımlar görecekleri 
anla ılmaktadır. 

Nitekim, Almnn denizalt~ har· 
bine karşı koymak üzere Ingil
tereye ''bisküvit gemisi,, adı Ye
rilen hnrp gemilerinden mühim 
mikdnrda gönderileceğ' Ye tor
pillerle mücehhez hücum botla· 
rmın seri halinde inşası düşü· 
niildiiğii haber ,·erilmektedir. 

b1. Anten 

1ıklı d~var~korkuluklu sokak cephesı BODRUM KATI _ 15 _ 12 kapı-
Qzerl ortüludür. 1ar ve 2 - 3 - 4 - 5 numaralı düJc-

HAN METHALi: 2. 3. 4. 5. numa- Mnlarm içinden girilir. Zemini çl
ralı dükkfınlar pasaja nazır olup 1.e- mento pasajın altına isabet eden u
minlerl ahşaptır. 6 numaralı zemini zun bir koridor üzerinde kalorifer ve 
ahşap içinde asma katı vardır. 7 nu- sıcak su tesisatı ve yirmi adet kö
marah 6 numaralının aynidir. 8 nu- mürlük vardır. Apartrmanlara ait 
maralı büyük bir dUkkaa olup, 9 ve servis merdiveni ve merdiven bn:ıb-
8 numaralının aynldir. Ağaçeşmesi rmda demir kapılı birer oda bir heli 
sokağında kırma kepenkli dükkiın- ve arka apart.ımanlardan bu koridora 
dır. Bu sokaktan 22 numerotaj nu- inen merdiven ba:ıında adi ocaklı ha
marasını alır. 10 numaralı zeminl ah- len kömürlük olan bir depo vardır. 
şap dükkftn Aliyon sokağına cephesi Kömürlüklerln üç tanesinin içinde 
vardır. 11 numaralı dükkftn kapıcı mıç ocak bulaşık yıkama mahalli var
odası olarak lstlmal edilmektedir. 12 'dır. 
numaralı Aliyon sokağına cephesi o- UMUMİ EVSAFI - İsUkltıl caddc
lan apartımanın methalidir. (1) ka- sine ntızır cephesi 1 - 2 - 3 inci kat
pıcı odası vardır. Birinci kat bir ko- lnrda ;ıahnl:ı 3, S lncl katlarda bal
rldor üzerinde iki daireyi muhtevi- kon b ucaddeyo ndzır katı cephesi 
dir. 11 numaralı dairede bir antre ü- mermer kapıdır. Arka kısım merdi
zerinde biri camekfınla bölünmüş 3 venleri mermer ön taraf kısunları 
oda ve aynca bir koridor üzerinde mozaikUr. Binada terkos; elektrik, 
bir mutbak bir oda bır heltı vardır. havagazı vardır. Kalorifer ve sıcak 
12 numaralı daire bir antre ve bir su tesisatından yalnız cephe apartı
koridor üzerinde 4 oda bir hcl4 bir manlar lst!tade eder. 
mutbak Termo sifonla banyosu var- UMUM i M ESA HAS 1 - Kadastro 
dır. İkinci kat birinci katın aynldlr. p!Onlarma nazaran 839.50 metre mu-

Nc..mıl Oğ. Mehmet Muzaffer (1 

U C İ C K Y 'nin ~1~~ ~~~~;.u 
.Şaheserini 

GUST AV 
rabbı olup bundan 149.50 metre mu
rabbaı pasaj ve aydınlıktır. 

Rejisörlük dehasının en son merhalesi Birinci arttırması 1.4.940 tarihine 
müsadlf salı iÜnü saat 10 dan 12 ye 

Gören ve kadar İstanbul İkinci İcra dairesinde A N A ı• z T ı• R A B ı 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy- 1 
met! muhammenenı·n yüzd' e et 1 Balkan Harbi esnasında Trıtt 

Y m :i Annelik şerefine feda olunan b·ır kadının h · E beşini ve rüçhanı olan alacağının m~ ayatını tasvır • yanın nez kazasma gelen ve 
muundan fazla bulunduğu takdirde, .,_ eden son Süper filmi. 1 tanbulda Çemberlitaşta Osrrıa11 

ihale edilecektir. Aksi takdirde en ~••••••••••••••••••• ._ •••••••'" ye matbaası sokağında otı.ır 
çok arttıranm taahhüdü baki kalmak SAKARYA d Güzel ve cazib •••• 1 Şevki Cemal kızım Havvayı 
üzere arttırma on gün temdit edile- , a : bir program : 4 ' !atlık alarak götürmüştü. Şe\ 
rek 11.4.941 tarihine müsndit Cuma 

1 
. Cemal vefat etmiştir. Sonrııd 

günü aynl saatte icra edilerek rüç- GEORGES MURPHY • R E L L y 5 Şayan adiyle çağrılan kızırrıd• 
hanı olan alacaklının mecmuundan ve NANCY CAROLL I bir haber plamamaktayım. se 
fazla bulunduğu takdirde en çok art- MELODiSi MONfQUE ROLLAND - •ki Cemalin damadı İshak ~~ tırana ihale edilecektir. DANS 1 ve CLAUDE MAY kızım (Havva) S. ayanın ne 

2004 numaralı İcra ve İ!l4s kanu- ~ 
nunun 126 mcı maddcsJne t~v~n Musiki ve dans .Cilmi ZORLA T A YY ARECI 1 bulunduğundan haberi olan1' (. 
ipotek sahibı alacaklılnrlyle dl~cr a- İSTANBULDA İLK DEFA Fransızca söı:Iü il .aşağıdaki adresime bildirme!(. 
lftkadarlarmın ve irUfak hakkı ..sahip- GO .. STERİLl\tEKTEDİR. ni rica ederim. - Kesanda -

1 

Eğlenceli ve şen bir 1'ilm ı·b ı dd b lerinlni işbu gayri menkuldeki hak- ı o u ca esinde llavvanııı 
lnrını ve hususiyle faiz ve mesarHe bası ama hmail Gege. 
dair olan iddialan evrakı müsbitele
riyle birlikte ON' BEŞ gün içinde ic
ra dairesine bildirmeleri Hlzrmdır. 

Aksi takdirde hakları tabpu slclllc;i 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
payla:ımasından hariç kalırlar. 

Altıkadarlarmın işbu maddci kan•J
niyeye göre hareket etmeleri ve faz
la malumat istiyenlerin 938/5387 nu
maralı dosyasiyle dairemize müracn
aUan ilAn olunur. 

.......•........................................ . 
TEPEBAŞI O RAM Kl8MINOA 

Akşam saat 20,30 da 
M E Ş A L E L E R 

* iSTi K, CAD. 

Bu aksam 
KOM!O I KIS~I 

ovun voktur •................................................. . 

-------------------------
Bu Akşam SÜMER 

Dansları... Zevk ve Eğlence Yerlerile ... 

ARJ AN T i N 
Faris ve Yüksek Sosyetesi... 

R İ Y O 'nun Mali Rezaleti.. .. 

Baş Rollerde : 

R i Y O 
SIGRID GURIE 

YILD I ZI 
ve BA SIL RATHBONE 

yaşanmış bir Roman ... Lüksten zindana ... Büyük bir Aşk 
Romanı. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel : 42851. 

~ ................................... .., 
BiRİNCİ KISMIN HÜLASASİ y 

Hamdl, uyuyan arkadaşlarını uyandırmamıya çalılitı. 
Ahırdan dönerken kulübenin kapısında Bulgaryalı 
Deli İbrahimle kar;ıılaıtı. Ağaznde Mustafa h e n U z 
uyanmıştı. KulUbcyc girdi. ÜçO de birer sigara yaktL 
Kurubacak MehmeUc Re<:ep gözlerini uğuştura uğuş
tura gerinip oturdular. 12 yaşındaki Salih, kahvaltı 
hazırlamakta olnn arltadn~larına yardım etti. Yü
zünü y ı k a m n d a n k a h v a l t ı sof -
rasına oturduğu için Salibi azarladılar. Yemek!en 
sonra eşekleri semerleyip semerlerin iki yanına birer 
küÇUk kille nsWar. Omuzlarına kürkleri alarak 25 
merkepten ibaret kctvanı deniz kenarındaki kum
luğa doğru sürdüler. Çünkü onlar, Kırklar köyü ha
harabesinden terkos gölU kıyısına çakıl ta:ıı:yorlardr. 

Çocuk elleriyle işaretler yaparak koşuyor, ba: 

60L iN$JlN1LA RI 
gitmiş. 

Be~ adam, gurbet.te kimsesiz ölmeyi düşünüp B 
s?.m.~rtarak, eşeklerın arkasından göle doğru yü
ruduler. 

Salih, dünyaya doymamakla gözü açık kalmanın 
münasebetini anlıyamamıştı. 

u L MAC 

ğırarak bir şeyler söylüyordu. 
- Ne var Salih? Diye seslendi. 
- Leş var, Hamdi ağa, leş var. 
- Ne leşi ulan? 
- Adam leşi... 
Kürekleri bırakmadan bir tehlikeye gidiyor

muş gibi, ynnynna, sımsıkı yürüdüler. 
Kayalara yaklaşınca alçalıp yükselen suların Ü· 

zerinde boğulmuş adam göründü.' Yüzü koyun ya
tıyor, dalgalarla sallanıyordu. Sanki düşmemek 
için ellerinin üstüne abanmıştı. Deniz burada taş
ların keskin yarıklarına mütemadiyen girip çık
tığından ceset adeta homurdarunaktaydı. 

Hamdi tayfalıktan kalma bir alışkanlıkla: 
- Şuradan kancayı ver! Diye bağırdı. 
Deli İbrahim pa~alarını knlçalanna kadar sıva

dı. 

Ölüytl kumun uzerıne, arKa US"C;U uzamıar. 
Avurtları şeker emiyormuş gibi dolu dolu. ı:öz· 

lerinden birisi aralıktı. Bir lacivert gemici fani
lası, siyah abadan bir pantalon giymişti. Otuz yaş
larında görünüyordu. Derisine yıkanmakla temiz· 
lenmiyecek kadar kömür tozu sinmişti. 

Hamdi, çenesini kaşıdı: 
- Kömür kayıklarında tayfa imiş .. Besbelli! 
İbrahim kırmızı yüzünü astı: 
- Bulgaryadan kömür getiren kayıklarda her 

eal... 
Çömelerek ölünün pantalonunu tutan ince ka-

Yazan: Cemalettin *** Mahir 2 No : ~ Terkos gölü, denizin aksine, üzerinde çıplak a-
yışı itina ile çözdü. ötekiler "Belki edep yeri gö
rünür.,, diye başlarını çevirdiler • 

Cebinden, meşini siyahlanmış, iki gözlü bir cüz
dan çıktı. Bir tarafta nüfus tezkeresi, ötekinde pa
raları duruyordu. 

Kurubacak Mehmet, küreği kuma hızla !;apladı: 
- Hele nüfus kağıdını bir oku! Nereliymiş ba

kalım? 

İbrahim ıslak sayfayı ağır ağır okudu: 
- Resul oğullarından Dursun ... Baba adı: Isma

il ... Ana adı: Ayşe ... Giresun ... Tepeköy ... 
- Vah vah! Karadeniz uşağı ... Bizim oralar

dan ... Tevellüdü kaçmış baksana? .. 
- 1328 
- Kaç yaşında demektir? 

Ağazade Mustafa cigara yakıyordu. Kelimeleri 
dişleriyle çiğniyerek tenbel tenbel konuştu: 

- Benim kadarmış ... Yirmi altı yaşında. 
İbrahim, elini nüfus tezkeresiyle beraber omu

zu hizasında salladı. 
- Genç ölmüş oğlancık ... Derya insaf bilmez. 
Dalgalara ağır bir hi\'idtttl.e baktı. Bu haşarı ve 

yüreksiz denizi eskidenberi- sevmiyordu. Paraları 
saydı: "' J ıfadmı ııd h , ~'l 

- Topu yakiınu.: On~ iki kayJfiesi varmış fu
karanın. 

Kurubacak Mehmet, kasketini çıkarıo tekrar 
başına koydu: 

- Ne yapacağız H amdi? ? 
- Neyi sordun ~lehmet, paraları mı? 
- Paraları da, rahmetliyi de? .. 
- Kulübeye götürürüz ... Kaptan gelince mua-

melesini yaptırır. 
- Ya gelmezse... Hoıva ~ıcak... Kokar bi

çare ..• 

- Bugün muhakkak gelir. Haftabaşı geçeli üç yakla yürüyüp gitmek arzuları verecek kadar dur
gün oluyor. Erzak tükendi. Cigara kalmadı. Aylık- gundu. 
!arımızı da getirecek. Motörcüye: "Perşembeye . ~az_ı .yerlerinde ik.i mi.l kadar genişlediği halde, 
gidemezsem, pazara oradayım.,, demiş. Bugün pa- gırıntılı, çıkıntılı sahıllcrıyle belli belırsiz akan bir 

ırmağa benziyordu. 
zu. K ki 

- Parayı da kaptana mı vereceksin? Hamidiyc enara, ça 1 ları motöre yükletmiye mahsu::; bir 
kağıdında köyü yazılı. Biz gönderelim gitsin. tahta iskele kurulmuştu. İskelenin yanında, tekne-

- Kaptana veririz elbet gönderir. si.nin kal~fnt katranları görünen, boyuna kısa, e· 
Recep, kocaman burnunu gu··rültü ile çekip cm- nıne genış, eskı bir sandal karaya çekilmiş gibi 

hareketsiz duruyordu. 
niyetsiz emniyetsiz öksürdü: Çakıl yığınlarının arasından iskelenin üstüne ka-

- Sen bilirsin ... Kaptan paranın üstüne oturur- dar dekovil hattı döşeliydi. Hattın ortasına, kan
sa cümlemiz vebal altında kalırız . 

- Bizden vermesi.. .Aslım ararsan, bu sahili cası çekilince yana devrilen bir küçük vagon bıra
kılmıştı. 

kaptan taahhüt almış, denizden ne çıkarsa koe?ndi Hamdi üç gündenbcri dolu duran metre mikabı 
malı sayılır. ölçüsünü bir tahta parçasiyle sıyırarak fazla çakıl-

Recep, başını çevirdi. ları döküp aynğiyle bir kenara sürdü. 
Hamdi, küçük Salibe: Kurubacak Mehmetle Recep kalın tahtalardan 
- Getir, şurdan boz oğlanı! Dedi. yapılmış ölçeği kollarından tutup kaldırdılar. lçin-
Bozoğlan, kervanın en yaşlı, en zayıf fakat en deki çakıllar yere çöküverdi. 

iri merkebi idi. Kurnaz hayvandı. Denizden göl Eşekleri, boş sandığın yanına getirip küfeleri 
kıyısını bir başına bulur çıkarırdı amma yük taşı- boşalttılar. 
m~yı pek sevmezdi. Yirmı beş merkeple ancak bir metre mik~bı cn-

Ihtiyarlığına hürmet, onu en son yüklüyorlardı. kıl taşıyabiliyorlardı. Hamdiye göre küfeler kü
Küfeleri indirip cesedi Bozoğlanın sırtına k..>ya- çüktü. Kurubacak Mehmede bakılırsa, eşek kısmı 

rak hareket ettiler . zebun hayvandı. 
Yolda, çalılar ve taşlar ölünün bir taraftan !lyak- Bozoğlana cesedi yüklettikleri için getirdikleri 

!arına, bir tEüaftan morarmış ellerine sürünüyor, çakıl ölçeği tamamiyle doldurmamıştı. 
sanki hissedermiş gibi bu hal hepsini üzüyordu. Diğerleri oturup dinlenirken Hamdi eksik kalan 

Küçük Salih, kulübenin yanına, yıkılmış bir du- miktarı yer den topladığı fazla çakıllarla tamamla
varın gölgesine dikkatle uzatıldığı zaman leşe bir mıya çalışıyordu. İşini bitirdikten sonra omuzla • 
daha baktı. riyle beraber dirseklerini de arkaya çekip gerine

Tek gözü hala aralık duruyordu. Ağzından kö- rek sordu: 
püğe benzer sarımtırak bir su akmıştı. - Arkadaşlar, metreden anlar mısınız? 

Deli İbrahim üstüne bir saman çuvalı örterken: İbrahim başını hayretle kaldırdı: 
- Dünyaya doymamış oğlancık, dedi, gözü açık .(Arkası Var) 
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Soldan Sağa: 1 - Zahir o1J11 
2 - Evveli olmamak 3 - 'f efS 
kunursa: Gün, günduz - ile - Si" 
4 - Arz - bir sebze 5 - Bir }lıJ 
fi değişirse kalın olur 6 - s~. 
Emsal 7 - Tire - Ters okunur-· 
Bir uzvumuz 8 - lstidn - fıt' 
ri bir tabır 9 - A vrupada bir ıl 
hir - Bir yaralama aleti. 

. Yuka~ıdnn Aşn,'I: 1 - sarlı j1 
yıycceğı - Uymak 2 - Bir J<B 
merkezi 3 - Altın - Lfıhza - J 
mekten emir 4 - Bir renk - 5ıJ 
Cefa 5 - Asyada bir dağ 6 " 
Bir uzvumuz - Bir harf ekle~ 
ce: Kıl olur 7 - Bir nota - yut 
nistandadır. 8 - Bir yanar d• 
Akamete uğramış Q - Bir 6'1' 
Bir nota. 

* EVVELKi BULMACA - ~ 
dan Sağa: 1- Uçak - Soma 2 / 
Maşa - Ikaz 3 - Arı - Uza 4 ç,1 

Re - Ara - Ip 5 - Arama 6 - / 
rlkamış 7 - Arat - Zara B 
Kaba - Orak 9 - Alnh - Nfı!S 



r· .. M·a:~-~~D~~~~ü:··:·~:~ .......... .. 
= •............ Lojas Biro'dan • · Çeviren: Ha. Ça ........ 

V iy~na sokaklarını sert ilkba~.ır kavasınm havııya kalkıın kolu sinirli 
rüzgArları süpürüyordu. Üç bir el tarafından sımsıkı yakalandı: 

So,," karde~ler, tiyatrodan çrkttlar - Bırak onu! Yeter artık çektiği .. 
''e paltolarınuı yakalarını kaldırarak - Ben size bunu mu öğrettim? dl-
~eisli adımlarla ağrr agır evlerine ye haykırdı Herr Şoltz. 
oğru ylirtimiye koyuldular. Her üçü Btiyük bir hiddet içindeydi. 

Amerika Sevkiyata 

Başbyor 
(Başı 1 incide) 

iş, tatbikata geçebilmek maksa
diyle kongreden 250 ile 500 mil
yon İn~iliı liralık tahsisat iste
mek olacaktır. 

"Saray tiyatro orkestrası,. erka- - Hayır, fakat <:ırtık gına 
llldandı. E\ de ihtiyar anneleri tara- Usandık! 

İngiltereye yardım kin 2,5 mil. 
yar İngiliz liralık muazzam bir 
meblağın sarfını icabettirecek üç 
senelik bir plan hazırlandığı te

gcldi! min edilmektedir. 
dan karşılandılar. Onun, bitkin, - Kendi öz babana karşı, nasıl 
gin bir hali vardı: Saçları ağar- oluyor da el kaldırablliyorsun'!. Böyle 
, bi.ıyük bir yükün altrnda ezllmlıı bir evlAt, liinete müstahaktır. 

bıydl. Üçunun de paltolarını mah- - Peki öyle olsun, ama oqu brrak. 
l:Yetle aldı, sonra da yemeklerini ge- - Kilisedeki yeminlerin kudsiye~ı-
tınek için mutbaia koştu. ni lekeledi ol 
Üç Şoltz kardeşler, masaya çöker - Artık kafi derecede de 
bi oturdular. İstemiyorsan, bırak gitsin. 

çekti. 
Ama, 
P.7.(yet Itudolf dişleri arasından: madem ki, tutuyorsun, bari 

- Babam daha gelmedi m!? diye etme. 
rdu. 
Annesi çekinien bir acele ile ce· 

ap verdi: 
- Hayır, daha gelmedi. 
ltudolf yemege ba~lamıştı. Annele~ 
bıraz ayakta bekledi, fakat daima 

clugu ~bi, o~ullarmdan hiçbirinin 
~ndisiyle konuşmak tenezzülünde 
l.ılunmadığmı görünce, dilsiz bir aciz 
inde tekrar mutbaga süzülüverdi. 

'ç kardeş, derin bir yeis içinde ye
~klerıne devam e...liyorlardı. Bir c1ra 
tantz, parmaklarını uzun ilaçları U· 
tınden geçırerek içini çekti: 

S abık saray kavası her ne pa
hasına olursa olsuıı, knldırdı

ğı kolu bo§Ulla indirmek niyetinde 
değildi. Fakat l.İç oglu tarafından yr.ı
kalandı ve odasına kapatıldı. Gururu 
kırılan Herr Şoltz, birkaç defa ka
pıyı zorladı, fakat ş_onra, olduğu yer
de sızdı, kaldı. 
Odanın ortasında kadın, gözleri 

yaşlı, aypi mahviyetkar t.<ıvriyle du
ruyor, eteğini dlizeltıyordu. Üç oğlu 

utangaç, şaşkın, önurıde duruyorlar
dL 

Kongre münakaşa ederken hü
kumet çalışıyordu. Bu cahşma 
neticesinde 125 milyon İn~iliz li
ralık muhtelif malzeme simdiden 
sevkedilmeğe hazır bir halde bu
lunmakt.ııdır. 

Plmılar hazırla11dı 
Vaşington, 10 tA. A.) - Sala

hiyettar bir mahfilden öğrenildi
i:'(ine göre. ödünç verme ve kira
lama proiesi kanuniyet kesbeder 
etmez, İngiltereye süratle var
dım etmek üzere planlar hazırlan
mısiır. Bu arada Alman denizal
tı harbine karsı koymak üzere 
İngiltereye "bisküvit ·gemisi.. adı 
verilen seri e:emilerden mühim 
mikdarda gönderilecektir. Bun
dan baska toronıe mücehhez hü
cum botların da seri halinde in
sası düsünülmektedir. Maama
fih halen mevcut planlara naza
rRn. hic bir toroito muhribi veya -- Artık dnynnamıyacağım. 

Maksimilian aslan yapılı ba~ını sal-
ı, ıstırap dolu bir sesle: Nihayet 

halle: 
Makslınilian gıırip oır diğer büyük harp gemisi gönde

rilmivece2'i bildirilmektedir. 
- Ben onları bırakıp gidecegim, 
tk! dedı. 

lludolf söze kıırıştı: 

- Oturııana... Anne, yorulacaksın, 
diye kekeledi. 

- Bizimle otur, anneı 
-- İyi bir oda bılıyorum. Kalenin 
anında. Sahibi bir pastacıdır. Bir

Frantz ona bir iskemle uzattı. O
lurdular. Bir müddet, tek kelime ko
nıışanıadılar Annelerini hep, hor gör· 

taşınırız, • miye alı~mı~lardı, ve şimdi de sami
aç ıa guzel kızı var. 
-- Pekiilli, o halde oraya 
i, Maksimilian. 

* * 
mi, sıcak kelimeler onlara ağır ve 
zor geliyordu. 
Kadının kederli, ürkek gözleri, bi-

y emdin sonuna doğru dışarıda rinden öbürüne koştu. Onlar gCızle
baoalaruun sesıru İ;;il~tıı~r. rini indirdiler. N_ihayet Mııkslmiliıın 

~tneklenru acele ile bıtırdiler, oaa- ı başını kaldırablldı \'e: .. 
ına çekildiler ve pipolarını yaka- - Anne, dedı; senın demin soyle-
yata.klarına uzanaılar. digini doğı:u ~u işıttlm acaba'! 

tiu ara, babaları, ımparator sara- - Hanı;ısmı · _. . . _ 
ıuı. muı.ekaıt kııvasııırınaan HeLr - O ısmı .. O erkegın tı;ınını .. Kım-
ltz yemek odasına ııuruHu ile 11ır- di o? 
. o akşam bıraz ıaunca kaçu 1111~- Kadının yorgun göz kapakları, ıs-
.tienuz sou-aya oturmuştu k.1, :rn- lak gözleri üzerine düştti: 
ı yemeğınl setHmış bulunuyordu. - Bethoven, diye 1.ıı;ıldadı. 

tına rağmen o, hı.>ıuurdanınıya ba~- Üç kardeş, heyecanla bakıştılar. 
<tı: Maksimilian yutkuncıu; lıııınıımıyor 

-- Tabil Lltı.i, tııbU; ben acımdan ~iblydi: 
- Hangi Bethoven? ı..:uı, ::ocu awıa r,;ok meaınun olur~uıı. 

ııı gömmek iı;terdln, degıı mi Lıt

Ua.'! .. i''aKat boşunn ugrıışıyor

eı, Lıt~; ı;enı ben gomecej;ım, uen .. 
!\adın yemci:! masaya euen tıtrı-

k koydu: 
.._ Titrıyorsun, delil mi? 1iye haY
ı tterr :;;;oız; uuıyor::.un, aınma, 

<aman neye Utremeoin, ha? 
<\.adın, kuru bır yaprak. aıbi sar

ı, masadan uzakln;ı'ı ve yine duı• 
olduıııu jjtibı muwa~a çc.-Uıney'i 

•edi. 
..._Dur! 
!\acım durdu. Herr Şolt.i hem ye-

,çıyor, hem ue cıw ıııa..ı;rn ı;;uyıtı-

<..ruu: 
.._ \.Zoruyorum, dua edlyorısun. Am-

tayda~ız. Ne yap~an cehennem
Yaıurıan mukaddur. 1''akat ıeni ,,_ 

ı.ı ıı ,urlaınııdan once, ışledıgm gu· 
•ııı ... Harttını ı.ıuraı:.ia odeyeceksın; 
ru kocanı aldatmış oldu;::un için!. 

ıoec:ıtı ıçtıısın anaı bozdui:un icın! 
<ının kuasıyeunı lekeledıgin ıçinl 

ilda dur, orada! Oynama, yerın

. Gunahıııın ketaı·etı yırmi ikı 
surdü; ~oyle bır 15 sene sonra, ;;e
Allahın huzurunıı çıkaracağım; ı;ı
oıcagrm, ama, o gune kadar he
ını ben gorcceglm, senini Ve ben .. 
andakı odadıı uç kardeşler, yatal{.

tnda heyecandan san;ı.ı.ıyor'lardı. 

dol!: 

Kadının solgun go1. kııpaklnrı yıml

den açıldı. Yavali bir 1ııu:.le: 
- Yalnız bir tane vardı, dedı. 
Maksimlllıın, hlirmetten gelen bir 

korku He: 
- Ludvig von Bethovcn mi? diye 

ı,ekeledi. 

- Evet, Ludvig von BethoV!ı!!f 
Ayni evde oturuyorduk. Hepinizi 
nun ı~ı:ı musikişına:. yeti tı.rdim. 

* * 
Uzunca bir sük(it oldu. Üç kar

deş, adetlt dils.ı.Gleıımışleı ;!i. 
Soma annelerine daha çok sokuldu
laı ve ürkek ellerle yavaşça onun C'l
biseslni okıı:ımıya bnşlaciılar. Rudoli, 
içli ve titrek bır sesle: 

- Anne .. Anlat, dcdı. 
- Ne olur, anlat b.ze .. dedi; Frantz. 
Maksimilian hatırçe başını salladı. 

Kadın eveliı uzun uzun onlara bak-
tı. Sonra uzaklara daldı. Zam;rnia 
iOZlerine yumuşak bir ıı;;tk geldi ve 
ruyada imiş gibı acaip bır mırıltı He 
konuıımıya ba~ludı. 

lngiltere ve 

Amerika 

ingi1tereye sevkedilecek mad
dcleT arasında yiyecek maddeleri 
:kinci derecede yer almaktadır. 
Yivecek maddelerinin sevkine ait. 
planlar. ziraat. harbive ve bahri
ve nazırlarının akdettikleri son 
ictimalarda kararlaştırılrr ıstır. 

Kanunun kabulünden sonra İn
giliz ve Amerikan harp malzeme
si siparişlerinin birbirinin avni o
lacağı ve standard hale aetirile
cekler; 4-..,lo,,,..,in Pdilrnoktpd\r. 

Tahsisat miktarı 
Vasington. 10 (A. AJ - Roo

sevelt'in harp halindeki demok
rasilere yardım proiesinin tatbiki 
icin yakında meclisten bf r kaç 
milyarlık tahsisa,t istiveceoi kon
gre liderlerince tahmin edilmek· 
tedir. Bu tahsisatın mikdarı Rei
sicümhurun buı?ün Meclis şefleri 
ile yapacağı bir ~örüsme esnasın
da. müzakere edilecektir. Roo!ie
velt simdive kadar mikdar hnk
kında hic bir isarctte bulunmus 
olmamakla beraber, bunun bir 
milyar ile üc milvar arasında ola
~1 za;;nedilrı.ek~e.dir. 
Bir miktar destiroyer dalıa 

Vaşinp;ton, Hl CA. A.) - "Reu
ter,.: Roo~~ı relt'in demokrasilere 
vardım kanunu profesini imzala
dıktan pek az 'rınra, veni bir des~ 
troyer grupunun İngiltereve dev
rini bildirmesi kuvvetle tahmin e
dilmektedir. 

Vaşington, 10 (A. A.) - Mü
messiller meclisi, demokrac:ilere 
vardım kanunu proiesi Ü'l .A · ·de 
yarın ild saat müzakereden son
ra ayanın yapt•,<tı tadillerin heye
ti umumiyesinin tasvibi hakkında 
bir teklifi reye ko;vmavı ittüakla 
kabul pt.miştir 

Yine onu döğecek, diye fısıldadı. 
ı<simılıun omuz ~ılkti: 

J ngilterenill masrafları 
Londra. 10 (A. A.) - "Reuter, 

ajansının parlamento muhabiri 
yazıyor: İkraz ve icar layihasının 
Amerikada kabulü maliye nazırı 
Sir Kingsley Wood'un gelecek ay 
Avam Kamarasına vereceği büt
ce üzerinde tesir edecektir. Bu 
bütçe. İr i1terede meclise veı ilen 

(başı 1 ınride) en yüksek bir bütce olmakla be-
ması, paranın altın esasından ay- raber, Amerikadan satın alınan 
rılması, uzak şarktakı pazarların harp malzemesı masraflarını ih
kaybedilmcsi tehlikesı, A ınerik..ı- ti va etmiyecektir. Bu masraflar 
yı Ingiltere larufında yer alm1ya hususi bir hesaba konularak harp 
mecbur ediyordu. Ingiltere mağ- nezaretlerinin masrafları ~ibi har 
lup olursa, Amerika yeryüzün - bin nihayetine kadar mahrem tu
deki iktısadi hakimiyetini kay- tulacaktır. Bu suretle bütce bü
bedebilir, bugünkü büyük sana- yük Britanyanın harp gavretini 
yii idarneden acız bir vaziyete ~östermek ve harp zamanında 
düşebilirdi. Binaenaleyh Ameri - memleket istihsalinin bütün mü
ka, Ingiltereyi totaliteı:ıerin ta - nasip ı;.ekilleriyle arttırılması i
arruzu karşısında maglup olmak- cin tekmil gayretlerin sarfedildi

Hala alıııamadın mı'/ 
rantz'ın dudakları titriyordu: 
Yinnı iki yıl, dedi. Uzun bır za

n.. O da çok çekti, amma., 
Udoli acı acı: 
Bız de çekmekten bnı;ka bir şey 

tnedik ki.. dedi. 
akslmlllan, Frantz'ın yarı kalan 
lesini tamamladı: 

... ama bitmedı. Daha çok çe
egiz, Hep onun bıze aetırdı&i bu-
ayıp yuzünden .. 

rantz cesareUe: 
Ama, kim biliyor ki! .. Hiç tan kurtarmıya mecburdu. Fa -1 ğini bildirme~ itibariyle bir işaret 

kat, bunu harbe girmeksizin yap- ?lacaktır. · 
se. Bil.den başka! dedi. 
, BiWrı bilmemiz kafi! 

* * 
mak istiyordu. Bunun en basit en Mcılive nazın bütçeyi verme
kestirme yolu da Ingiltercye ka - den önce herkesin memleketin 
yıtsız ve şartsız muhtaç olduğu mali vaziyetini öğrenerek kuvve-

!ırladı her şeyi verebilmekti. Bu mak - ti hakkında bir fikir hasıl etmesi-
yatajından d · · d d fi · 

ı ı l1 adımlarla, bir aşagı sa ı temin ıçın e, yar ıma m nı ni imkan dahiline koymak icin 
kve sdnlr b 1 dı Du oı- olan engelleri ortadan kaldırmak milli varidat hakkında ·beyanatta 

yuarı oaıımıya a~a. ~ 1~ d 't M' R ı•· . 
a yemek odasında sabık saray ita-. azı~ ı, ı~~ ~ "' ı~ter ooscve. t 1~7 bulum:ıçıtldır, . 
ı yemeğini bitirmiı, karısım döi- teklıf ettıgı. hı.~ıha, bu. mAnıleıı lngılterede nıenmıuııyet 
e hazırlanıyordu. kaldırmayı ıstıhdaf edıyordu. Londra, 10 (A. A.) ~ "A.F.t ... : 

Diz çök onUmde! diye havladı. Amerikadan gelen haberler bi.i-
iz admı klrlett.igln koc~ın önüt~- * * tün İn~iliz mahfillerinde büyük 

Yere kapan! Aldattığını ıtıraf edı- M esele bu kadar basit ve lıu bir memnuniyet uyandırmıstır. 
un, ha? . . . derece kat'i menfaatlere Ödüne verine ve kiralama ka-
a~~~t.can verır gıbi mırıldandı. müstenit olduğu halde, Ameri - nununun .ka~~lü bir muzafferi-

Kaç belAlm vardı, söyle! kan efkarı umumiyesinın de tas- vet haberı .e;ıbı kar.şılanmakt;ıdır. 
Yalnız bır tane. Allahm adına vibini kazanmak ihtiyacı duyul - Kanunun süratle kabul edilmesi 

ederim ki bır tane. du. Günlerce ve haitalarca, fikir- ıc'n hiç bir fırsatı kaçırmamış o-
Kimdi o? !erinden istifade edilebileceği sa- lan ve geçen salı günü yaptığı gi-

adın baygın blr inilti ile cevap mlan, muvafık ve muhalif yüze bi, 280 senedenberi geçirilen en 
i. Maksimilian heyecan içınde yakın kimse dinlendi. Herkes a- kuvvetli buhranın vahameti ö

rnm arkasında duruyordu. Birden çıkça .fikrini söyledi. Gazeleter nünde vatandaslarının sıözünü a· 
eledi, yi.ızi.ınu karde~leı·ıne çevıı·· aylarca bunun münakaşasını yap- can Roosevelt'e karsı Londrada 
zaman ~p~arıydı:. tılar. Neticede layiha ekseriyetle büyük bir minnettarlık duy·ul-
Adını ışıttıniz mı? k b k · · 

itmemişlerdi. Maksimilian, ismi kabul edildi. Artı U abultin maktadır. Aynı duy~u. ~eçmekte 
eşlerine söylediği zaman, her i- Amerikan efkarı umumiyesının olan ~~r s~atin İ~~.ılt.ere muha
de ayağa fırladılar. Yanan göz- fikrini ifade ettiğine şüphe yok- rebesı uzerınde tesırını yapmakta 
birbırlerine bakttlar ve bir mild tur, ve bu hareket ile <:J.eğil yal - oldu2unu söyliyen ayandan 

için, taş kesilmiş gibi hareketsız nız Roosevelt ve Amerıkan dev - George'a karşı da hissedilmekte
ılar. Yemek odasında sabık saray let adamları, fakat Amerikan ef- dir. 
ası, büyük bir memnuniyet içinde kArı umumiyesi de Ingilter~.n!n 
lsını döğmlye hazırlanıyordu. Ke- harbi kazanacağı hakkındaki ka- * Nevvork, 10 (A. A.) - "Nev-

vork Post .. gazetesi Birlesik A
merika Devletlerinin Mihverin 

elerınln tadını tada tada: naatini üade etmiş oldu. 
Ya, dedı; demek o idı, ha! Ben 

Şimdi artık Ingiltere ve mütte-

---· --- 4 ......... 

Büyük Deniz Harbi 

Yakın Görünüyor 
(HaşJ 1 ıncıde> 

edildiğini söyliyen Bevin, birkaç 
haftaya kadar büyük bir Atlan
tik muharebesi olacağı fikrinde 
bulunduğunu beyan etmiş ve de
miştir ki: "Doklarda, tezgahlarda 
ve bahri sanayi müesseselerinde 
çalışanların hepsi bir dakika bıle 
kaybetmeınelidirler. lstihsal:'lt 
yüzde 30 nisbetinde artarsa do
nanmanın vazüesi kolaylaşmış o
lur. Işçiler kolayca bu neticeyi 
varabilirler. Deniz harbi kazanıl
dığı takdirde binlerce kişinin ha
yatı kurtulmuş ve harbin sonu 
yaklaşmış olacaktır.,, 

Vichy Hükumeti 

Amerikadan 

Buğday İstedi 
(Başı 1 incide) 

kında beyanatta bulunmuş ve 
harbin ve yabancı memleketlerle 
münakalat imkanlarının azalma
sının neticesi olarak halkın buğ
day ihtiyaçlarının arzu edildiği 
tarzda karşılanmamakta oldu • 
ğunu tebarüz ettirmiştir. 

Bilahare Amiral Darlan söz a. 
!arak İn~iliz ablokası aleyhinde 
bulunrnustur. Amiral Darlan, ab
lokanın. İngilizlerin daima iddia 
ettikleri gibi Almanlara katiyen 
zarar vermediğini tebarüz ettir~ 
miştir. Maresal Petain burada 
söze karışarak demistir ki: 

Göbels'ill beyanatı 
Berlin, 10 (A.A.) - Ispanyol 

gazetecilerine yapmış olduğu be -
yanatta Alman Propaganda Na
zırı Göbbels, Almanyanın bu sene 
zafere kavuşacağını söylemi§tir. 
Nazır Ingiltereyi istila etmek ü -
zere Almanyanın havaların J.ü -
zelmesini beklediğini ilave et -
miştir. 

Hava muharebeleri 
Londra, 10 (A.A.) - Bu sabah 

açık güneşli bir havada bir Jngi -
liz bombardıman filosu Pas - dP. -
Calais'yi geçtikten biraz sonra 
Fransız sahilinden fasılalı bir su
rette şiddetli infilak sesleri i:şi -
tilmiştir. Bu müddet zarfında 
Manş üzerinde kmrvetli avcı filo
ları devriye vazüesi gormekte 
idi. Infilakların Boulogne bölge -
sinde vukubulduğu zannedilmek
tedir. 

1'ir Jıaftalık zayiat 
Londra, 10 (A.A.) - "B. B. 

C.,, Geçen hafta mihver dev -
!etlerinin hava kuvvetleri 50 
tayyare kaybetmişler buna 
mukabil Ingilterenin tayya -
re zayiatı ancak 16 tayya -
reye baliğ olmuştur. Almanlar 
Britanya üzerinde 11 tayyare, 
Avrupa kıtası ü ı rinde 6 tayyare 
kaybetmişlerdir. Orta şarkta 16 
sı Alınan tayyaresi olmak üzere. 
33 düşman tayyaresi tahrip e
dilmiştir. Ingilizler ise, Avrupa 
kıtası üzerinde 10 ve orta şarkta 
5 tayyare kaybetmişlerdir. 

* Londra, 10 (A.A.) - Amırallik 
daıresinin tebliği: Silahlı balıkçı 
gemisi "N adine,, geçen cumarte
si günü "Heinkel 111,. tipinde hır 
dü~man tayyaresiyle muharebe 
ederek tayyareyi tahrıp etmi.;air. 
Görme şartları fena olduğu içın 
tayarenin kaybolduğu gorulme -
mişse de, alevler içınde ve kon -
trolünü kaybetmiş bir şekilde de 
nize duştugü gorülinü:jtür. Gemi 
de ne ınsanca zayiat, ne de ma~
di hasar vardır. 

Alman tebliği 
Berlin, 10 (A.A.) - "TebUğ,, 

Alman hava kuvvetleri dün gun
düz ve gece Ingiltere üzerindeki 
askeri hedeflerle Ingiliz adalarını 
ihata eden deniz mıntakası ü~e -
rindeki harekatına muvaffakıyet
le devam etmiştir. Muharebe ıny 
yarelerinden mürekkep kuvvetli 
bir filo, pek fena hava şartlarına 
ve şiddetli bir müdafaaya rağ -
men, Londradaki muhim askeri 
tesisata biribirini t~kin f'den dal
galar halinde muvaffakıyetli hu 
cumlar yapmıştır. lkıncı bir hü
cum da gece Portsmouth'daki de
niz tezgahlarına yapılmıştır. Tez
gahlardaki tesisatta büyük yan -
gın lar çıkarılınıştır. o·-----
Somalideki Harekat 

Sona Erdi 
(Başı l mcjde> 

Keren mıntakasında düsman 
kıtalarının mevzileri, bombardı
:n::ın tayy;ırelerir(liz tarafından 
bomhalanmış ve mitralyöz ateşi
ne ~utulmuştur. Burye'den ricat 
etmekte olan bir İtalvan kolunu 
iz'aç eden diğer bombardıman 
tayyarelerimiz de Debra :;vrarko 
civarında bir köyü ombardıman 
etmişlerdir. 

Libyada 8-9 Mart gecesi. Trab
lusgarp limanı yeniden bomardı
man tayyarelerimizin hücumuna 
uğramış ve Trablustaki düşman 
tayyare meydanlarına bombalar 
atılmıştır • 

Jtalyan zayıatı 
Roma, 10 (A. A.) - Umumi 

karargah taraından tebliğ edil
miştir: Şarki Arikada ölen İtal
vanlar 127, yaralanan İtalyanlar 
530. kayıp İtalyanlar 126._. 

Şimali Afrikada .ölen Italyan
lar 68, yaralanan Italyanlar 98, 
kavın italvanlar 12.230 .. 

DÔnanm.ada ölenler: 35, yara
lananlar 20, kayıplar 142 .. 

Hava kuvvetlerinde ölenler: 37. 
v;ıralanlar 87. kavıolar 165. 

te ve beşinci kol işleriyle u2raşan 
bütün Alman ve İtalyan konso
losluklarının kapatılmasını tek
'if eylemektedir. 

Jrlanda limanları 

"Darfan'ın bu sözlerinin doğ. 
ru oldu~una bir delil, Alınanh -
rın evvelce müsadere ettikleri 
iki milyon kental bu,ı!davı isgal 
nltındaki arazideki Fransızlara 
iade etmiş bulunmalarıdır . ., 

Amiral Darlan, sözlerine de
vam ederek, insaniyete yapılma
sı icap eyliyen vazifeler bahsin
de Almanların İngilizlerden da
ha alicenap ve daha uzlaşıcı ol
rhıkla-·11 söylemiştir. 
Bir Yrnnsı7. ticar,.ı 1•apuru 

tevkif edildi 
Vichy, 10 (A.A.) - "Ofi,, (es

ki Havas) aiansı bildirivor: Bir 
İngiliz kruvazörü Captown ce
nubunda veni bir Fransız ticaret 
vapuru tevkü etmistir. Bu va _ 
pur Dakar'a gitmekte olan "Ville 
de Mayunga,. dır. 

Vapur. sene basındanberi mü
;cıdere edilPn Fransız vapurları_ 
nın 14 üncüsü ve mütarek~den
hcri müsadere edilen vapurların 
da 108 inci"idir. Verilen maJU
mata aöre. Fransa hükumeti bu 
hususta Cenup Afrikası hüku -
metine siddetli bir protesto no
tası vererek harekat sahnesin -
den U7.ak verlP-rde yapılan bn ka
hil müsaderelerin yerinde olma
dığ'ım ve harbin neticesi üzerin
de hicbir tesiri olamıyacağmı 
bildir""'ic:tir. 

Prote.fffolar netice 
vermezmiş 

Vichy. 10 CA.A.) - "Ofi,, Ma
ltı m oldu~u üzere Amiral Dar
lan ile General Huntzi'ter, AmL 
ral Platon. General Wevıtand ve 
n"'"""a 1 RP"h"'r"t arac:ınd:ı diin 
yapılan toplantıda Afrika Impa -
ratorluğumuzun haricten bir ta
arruza karsı müdafaası itinalı 
bir tPtkike tabi tutulmustur. 

"Ville de Mayunga., admdaki 
ticaret vapurumuzun bir İnıt:iliz 
kruvazörü tarafından zantedil -
mesi üzerine bugün su cihet ila
ve edilebilir ki. "İmparatorlu _ 
ğun miidafaMı,. kelimeleri yal
nız nefsi İmparatorluğa değil, 
RVİ zamanda Metropolun İmpa
ratorlukla münakale yofüırma 
da c:amildir. Maresal'in hi.iku -
mE'ti namına konusan Amiral 
Darlan. arhk Fransız vapurları_ 
mn müc:ıadcresine ve Frans17.la_ 
rın achktım ölmE>sine müsaade 
etmiyece'lini.. beyan etmic:tir 

Protestolarımız basa ~ittiği ve 
Büyük Britanya ticaret vapurb. 
rımızı tP,·kif ve müsadPreye r'le
vam ettiği takdirde. buna nihn
vet vermek icin. bu Yaourlara 
harp l!emilerimizi refakAt ettir
'Tl"" lfı71m <YelPc-Pktir. 

H oover'in talebine karşı 
J ngiliz beyan11amesi 

Nevyork, 10 (A.A.) - Belçi_ 
kada halka corba dağıtılması i
çin Hoover tarafından yaoılan 
teklifi reddeden İngiliz Büyiik 
Elçisi dün asağıdaki beyanna
mevi neşretmistir: 

"İn12:iliz hükumeti. is~al altın. 
da bulunan memleketlere yapı_ 
lan yardım, ne sekilde olursa ol
sun, zafer gününü uzaila ataca-
1hndan emindir. İn~iliz hükfıme_ 
ti, düşman isızali altında bulu
nan memleketlere deniıasırı ver 
lerden gelecek yiyecek marlde -
!erinin gecmesine müsamaha e
derek ablokayı zaafa diisürmek 
veya temelinden vıkmıya müsa
ade etmemek hususundııki kara
rını tekrarlamak mecburivetini 
gö"m üştür . ., 

Beyanname bu kabil yardım
ların hatalı bir insanivetoerver
lik tezııhürü olacağını ilave et
mf'ktedir. 

Hoover'de ayni zamanda bir 
beyanname nesretmis ve İnıtiliz 
davasına sempatisini wnlden 
bildirmekle berabPr. isıtal altın
da bulunan memleketlerde iase 
meselesinin İnı:rili.z beyanname
sinde Q;Österildiğinden cok fena 
oldu~unu. fikrince bircok çocuk
ları kurtarınağa tesebbüs etme. 
nin hatalı bir insanivetperverlik 
olmadığını sövlemistir. 

Veygant eezflindeı 

Yunan Başvekilinin 

Nutku 
(Başı J incide) 

ruh, bir tek irade ve sarsılmaz bir 
azim veren derin bir basireti si
yasiye mahiyetini iktisap etmiş -
tir. Milletimiz, bu sayede mukad 
des topraklarından bir metrelik 
bir yeri bile düşmana terketmc -
miştir. Bu nazik saatte Atina ve 
Pire amelesinin bize büyük yar -
dımı olmuştur. Dört aydanberi de 
vam eden çetin imtihanlardan 
sonra amele sınıflarının mukave -
met hissi sarsılmamıştır. Amele, 
her türlü fedakarlığa hazır, her 
tehlikeye karşı biamandır. 28 
ilkteşrinde başlıyan mücadelenin 
ayni kahramanlık ve ayni meta
netle devam ederek ahrn.k ve ada
let kuvvetlerinin zaferiyle neti -
celeneceğinden eminiz., , 

]Jf etaksas için ayin 
Atlna, 10 (A.A.) -Atina Ajan 

sı bildiriyor: Dün sabah bütün 
Yunanistanda general Metaksa -
sın ruhuna ayinler yapılmıştır. 
Büyük Atina kilisesinde resmi 
bir ayin yapılmış ve bu 'lyinde 
Başvekil Korizis, bütün nazırlar, 
hükumet erkanı, diplomatlar ve
saire bulunmuştur. Yunanlılık a
leminin daima canlı olarak tuttu
ğu Metaksasın. bu "zafer babası .. 
nın ruhu için dün çalınan çanlar, 
Yunan milleti için bir hücum em 
ridir. Parolamız şudur: Vatanın 
istiklal ve hürriyeti uğrunda yeni 
fedakarlıkları ve hatta nihai feda
karlık olan ölümü de seve seve 
kabul etmek üzere yüreklerimi -
zi, filtirlerimizi en yüksek dere~ 
cede tutalım. 

Yunan Gazetelerinde 
Atina, 10 (A.A.) - "Vardini,, 

gazetesi "yanlış hes~ı:ı e.ttiler., 
başlığı altında neşrettıgi bır ma
kalede artık hiçbir şeye ve bıl -
hassa küçük milletlerin tamami
yet ve istiklallerine ri~yet. ~lu~
madığını kaydederek şımdıkı fu
tuhatçıların tatbik ettiği nazari -
yelere temas ediyor ve şöyle di -
yor: . 

"Romantik olmaksızın kendıle-
rine şu ciheti izhar ede~iz ~i, biz 
onların yeni meziyetlerıne ınan -
mıyoruz. Ezen milletler ve ezil -
mesi Iazımgelen milletle! mevcut 
olması icap ettiğine de ınanmıy~ 
ruz. Bizce bütün milletler. aynı 
suretle vaşamak hakkına malik -
tirler. Aralarında ayni vecibeler 
vardır. 

Biz bu imanımızı, muharebe 
meydanlarında dökmüş olduğu -
muz kanla tahtım ettik. Etrafı -
mızda olup biten şeylere vakıfız 
ve realiteyi takdir etmesini de bi 
liyoruz. Yükselen bir tek ses var
dır: O da adaletin ve onların ?oğ 
mak istedikleri küçük bir mılle· 
tin yaşamak azminin ~esidir. Bu 
söz ricacı değildir. Diışman, bu 
sesi. bundan evvel işitmiştir. Istik 
balde daha iyi işitecektir. 

Realite, mutaarrızların tahay -
yül ettiklerinden büsbütün. baş -
kadır. Herp. şiddetlene~.ek~!r. i.\~_u 
kavemet ımkanları büyüktur. J3u
tün bu kuvvet binasının yıkıla~a
ğı zaman gelecektir ve bu ~a~an 
yakındır. ilk çeki_ç da.rb~l~rı.nı ı~
dirmiş olmak. mıllet~n:ıız ıçın ~.ır 
şereftir ve milletımızın nehun 
kavnar sularına düşerek yolıınu 
de~lştiren granit kaya olması hık 
dirinde bu şeref daha ziyade arta
caktır.,, 

Bir ltalyan Harp 

Gemisi Torpillendi 

5 

Draç'ta Liman 

Tesisatına Hücum 
(Başı 1 incide> 

ralı Yunan tebli~i: Taarruz ha 
reketimiz devam etmektedir. Ye. 
ni düşman mevzileri iş.rlal ettik 
Taarruzumuzu durdurmak içiı 
düşman kuvvetli mukabil taar· 
ruzlar yapmışsa da hepsi düsma. 
na ağır .zayiat verdirilerek püs . 
kürtülmüştür. 150 kadar esiı 
aldık. Düşmanın terkettiği kül 
liyetli harp malzemesi ele geçir. 
dik. Hava kuvvetlerimiz muvaf. 
f akıyetle harekata istirak etmiş. 
tir. Dahili ~mniyet Nezaretini:ı 
tebliğinde. Italyan tayyareleri . 
nin Likc:ııri'vt bombardıman et. 
tiklC'ri, fakat hasar ve insanc; 
zayiat olmadığı bildirilmektedir. 

Draç limanı.na Tıücum 
Kahire, 10 (A.A,) - Hava ka. 

rargahının tebli~i: İngiliz hav:ı 
kuvvetlerine mensup bombardı. 
man tay:vareleri, 8/9 mart gece. 
si, Drac limanı tesisatına şiddet. 
lin bir hücum yapmıslardır. Bonı 
bardımandan sonra r,ıkan bircolı 
büyük vanııını müteaddit infila~ 
takip etmistir. Yan~nlar büyü, 
miic: ve 11 O kilometre uzakta'!! 
görülmüştür. Dün. Dukat köye 
ve Glava - Buzi mıntakasmdak1 

topcu mevzilc-rine de hücumlaı 
vapılmıstır. Ufak bir avcı gru . 
numuz, Klisura'nın şimalinde, 
avcılar refakatinde seyreden bii. 
yük bir diisman bombardımaıı 
grupuna hücum etmiştir. 

Vukua gelen muharebede. düı 
manm 6 avcı tayyaresi ile bir a. 
i?ır bombardıman tavvaresi dü· 
üriilmüş, diğer bircok tayyar~ 

n;ıha ağır hasara uğratılmıstır 
Pilotlarımızdan birisi tayyaresi. 
ni terketmek mecburiyetind4 
kalmıs ve paraşütle salimen ye. 
re inmistir. 

Jtalyan resmi tebliği 
Romaı 10 (A.A.) - 273 nu • 

maralı İtalyan tebliği: Yunazı 
cephesinde: 11 inci ordunun muh 
telif mır.kkalarında piyade ve 
topçu faaliyeti görülmüştür. 9 
uncu ordu mıntakasında mevzii 
mahiyetteki harekat esnasınd:ı 
esir aldık ve esliha iğtinam ettik 
Bir çok İtalyan hava filoları. düş· 
manın topcu mevzilerini, siperle. 
rini, motörlü vasıtalarını, kamp. 
larını ve kıtaatını bonbardıman 
etmişler ve mitralyöz ateşine tut· 
muşlardır. Di.i_:manın rrJ'ihim bit 
hareket üssü bombardıman ed'l· 
niliitir, 

Yen iden esir alındı 
Atina 10 (A. A.) - "B.B.C .. ,: 

Cuma ve Cumartesi günü vuku
bulan muharebeler esnasında bü
yük mağlubi ·ete uğramış ve 2 
binden fazla esir vermiş olan İ
talyan kuvvetleri, di.in takviye 
kıtalarının yardımiyle Arnavut· 
luk cephesinde müteaddit muka· 
bil taarruzlarda bulunmuşlar is€ 
de, hic bir muvaffakıyet kavdede· 
memişler ve yine ağır zayiat ver· 
mişlerdir. 

Bcı~kan Vaziyeti 
(Başı 1 ınrıde) 

dine mecbur etmeye matuf pro· 
pa1!nnda, Yunanlılar üzerinde hi( 
bir tesir yapmamaktadır. Zire 
Yunanlılar, tıpkı Türkler gibi 
Nazilerin vaatlerine inanmamak 
tactırlar. 

Eden ve General Dill'in Ankarr 
ve Atinada yaptıkları müzakere· 
ler esnasında alınan kararlradar 
ı>ek az kimse hnberdardır. Bunur 
la beraber. İngilterenin Yunanis· 

ıHeşı 1 ınt>ırt•·• tana mümkün olan azami yardı· 
halde mürettebattan kurtulanı"' 1 mi vapacağ'ı muhakkaktır. Zir; 
~lmak üzere durdukları görül- Yunanistan mukavemet arzusun 
müştür. dadır. Eden ve Dill Ankaradı 

Condotierri "a" sınıfına men- Türk devlet adamlarının kendi 
sup kruvazörler, 5069 tonilato !erine kar ı gösterdikleri itimat 
hacmindedir ve 6 pusluk 8 topla tan ve Türk milleti tarafındaı 
mücehhezdir. Bu sınıftan dört ~~ Büyük Britanva hakkında izha 
mi vardı. Fakat bunlardan hırı edilen sevgi tezahüratından pel 
"Bartolomeo Colleoni., 19 Tem-1 miıtehassıstirler. 
muz 1940 da Sydney tarafıpdan 'l'iirk milleti ''e Türk hükume 
batırılmu:;tı. .. . d ı' ti. Almanların Balkanlardaki soı 

JJf alta uzerın e hedefinin Yunani.,tan olmadığır 
Kahire, 10 (A. A.) - Hava ka- ve Almnn ihtiraslarının cok dah: 

rarı;ı:ahı tebliğ ediyor: Maltada a- uzaklara ızitmekte olduğunu ta 
da üzerinde bir kesif ucnc:ıı yan mnmen müdrik bulunmaktpdır 
makta olan bir "Junkers 88., tay- lar. Türkiye. valan vaatlere ka 
varesi, avcılarımız tarafından nılacak bir devlet değildir. 
kaçmaya mecbur bırakılmıstır V. G t . c·· 

· d ld dii!er bir tavvare ı eme aze esme ore 
Aynı mo e en B ı d 10 (A A) ''D N 
de Cozo'da yere düsmüş v.' van· B e,;;a · · t · . S 

1
A 'k'' 

mıştır, Bu tayvarenin mürette- .,,k · ... 1 reme,,hgaze ~sıt. e. anıB "ı 
b t ölmüstür. sev. u ce~ ş e emmıye ının ~ 

R 
1 t?arıstana Alman kıtantının gır 

mesivle zail oldu~unu kaydede 
deklarasyonu yapması beklen- rek divor ki: 
mektedir. "Bu li'llan daha simdiden ta * mamen 1.ararsız bir hale konul 

Vichy, 10 (A.A.) - Cezair u. muş bulunmaktadır. Halen Bal 
mumi valisi Amira~ Abrial, bu. kanlarda muhtemel bir ceohe i 
~ün saat 16 da tayyare ile bura- cin üs limanı olarak valnız Pire 
ya gelmiştir. Amiral Abrial, A~ Türkıye Trakyası icin .:ie İstan 
miral Darlan ve diğer hükumet bul kalmaktadır. Buna binaendi 
hası il~ temaslarda bulunacak- ki, halen Atina ve Anakrada bı 
tır. ı:lirılomcıfik mnhcırebe f'Prevrı ... ı:• 

Darlan Pariae gidiyor 'TiektPnir rrf' ..... e·a11 <> ,..ı; ...,ı ,,,... • 

Vichy, 10 (A.A.) - "Ofi,, A- rın vantıe"ı bıı rn ·"' p ' 
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e kolunu kaldrrmrştı ki, Maksi- fikleri, istikbale daha büyük ii -
cı:ı.Ye d<ıldı ve sabık saray mitlerle bakabilirler. 

bc:şinci koluna karşı mücadelede 
ön~v~kol.mas.ı.nı..ısı:aı:la.t~t.e.r:neJ~..lc.ı:diir-~~~~~~~~~~_J_ı:.ilı;.agı.........:;ıdına._ana:ı.ıail:uı~~ıwl.ıl.ıc...L:ı.ru:nuU-'""".uUı.at.:~diı~~~~~L...C>A.a.ı..t.la....~~~~~~~~~~~~..ı.. 

Vichy. 10 (A.A.).:ı+.ı.:J'~fi., Ge
neral Weyj!and, bu sabah tavya
re ile Cezair'e dönmüştür. Gene
ral hareketinden evvel. Vichy'
deki ikametinden çok memnun 
olduğunu söylemiştir. Fransız 
hükumetinin Afrikadaki umumi 
de 1ep;esinin .salfilıivetl~ri teyit e
dilmekle kalmamış, fakat avni 
zamanda genisletilmistir. Gene
ral Wey_ı?and'ın, Afrikaya avde
tinden biraz sonra. Fransız Af-

miral Darlan. pek muhtı>mel o- tieesini beklemf'kte ve :.,e ;;mı 
larak varın Parise hareket ede- baska vasıtalarla devam icin ha 
cektir:Bundan evelki ı;ı:ibi bu se. tırlanmaktadırlRr. Bu kombine 
yahat te, Başvekil muavınıne wnlarda artık Selanik me\'zuı 
serbest mıntaka ile is,:?al altın- hahis dei?'ildir. Di~er iki böl"er'ı 
daki mıntaka arasında şahsan İr- de ayni akıbete uğrayıp ,,"'r:ı mı 
tibat temin etmive imkan veren vacağım hadiselerin seyri _göste 

Nevyork, 10 (A. A.) - İrlanda 
aslından 129 Amerikalıdan mü
rekkep bir grup İrlanda Başvekili 
De Valera'ya bir telgraf göndere
rek "Büyük Britanyaya İrlanda
nın garp limanlarını kullanmak 
imkanının verilmesini,, istemiş-

h 
)1 
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Bütün Ağrlların Panzehir:djr 

Beyhude ıstırap Çekmeyiniz! 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ n DİŞ ağ
rılarını siir'atlc izaleye kafi
dir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal \'C adale ıstırnplan 
NEVROZİN'lc tedavi edilir. 
Müessir ilaç: NEVROZİS'dir. 

NEVROZİN Tercih Ediniz 
İCABINDA GÜNDE "3,. KAŞE ALINABİLİR. 

. ""' -' . . ....... 

Terkibinde IYOD, TANEN 

ve Glisero Fosfat 
Vardır. 

KANSIZLIGA, 
VEREME İstidadı 

olanlara ve S 1 N İ R 
hastalarına karşı 
kullanılır. 
Eczanelerde bulunur. 
Küçük şişe 60, 
Büyük şişe 100 kuruştur. 

r - .. ' 

1 Sa~~:~~ ~=2 ~n~ ~~ v~Ba~ll~ ~l~ü~p-1 
hancsJ, \•eznecllerde Ünlversite Eczanesi kar~ısında Turkiye Kltabe-

"9 vindc satılmaktadır. (Fiatı 1 Liradır.) 1 

' Toprak lUahsullcri Ofisi 
DEPO ARANIYOU 

Halicin iki tarafı ile Kadıköyünde, Boğazın Rumeli cihet nde Or4.a
kllye ve Anadolu krsmında Kuzgurıcuğa kadar olan yerlerde deniz ke
narında ve rıhtrmı veya iskelesi uulunan sağlam, rutubetsiz büyuk depo 
aranıyor. 22185 No. ya telefon edilmes! ( 1816) 

Boy atan solulc kızlar! 
kansız nı<>ht<>pliler ! 

BOluftu" bu nlzlk ve mDhlm devrinde kuvvet 
ve kudret kayn•O• oıa" kana muhteçtırlu l , . , 

DEŞ YEN ın kan kuvveı şurubu ile bunu kıınna

'ak s;oluk çehrelere canlı bir pe'nbelılc ve tek· 
mll vOcuaa te:ıe bir bahar zlndelı{ılnın gelmcsl 
muhakkektıı 

Zayıf ve soluk benlzll çocukları DEŞ YE N'ıp 
kan kuvvet ourubu. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saatlerde Siirt askeri 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermelerL Sartnameleri komisyonda görülür. 
Cinsi Miktarı Tutar Teminatı İhale günü ve saati 

Kilo Lira Lil'8 

Buğday 
Un 
Arpa 
Un 
Arpa 

200,000 
100,000 
120,000 
100.000 
210,000 

14,500 
21,000 

7,200 
21,000 
12,600 

1088 
3900 

720 
3900 
945 

22/3/941 10 
24 " " 

10 
24 

" " 
10 

22 
" u 10 

22 
" tf 10 

* 4550 adet kayış yular başlığı 
alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
mcsi 11/3/941 Salı günü saat 
ma komisyonunda vaoılacaktır 
11 de 1spartada askeri satın al
Taliplerin kanuni vesiknlarik 
den bir saat evvel komisyona 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
vermeleri. Tahmin tutan 18,200 
lira ilk teminatı 1365 liradır. 

'2000) (1413) 

.... 
Hepsine tahmin bedeli 34,000 

lira olan 28 kalem santral ve te
lefon malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 18/3/941 
Salı günü saat 14 de Ankarada 
M. M. V. Satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Kati temi. 
natı 5100 liradır. Evsaf ve şart
namesi 170 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

(2070 - 1854). 

+ 
200 adet demir karyola alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/ 
3/941 Çarşamba günü saat 15 de 
Balıhsirde askeri satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Nüm11-
nesi komisyonda görülür. Talip
lerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2074 - 1858) 

• Hepsine tahmin edilen fiatı 
30,000 lira olan demir Vekalet
çe verHmek ili.ere nümunesine 
göre 250 adet araba pazarhkla 
vaptınlacaktır. İhalesi 18/3/941 
Salı günü saat 14 de Ankarada 
M. M. V. Satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Kati temi -
natı 4500 liradır. Sartnamesi 150 
kuruşa komisyondan alınır. Ta
liplerin belli vakitte komisvona 
~elıneleri. (2072 - 1 R!'i6) ... 

275 ton balye veya döküm ha
linde saman ve 8 ton ispanak ile 
310 ton yulaf pazarlıkla satın a
lınacaktır. İhalesi 12/3/941 ııü
nü saat 14 den 17 ye kadar Pı
narhisarda Poyralı köy askeri 
satın alına komisyonunda yapı -
lacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona uelmeleri. 

(2080 - 1864) 
11-

(2002) (1415) 

* Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 38 kuruş olan 38.000 kilo 
sığır eti pazarlıkla eksiltmevc 
konmust"'-r. Tahmin tutarı 14.440 
lira, ilk teminatı 1083 liradır. 
Sartnamesi komisyonda ı?örülür. 
İhalesi 13/3/941 günü saat 14 
de Hadımkövde askeri satın Al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komis -
yona gelıneleri. (2078 - 1862) 

* Bir kilosuna tahmin edilen fi. 
atı 2 kuruş 33 santim olan mua
mele vergisi, nakliye masrafı de. 
ğirmenci tarafından verilmek ve 
kepekler bila bedel değirmenci
re terkedilmek üzere 800 ton 
buğdav pazarlıkla kırdmlacak
tır. Tahmin bedeli 18,640 lira, 
kati teminatı 2796 liradır. Şart
namesi komisvonda ~örülür. Ta. 
liplerin 14/3/941 Cuma günü 
~aat 15 de Xars'da askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

Hepsine tahmin edilen fiat1 · (2068 - 1852) 
45.000 lira olan 240 adet cihaz 
15/3/941 Cumartesi ~ünü saat KAYIP: _Eminönü yal-ancı aS-
11 de Ankarada M. M. V. Satın kerlik subesinden almış olduğum 
alma komisyonunda pazarhkla 320 - 45/5 F. vesikamı kaybet
satın alınacaktır. Taliplerin 67501 tim. Yenisini alacağımdan eski. 
liralık kati teminatlariyle ihale 

1 

sinin hükmü yoktur. - 320 do. 
saatinde komisyona '(elmeleri. ~uınlu Konyalı Haoı;an Hiisnü oğ-

(2076 - 1860) lu Süleyman Fazıl Burak. 

HALiS KAHVE 

PARLAK· ve SAQLA
0

M DiŞLERE MALİK OLMAK lSTERSENIZ 

MU HAKKA~ 

ots MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dişetlerınl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L diş macununu arayınız.· 

Kapall Zarf Usulü ile Eksiltme 
Yozgat Nafıa l\ltidürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Yozgat - Sorgun yolunun 35 •ncl knometreslnde yapılacak 11601 ll• 
rı.. 33 kuruş keşi!li köı;·rü inşaatıdır: 

2 - Bu ise ait ş<.rtname ve evrak §Unlarchr, 
A - Eksiltme şart.namesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri genel ~artnamesf, 
D - Şosa ve köprüler !ennJ ~art nam~., 
E - Hususl şartname, 
F - Kesif cetveli, tahlili fint, metraj, 
G - Proje. 

İstekliler Yozgat Daimi EncUrneninde bu evrak ve ;,artnamelerl ı6' 
rebilirler. 

3 - Eksiltme 27.3.941 perşembe giln(l s:ıat 15 de Yozgat Daiml Eıı• 
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lı;ın isteklilerin 862 lira 57 kuI'\14 rnu• 
vakkat teminat vermeleri ve ihale tarihinden 4 gun evvel müracaatla ,-ı• 
llyetten eksiltmeye girebileceklerine dair vesika almaları lılzmıdır. 

5 - Tek!U mektupları 3 ilncil maddede yazılı saatten bir saat C\'" 

vellne kadar Daimi Encümene getirilecek Encümen Reisliğine makb~ 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderılecck mektuplar nihayet u• 
çüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mil!ı ~ 
mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olan gecıkmeler kab 
edileme:t. (1555) ~ 

lstanbul 

Depo 

Hava Mıntaka 

Amir6ğinden : 
Aşağıda yazılı miktarda sanatkAra ihtiyaç vardır. Talip olanlardan 

blllmtihan alınacaktır, İmtihanda gösterecekleri ehllyeUerine göre 50: 85 
lira arasında Ucret verilecektir. Talip olanlarm bir istida ile Eskişehirde 

Bulunmuyor. Fakat (lzulmeyin, 

Y E R A L 1 Dünyanın -· Hava Komutru .gına müracaat etmeleri iıtln olunur. (1824) 
Add Add 

8 Betoniyer 8 Silindir maklnlstl 

4 Beton karıştırma makinisti 8 " " 
muavin! 

8 Taş kırma makinisti 
4 Terazi ve karı:ştmcı makinisti 4 çekici ustası .. " 4 Kova idarecisi maklnlstl 8 .. .. " 

,. muavini 
4 Tokmak ustası 8 Aşçı 

İstanbu l İkinci icra memurluğun an: 
Ahmet Muhittinin Ne- mesi olup arkası tahta perde ile 

simden istikraz eylediği (1000) kapalıdır. Taşlıktaki merdiven 
lira mukabilinde ipotek edilen altında alaturka bir helası var
ve tamamına (1960) lira kıymet dır. Birinci kat zemin kattan 16 
takdir olunan Fatihte Haracçı ahşap basamak'<ı çıkılan bir sofa 
Muhittin mahallesi Çırçır cadde- üzerine birinde yük ve dolabı i
sinde kain eski mükerrer (28) ki oda alaturka bir hela vardır. 
yeni (12) numaralı hanenin va. Zemin ve bu katı ahşap aksamı 
rısı açık arttırma ile paraya çev yağlı boyalıdır. İkinci kat (13) 
rilmesine karar verilmiş olup basamakla çıkılan bir sofa üze-
20.3.941 tarihinden itibaren şart rine iki oda ve merdiven basın
namesi herkesin görebilmesi i- da camekanla ayrılmış bir kiler 
cin daire divanhanesine talik e- mevcuttur. Merdiven kısmı bağ_ 
dilecektir. Satış peşindir. Müşte- dadi sıvalar kısmen tamire muh
riler muhammen kıymetinin yüz tactır. Binada elektrik tesisatı 
de 7 ,5 nisbetinde pey akçesi ve- vardır. Arka cephede birinci kat
yahut milli bir bankanın temi- tan itibaren hir şahniş cıkma o
natlı mektubunun verilmesi icap lup ön cephede ortada diğer bir 
eder. Müterakim vergiler ve rü- kücük çıkma olup ikinci katta 
sumu tcllaliye borcluya ait olup üstü kapalı balkcndur. Sağ ta
satış bedelinden tesviye edile - rafta tuğladan bir yangın duvarı 
cektir. Yirmi senelik taviz bede- mevcut olup bodrum zemin kat 
li müşteriye aittir. Gayri men- pencereleri demir parmaklıdır. 
kul kendisine ihale olunan müş. Mesahası - umum sahası 72/50 
teri derhal veya verilen müddet metre olup bundan 42/55 metre 
içinde parayı veremezse ihale bina geri kalan arka da bahçe. 
kararı feshedilir ve kendisinden dir. Birinci arttırması 4.4.941 ta
evvel en yüksek teklifte bulu - rihine müsadif Cuma saat (10) 
nan kimse arzetmiş olduğu be- dan (12) ye kadar İstanbul 2 in-
delle almıya razı olursa ona iha- ci İcra Dairesinde icra edilecek
le edilir. O da razı olmazsa ve- tir. Arttırma bedeli kıvmeti mu
vahut bulunma1..sa hemen yedi hammencnin yüzde 75 i buldu
eün müddetle arttırmava çıkarı- ğu takdirde ihale edilecektir. 
Iır. Her iki hnlde birinci ihale Aksi takdirde en c;ok arttıranın 
edilen müsteri iki' ihale arasın- taahhüdü baki kalmak üzere arL 
da.ki farktan ve diğer zamanlar- tırma (1 O) giin temdit edilerek 
dan mesuldür. İhale farkı ve ı?e- 14.4.941 tarihine müsadif pazar
cen günlerin faizi ayrıca hükme tesi günü ayni saatte icra edile
hacet kalmaksızın dairece tahsil rek muhammen kıymetinin yüz
olunur. İşbu hane iic; katlı ve de 75 şi bulduğu takdirde en eok 
ahşaptır. Zemin kat sokaktan nrttırana ihale edilecektir. Aksi 
bir basam11ktan cıkılan zemini takdirde (2280) numaralı kanu. 
renkli cini bir snhanlıb Jririlir. na tevfikan satıs ~eri bırakıla -
Buradan iki mermer basamakla caktır. (2004) numaralı icra ve 
yine zemini renkli cini dö5eli bir iflas kanununun 126 ıncı mad
taşlık üzerine c;ağda büyiik do - desine tevfikan iootek sahibi a
lap ve camlı dolaplı bir oda taş_ liıkadarlarivle diğer alakadarla. 
lıktan zemini kırmızı cini döse- rının ve irtifak hakkı sahipleri
li iki basamaktan inilen mutbak ... ;n ic;hıı 11avri rnPrıluı]deki hak
olup odanın altındaki bodrum larını ve hususiyle faiz ve mesa
kapısı buradadır. Gömiilü iki rife dair olan iddiaları evrakı 
küp iki maltız ocak ve hı:ıhC'eve müsbitell'rivlc birlikte on beş 
cıkılan bir kapısı v:ırdır. Bahçe. giin icinde icra dair<'sinE' hildir
dc maknralı bir kuyu. Erik, dut, melcri 15zımdır. Aksi halde hak
incir. nvva al!ac1 iki küeiik kii- lı:ın hınu si<'illrrivl<' sabit olma-

Mağazasındaki nefis şeyleri ı 
misafirlere ikram ediniz. lstanbul 

lstıklô.l caddesi 64 - Parmakkaoı Defterd~rhğından : ' _, 
,._.KARTALDA-~ 

Umum Emliık ve Arazi 
alım, satım, kiralama 

ve idaresi 

CEZBl ÇETlNTAŞ 
Sabık Kadastro, Tapu memuru. 

Kartal Hükumet Cad. 3,1 

-- Kolaylık Evi -

i L A N 
OSl\IANLI BANKASI 

Aile Sandığı Piyangosu: 
Osmanlı Bankasınca ihdas e

dilen 'Aile sandiğl,, piyangosu
nun keşidesi 25 Mart 941 tari
hinde tstanbulda icra edilip ati
deki ikramiyeler tevzi edilecek
tir: 

1 adet 1.000 - lik - 1.000 -
4 adet 250 - lik - 1.000 -
5 adet 100 - lik - 500 -

25 adet 50 - lik - 1.250 -
50 adet 25 - lik - 1.250 -

65 adet ikramiye için 5.000 
İşbu keşideye İlk teşrin 940 -

Mart 941 altı aylık müddet zar
fında "Aile sandığı,. (tasarruf 
cüzdanı) hesabında matlubu T. 
L. 50.- den aşağı olmayan her 
mudi iştirak edecektir. 

dıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Alakadar_ 
!arının işbu maddeyi kanuniye
ye göre hareket etmeleri ve da. 
ha fazla mallımat almak istiven
lerin 940/3691 numaralı dosya 
ile dairemize müracaatları ilfın 
olunur. 

Defterdarlık binasmda yaphnlacak 8999 Ura 28 kuruş keşlfll cepb~ 
tadllfıtı ve dahiU tamirat işi 17 /3/941 pazartesi günü saat 14 de Mill 
EmlAk Müdilrlilğünde toplanacak olan Komisyonda açık eksiltme ile !.ha .. 
le edilecektir. Muvakkat teminat 075 liradır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenn1 prtna; 
meleri proje, keşif hulfısaslyle buna mute!erri evrak Milll Emldk 4 ne 
kaleminden iörülebilir. Tadilat ve tamirat ~ine girebilmek için istelt.. t 
lilerin Y. Mühendis veya Y. Mimar olmaları ve en az bir tnnhhiltt0 

(8000) liralık bu ise benzer is yap!ıklarma dair idarelerinden almış ol .. 
dukları vesikalara müsteniden İstanbul viltıyeUne milracaaUa ekailtrll~ 
tarihinden - tatil günleri hariç - 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 9-1 
yılına ait Ticaret Odası vesikası ibr:ı:t etmeleri ltızımdır. ( 1568) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu$ ı'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 263 
'7.irnf Vf' ticari hPt nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lir-' Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bank••'"d• kumberah ve ll'ıba r11ı t111arruf nesaplarındı e11 n 150 
llraaı bulunanlar• aencde 4 drfa ceı<llecek kura ile •fa{jıdakl pllna g!Sr' 

ikram iv- .. ,.Cıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 Llralık 4.000 Llrr 
4 • 600 • ı.ooo • 
4 • 2!50 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.00() • 
100 • 50 • &.OOt' • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • tO • 1 .200 • 

oıKı<AT: Resaplanndakt paralar bfr sene !cinde oo Oradan asalı dQsrnl· 
•enlere ikramiye çıktıltı takdirde ~ 20 faı.lastyle vertlecektir. RuraJ•J 
•en ede 4 defa. t Eyi Ol l Bh1nct kAnun. 1 Mart ve 1 f:lnztnır> 

Sahip ve Nesrivat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrıya' 
T. L. Ş. TAN Matbaası 


