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Zabıta Hadise Hakkmda Tahkikata Başladı 

Ölenler iki Polis Memuru ile Bir Kadır.d:r 
Istanbul Müddeiumumiliğin -

den tebliğ edilmiştir: 
Martın 11 inci günli saat 21 .35 

te Beyoğlunda Tepebaşında Pe -
rapalas otelınde vuk:uagelen bir 

bün gece 21,35 te Perapalas otelinde vukua gelen infilaktan sonra binanın dış göriinüşü ve hadise esnasında yaralanarak tedavi altına alınanlardan biri ba«tahanede infilak netıcesinde binanın iç 

Hadiseye adliye ve zabıta elkoy 
muş, tahkikata başlanmıştır. Ha
disenin mahiyeti tahkikatın ınl~i
şafında tebellür edecektir. 

Henüz keşif ve tahkik muame
leleri ikmal edilmediğinden faz
la tafsilat alınamamıştır . ..___ _____________________________________________________________ :__ ____ ! methalinde kısmen tahribat vu-

' kua gelmiş ve bu meyanda birkaç 

41manlar Parf ı· GrUDU Toplandı Balkanlarda , ~~!~~;a~:n~~a~o~~st~:~~uk~11; * Istanbul, 11 (A.A.) - Bugün 

r un an istana . - - - f~~~lş~e:;~~~~~~~~sir~~~e :ı~~~ 

~ irecekler mi? D R S d ff • İ ngiltere 
21,45 te Istanbulda Perapalas o
telinde bir infilak olmuştur. Za
bıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

Alm•ny .. biltilnku~•tiilogocpto r. . ay am; arıci Tedbirler 
~aa::::~r~e;7::n~ih~~r!:~~~ğ~i~ç~': meselelere Daı·r Genı·ş Alıyor çılmasından kat'i surette içtinap 
etmektedir. Bu sebeple Yunan hu-
dudunda beklemesi ve ancak İn- ----..> -

giliz: kuvveUeri Selbiğe çıkarıldı- Time s' e Göre ilk 
~~~~~d;:~e:e~=~~~k~~i~i Beyanatta Bulundu 
iUndenberi Alınan radyo ve mat- Hareket Almanyaya 
buatı Balkanlarda diplomatik z:ate-
l'in nUıayet bulduğunu tekrar et- k f k 
rnekte ve bütün nazarları, Atlan- Ankara, 11 (A.A.) - c. H. Partisi Meclis Gru- Başvekili müteakip söz alan birçok hatipler tara- Bıra 1 mryaca trr 
tikte başlıyacak olan deniz harbi- b t' ''11/3/1941 ı ·· ·· t 15 d · fından bu hadisat ve mesaile dair serdedilen fikir-ne çc~·irmeye çalı~ktadır. pu ug m ,, sa ı gunu saa e reıs 

M. Zekeriya SERTEL 
S imdiye kadar 44 milyonluk 

~ .. Italyanın, Mussolini'nın 
~iri veçhile, kahramanlıkları 
ft._tün dünyada hayranlık uyan
'lfan Arnavutluktaıki üstün kuv
I ~tlerine karşı, cidden büyük za-
1~tler kazanan küçük Yunanis -
1~11, şimdi de Alınan tehdidi al
"'llef.a. bulunuyor. 
~ .\lman orduları Bulgaristan -
~ ll geçerek Yunan hududunda 
b·plaruyor. Fakat düşmanların 
\!yüklüğü Yunanistaru korkut -
~1Ya kafi gelmemiştir. Yunanis
>an Italyaya karşı olduğu gibi, 
~lınan müstevli ordularına karşı 
, topraklarını müdafaaya ka ~ 
~r vermiştir ve bu karar bütün 

11 
l.lnan milletini büyük bir sevinç 

~e gurur heyecanı ile sarmıştır. 
~ akik:aten tarih Yunan milleti -
~il bu büyük cesaret ve kahra-
anıığını altın harflerle yazacak-

·ıt. 

~Fakat Yunanistanın mukave -
b·~t .. kararı yalnız tarihin değil, 
utun Balkan milletlerinin ib -

L~tle kaydedecekleri muazzam 
~ır hadisedir. Çünkü Yunanista
~·11 bu kararı Balkanların mu
~ adderatı üzerinde de mühim bir 

1°1 oynamaktan hali kalıruyacak
ır. 

Şüphesiz Yunanistan bu kara
~l'lı verirken, müttefiki Ingilizle-
1.tı yardımına güvenmektedir. ln
~ll.tere ileride kendisi için Bal -
~~nlarda bir köprü başı vazifesi 
~otebilecek olan Yunanistanın 
~~lip çiğnenmesine müsaade et
~Yecektir. Ingiliz Hariciye Na· 

ı ile Genelkurmay Başka-
11lın Atinada Yunan hükfunet 

vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğin- lere ve bu izahat arasenda hükf.ınıete tevcih ettik-
de toplanmıştır. Celse açılır açılmaz ilk defa söz leri suallere alakadar vekiller ve bizzai Başvekil 
alan muhterem Başvekilimiz Dr. Refik Saydam tarafından icabeden cevaplar verilmiş ve mütem
Büyük Millet Meclisinin kış tatiline karar verdiği mim izahatta bulunulmuştur. 
tarihtenberi geçen iki aydan fazla müddet zarfın- Ruznamede başka müzakere edilecek madde 
da memleketi alakadar eden bütün harici hadisat olmadığından Başvekilimiziıı .izahatı tasvip oluna. 
ve mesaile dair mufassal izahatta bulunmuştur. rak saat 19 u 10 geçe celseye nihayet verilmiştir. 

Sof yadan Ayrılan 
lngiliz Elçisi 

Şehrimize Geldi 
Elçilik 

İngi liz 

Erkam ve 

Tebaası 

70 

da 

Mürekkep 

Trenle Geldi 

Kişiden 

Ayni 

lngiltere 

Amerika 
45 Muhrip 

Veriyor 
--~ 

Mümessiller Meclisi 

Dün Yardım 

Kanununu Tasvip Etti 
--<"-

Roosevelt, Proieyi 

lmzalc:dJ ve Layiha 

Mer 'i yete Girdi 

Vaşington 11 (A.A.) - Mümes
siller mecli.o::i, demokrasilere yar
dım kanunu projesini, ayanın 
tadilleri ile beraber. 71 reye kar
şı 317 rey ile tasvip etmiştir. 

~e erkanıharbiyesiyle müştere- ' 
~ell verdikleri kararlar, Yuna-
ıstanı mukavemet kararında teş
~ etmiş olsa gerektir. Bu karar-

Roosevelt, bu akşam, demok
rasilere yardım kanunu projesini 
inızalamıstır. 
Yeni muhripler verilecek 

tın ne olduğu henüz bilinme -
~ektedir. Fakat lngiltere öteden
~ti Yunanistana her türlü yar
l'lla hazır bulunduğunu bildir
ektedir. Bu her türlü yardım 

~~iri kara kuvvetlerine de şa -
~lldir. Ingiltere daha Italyan 
11arruzundanberi Yunanistana 
\glter göndermeyi teklif etmek -
~ir. Fakat Yunanistan bir Al -
~~n taarruzuna vesile vermemiş 
~'Q'\ak için yardımın bu şeklini 
lbule yanaşmamıştır. Zaten Yu
~n kuvvetleri, Italyan kuvvetle
<llin hakkından gelmiye mukte
~ıt olduklarını isbat etmişlerdir. 
~lrp Italyaya inhisar ettikçe 
ı, l!nanistana gönderilecek Ingi -
~ kara kuvvetleri için döğüşe
-ıılt saha yoktur. Almanya şimdi
~e kadar Italya - Yunan harbine 
~llrşı lakayıt kalmış. hatta Yun:ı
b 1~tanla siyasi miin::ısebctleri_ni 
1le kesmemiştir. Fakat Yunanıs-

( Sonu: Sa 5; Sü 6 J 

İngiliz elçisi Rendell Sirkesi istasyonunda karşılıyanlar arasında 

İstanbul, 11 (A. A.) - İngilte- lere cevap vermekten imtina ve 
renin Sofya elcisi Rendell, ailesi, fakat Bulgaristanın bilfiil Alman 
İngilterenin Sofya elçiliği erkanı lar tarafından isgal edilmiş olma
ile '70 kişiden mürekkep İn.ıı:iliz sından dolayı İn.t:!ilterenin siyasi 
tebeası bu aksam saat 21 de İs.. münasebatını katetmek mechurL 
tanbula muvasalat etmişlerdi_r. yetinde kaldığını söyliyerek Bul-

İngiliz elcisi Sirkeci istasyo- garistana gelen Alman askerlerL 
nunda İngiliz büyük elciliğinin nin cenuba doğru ilerlemekte ol
tstanbulda bulunan erkanı ile duklarını ilave etmistir. 
İngiliz tebeası ve Bele-ikanın SoL İngiliz elçisi Sofyada yaptığı 
ya elcisi olup bir gün evve1 İs- mül.fıkat esnasında sövlivebilrce
tanbula S?elmis olan Andre Motte ği şeylerin hepsini söylemis oldu
tarafından istikbal edilmistir. ğunu ve buna baska bir şey ilave 

Rendell savahatinin tabii bir edemiyecet!ini beyan ettikten 
şekilde cerevan etmis olduğunu sonra İngiliz menafiinin Sofyada 
söylemiş, Bulgar memurlarının Amerika elcisi tarafından muha
kendisine karşı !?ayet nazik dav· faza edilecdini ve Amerika el
randıklarını ve Kral Boris'in Bul çisinin kendileriyle beraber BuL 
~ar hududuna kadar kendi husu- {!ar hududuna kadar 2eldiW.ni i. 
si va,ızorıunu İngiliz elcisine tah- lave etmiştir. 
sis etmiş olduğunu ilave etmiş_ Rendeli İstanbulda iki ı?iln ka-
tir. lacaktır. Bundan sonra hüktime-

Rendell gazeteciler tarafın- tinden alaca~ı talimata intizar eL 
dan kendisine tevcih edilen suaL mek üzere Ankaraya gidecektir. 

Londra, 111 (A. A.) - Vaşing_ 
ton'un muhtelif membalarından 
gelen telgraflara göre, Roosevelt 
in tamir edilen 45 torpito muh
ribi ile bir kaç kruvazörün İigil
tereye devredileceğini. ödünç 
verme ve kiralama kanun proje
sinin bu hafta imzasından sonra 
derhal bildireceği zannedilmek
tedir. Kruvazörlerin 34 mil sü
rati olan "Omaha,. sınıfından ol. 
duğu söylenmektedir. 

Hafif Amerikan harp gemileri 
ile İngiliz zırhlılarının mübadele 

(Sonu· Sa 5: Sü 5) 

Türkiye ile ittifak 
Amerika ile ' it tifak 

Yazan: BURHAN BELGE 
Bugün Üçüncü Sayfamızda 

---
Yugoslavya 

ile Yeni 

Berlin 

Pakt Bir 

Yapmak Üzere 
Lodra 11 (A.A.) - "Times,, 

,gazetesi, Avrupanın doğu - cenu
bundaki vaziyete tahsis ettiği bir 
başmakalede şöyle diyor: "Bal
kanlarda İngiliz hükumeti ta
rafından şu günlerde mühim ted
birler alınmış olacaktır. Belki de 
alınmıştır.,, 

Gazete, Yugoslav vaziyetinin 
ne Yunanistan. ne de Türkivenin 
vaziyetine benzemediıl'ini. çünkü 
bu iki memleketin Blivük Bri -
tanya ile telli edilmiş planlar ta
hakkuk ettirebildiğini kay.det
tikten sonra, şöyle devam et
mektedir: 

ıoHitler, Yunanistanla Türkiye_ 
nin mukavemet kuvvetlerini tec
rübe etmek istediği takdirde şiın 
diye kadar Balkanlarda tesadüf 
ettiği vaziyetten büsbütün başka 
bir vaziyet karşısında bulunacak
tır ... 

"Times,. müdafaa vazivetinde 
kalmanın Hitler'in istediğini yap 
mak olacaJ!ı fikrindedir. Buna 
binaen İn~iltere, elindeki teseb
büs avantailarını bırakarak düş
manın sanki bütün kozlara ma
likmiş gibi ilk hareketi icra et
mesını beklemivecektir. Doğu 
Akdenizdeki bugünkü va1iveti 
İngiliz hava filolarının teşrinisa
ni bidayetinde Yunanistana ilk 
nıuvasalat ettikleri zamandaki 

( Sonu: Sa 5: Sü 2 ) 

r-
1 Askeri 

MiHVERCILERIN 

BALKANLARDA 

YENi HAZIRLIGI 
(Askeri muharririmiz yaz1yor) 

Mihver devletlerinin gerek Bul
garistanda, gerek Arnavutlukta 
topladıkları kuvvetlerin umumi 
vaziyeti ve tahşidat planları hak
kında şimdiye kadar verilen muh
telif haberler şu şekilde hülişa e
dilebilir. 

1 - Bulgar - Yunan hudut 
cephe~! dört bölgeye ayrılmıştır. 

Bunların her birisine birer Alınan 
kolordusu yerleşmiıtir. Kolordu 
merkezleri şunlardır: Melnik, Tri
çad, Slatoçad ve Svilengrad 
(Mustatapap). Böıaeler arasında
ki irtibatı temin etmek mak!'adiy
le Filippopel (Filibe) de bir mer
kez! erkanı harbiye şubesi ku-

(De\l amı. ,::,a. !, .')u. ı l 
...) 

lngiltere Hava 

Nazırının 

Mühim Nutku 
-c.-

"Harp Feci Safhaya 

Girmek Üzeredir,. 
Londra 11 (A.A.) - Avam Ka

marasında havacılık bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle Hava 
Nazın Sinclair bir nutuk söyle
miş ve geçen sene içinde İngiliz 
hava kuvvetlerinin faaliyeti hak
kında taf3ilat verdikten sonra. 
önümüzdeki senenin ihtimal ve 
imkanlarını bahis mevzuu ederek 
demistir ki: 

"Biz, bir değil, fakat iki ha
va kuvvetiyle çarpıştık ve bazı 
nisbetler dahilinde hala da çarpı
şıyoruz. İhtiyatları hesaba kat
madan, Almanların harbe girdiği 
zaman ellerinde mevcut i k saf 
hava kuvvetlerinin yarısını tah
rip ettik. İngiliz hava kuvvetle
rinin kudreti. büyük muharebe
lere ve devamlı bir taarruza ra.~
men. halen gecen ağustosta İn
giltere muharebesinin başladığı 
zamankinden çok daha büyüktür 
Tayyare adedi bakımından bü
yüktür, ilk saf pilotu bakımın
dan büyüktür. ihtiyat tayyare 
bakımından büyüktür, antrene
man ı?Örmekte olan pilot miktarı 
bakımından büvüktür. Yalnız 
mutlak adetler bakımından. de
ğil. fakat Almanyanın hava 

(Sonu. Sa 5; Sü 4 J 

Köln Şehrinde 

Sanayi Merkezi 
Bombalandı 

Bir Çok Y angınıar 
Çıktr, istila Üslerine 

de Hücum Edildi 
Londra, 11, (A.A.) - Hava Ne

zaretinin tebliği: Dün gece, bom
bardıman tayyarelerinden müte
şekkil küçük bir hava filomllz, 
Köln şehrinin sanayi merkezi ü
zerine muvaffakıyetli bir hücum 
yapmıştır. Hava şartları iyi oldu
ğundan elde edilen neticeler ko
laylıkla tesbit edilmiştir. Müte -
addit bombaların Hohenzollern 
köprüsü başında patladığı ve yan 
gınlar çıktığı görülınüştür. Bu sa
nayi merkezinde diğer birçok 
yangınların çıktığı ve mütesddit 
infilaklar vukua geldiği de müşa
hede edilmiştir. 
Diğer bombardıman tayyarcle 

rimizden mürekkep filolarımız da 
işgal altında bulunan arazideki 
Alman denız üslerine hücum et -
mişlerdir. Fransız sahillı?rinde 
hava şartları o kadar iyi olma -
makla beraber, Boulogne'da iyi 
neticeler alınmış olduğu görül -
müştür. Başka bombardıman tay 
yarelerimiz Clıerbourg ve Brest 
doklarına hücum etmişlerdir. l\Iu 
harebe tayyarelerimiz şimali 

( Sonu; Sa 5: Sü 4 J 

(~tTNt .. FR=-~ECF"R·~-FN =) 
TEHLİKE ve TELAŞ 

Yazan: Refik Halid 

Britanya adalarından yeni gelmiş o.lan ahbaplarımdan bir 
zat, bombardımanlar karsısında ine-iliz halkının e:öster

diği soğuk kanlılığı. cesurluğu. disinlini ar!'.\ta anlata bitiremi
yor. En dehşetli günlerde bir tek telis, acele. saskınhk. şa«ırtıct
lık vakasına ra..sgelmemiş. Anı?lo - Saksonlar bir "afet .. i "adet". 
bir felaket silsilesini normal hadit;eler haline e:efü·misler; gökten 
demir yağar ve yerden enkaz ftskırırken. ate~ daJ..,.aları ve du
man bulutları arasında millet, uhtesine düsen vazife ne ise. sı. 
ğınaia mı j?İrmek, yangın mı «Öndürmek. vArnh m1 tonlamak. sa. 
atli bombaları m1 Hamak. kolav veya ıriir her isi. acH zamanlnr
daki gibi. zerre kadar intizamı bozmadan. heyet'ana kapılmAdan, 
eli titreyip yüzünde bir kıh oynAma~ı:ın -hir f!arson11n vemek rte
tirmesi bir atesçinin vapur ocainna kömiir atmıı<ıı. bir hammalın 
el arahasına ei\'R yüklemesi kahilinden. kendi ö:r !liımatı, mesleği 
imiş eihi bir ahşkanlık ve tabii tavırla ~·am~·ormuş! 

İnsan metanetinin bu Clerece harikuHlde kıırlret ve R'Tllnl<"ti 
önünde bir insan olarak iftihar duvmamak knllil dt>"'il. Bir mil. 
let, denizci olduğ-u nishettc davnnıkb ve c;o~uk kıınlı da olu\'or. 
$üphesiz ki telaş. tehHke;\·i önlemez. arthrır. Ahhahım. adeta, 
başka bir küreden, baska hilkat ,.e tnizal'ta, haska t'eşit hfr ce-

maat arasından ayrılıp . gelmişe benziyordu. Şöyle bir vaka da 
nakletti: 

"- Bir futbol macında bulunnvorduk: tehlike is81'e-fi v<'
rildi, oyun durdu ve seyirciler en ufak hir he,·ecan ve ·endise c. 
seri göstermeden, başladılar sıra sıra. birbirlerinin arkıı~mdan, 
itişmf'den, kalmnnadan sahadan sıiınaklara dotfu yiirüme~e ... 
Ben de aralannda idim: tam o sırada tayyare kovut'u fonlar ha
rekete R'etti ve se.hre düşen homhalann <1;&Tııııntısı duvuldn. Yi
ne kim!lle İ!lltifini 007.tltuvor, adımlann1 c;ıkla!lltırmn·ordu. Ben o 
metaneti gösteremedim; ~limde olmıyarak öniimdeki aıtamı Mrn7.. 
diirtiişlemisim ... tnıiliz ba•am ı:ırkn,•a l'evirdi. havretle ,.;hiinıe 
baktı, belli ki telasıma şaşıyordu; yakınımızda patlıyan iki bom. 
ha sesi arasında sordu: 

- hiniz pek mi acele!,, 
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Yazan: ULUNAY 

Bu iptila ilk zamanlar karı 
zararı talihin lütfuna yahut 

kahrına bırakmıştı. Sonra son
ra butun muhıtine karşı hisset
tığı tahakkumü talihe de tatbik 
etmek istedi~i icin her oyunun 
hılelerini öğrendi. Buna rağmen 
kumarbazlığın tesadüfe dayanan 
ihtirası onu tamamen pe"lcesi al
tına almıştı. Hıleli oyunlardan 
zevk almıyor. En ince maharetle 
kazandığı parayı talihini dene
mek suretiyle heyecan hissetmek 
için son santimine kadar kaybe
dıyordu. 

Fazlullah bulunduğu muhitı 
faaliyetine kiıfı görmedi. Babası 
öldukten sonra Panse ~itti. Beş 
sene içinde biıtün servetini ye
di bitirdi. O para bitinciye ka
dar o da hakiki mesleğinin bü
tun ıncelıklerini ikmal etmış bu
lunuyordu. Aılesınin münasebet
te hulunduğu butün muhıtlerde 
Prensin bir tiırlü daliverasına 
ugramamış kımse yoktu. 

Mevsimi Nis, Dovil. Kan ~hı 
kumarı bol şehirlerde büyük o
te ilerde geçiriyor ve artık günü 
ı;(unune yaşıyordu. 

Otellerden birinden çek muka
bılinde büyük bir para ıstikraz 
etti. Otel idaresi bankaya müra
caat ettiği zaman cekin karşılı
~ı olmadı~nı anladı. Zabıtaya 
haber verdi Çeki tetkik ettiler: 
Arkasında: "Bu çek tediye edil
mez., cumlesi yazılmıştı; otelci
nın şiklyeti suya düştü. 

* * 
Fazlullah bu zevk ve safa ,e

hırlerıne yalnız vakıt Reçır. 
mek içın Ritmiyordu. Unvanın
dan ıstıfade ederek bir çok zen
_gınler le. sırasını getirip tuzağa 
duşiırmek için asalet meraklısı 
budala Amerikalılarla münasebe
te J[iriyordu. 

Yapacaj:!ı dolandırıcılı~ı gayet 
e raflı surette hazırlardı. 

Kan'da tanıştıA"ı Amerikalılara 
P ri<:te ovnadıqı oyun bütün ki
l r hırsızlık muhitınde dillere 
destan olmuştu. Vak'a tafsile de· 

r: 
Fazlullah Kan'da Karlton ote

l nde idi. O sene Kot Da:tür'e 
pek çok Ameri~alı zenJ{inler ~l
mı lerdi. Prensle (Golf) de ahbap 
n dular. Bu tanı'1?ta Amerikalıla
rı cıldırttı. Şaka delil. muhatap
ları bir Prens, hem senelerce Av
rupada yaşaınılJ, en metJhur adam 
ları tanıyan. en büyük artistler
le ıenh benli konu!Jan hakiki bir 
Prensti. 

Pırlantalar içinde genç kadın
ı r. Amerıkada Fransız hayatı 
dive cevrilen vanlış filmlerden 
edındıklerı fıkirler hakkında 
PrenstPn tar 1 at istivorlardı: 

- Pariste ~ok mer~klı vuku
ta sahne olan yerler varmış oy

le mi? 
- Mısten~et'i tanıyor musu

nuz" 
- Maurice Cheva\ier nasıl ya

şar? 
- Pariste vine romanlarda o

kuduılumuz 2ibi apaşlar var mı
rJır? 

Fazlullah bu suallere kendine 
has olan alır ezgili edasiyle ce
vaplar veriyordu. Nihayet ze~gin 
Amerikalıların Parise J(idecelde
rını olrendıii zaman: 

- Bir h~f.ta sonra Parise gi
deceğim. Eğer dedi, orada da 
s:toruşürsek size Parısi ben Rezdi
rırım. Prens Amerikalıların Kan
dan hareketlerinden iki l?iln son-

Tefrika No. 10 
Bunlara "Şahane hanımlan,, de
nir. Ekserisi lite batta darülfü
nundan mezundurlar. yübek 
muhit terbiyesi almışlardır ... Bu
nun da sebebi müşterilenn ekse
risi kibar alemine mensupturlar. 

Fazlullah. misafirlerine bütün 
mobilyelerı imzalı aalonlan bir 
:ntize ziyaret ettirir gibi gezdir-
"' ' -t. 

Belçika Krah Leopold'un oda
smı gösterdi. Karyolanın üzerin
de Kralın meşhur dansöz Kleo 
dö Merod'la beraber yaptırdığı 
yağlı boya büyük portre asılmış
tı. Yatak çarşaflannda ajorlu 
taçlar işlenmişti. Ondan sonra 
larından birinin odasını da ziya
lal'ından birini odasını dıt ziya
ret ettiler. Takıştırdığı mücevhe
rat ile, boncuklarla süslü bir 
kervan katırına donen müdire: 

- HaşmetlCı On üciincü Alfons 
hazretleri de '>urav1 teşriflerin
de ekseriya mavi odayı intihap 
buvururlardı Divordu. 

Bilhassa lüks ıtibariyle Çin sa
onu hepsinin fevkinde ıdi. 

Her şeye paha biçmek ıtiya
tınd1t bulunan Ameı ikalı.a1 bu 
zevk mabedinın ihtisamı karşı
c;ında alıklaştılar. 

$aba ne hanımları siyah, san, 
kızıl ve yahut kumral saçlı olmak 
üzere ücer ücer geliyorlardı. 

Hepsi en aşağı üç dört lisan 
konuşuyorlardı. 

Geç vakitlere kadar $8mpanya 
t"erek vakit .ııecirdller. 

Oradan cıktıktan sonra Fazlul
lah Amerikalılan Navaren soka
iiına ~ottirdti. Gulerek: 

- Hepimız ,ızunahkar olduk 
Biraz tövbe ve istiifar edelim!. 

Diyordu. 

• * 
O tomobil cephesi Gotik bir 

kilise methalinı andıran 
bir evin önünde durdu. 
Kapıyı çaldılar. Capiısen ra

hiplerin kıyafetinde iri sakallı, a
vaklanna atmalı nalınlar geçir
miş bir adam zünnarından sar
kan ucu haclı tesbihini şakırdata
rak kapıyı açtı. 

- Buyurunuz oiullanm Af
lah cümlemızm taksiratım affet
sin! 

Amerikalılar. kı. kıs K{ilen 
Prense baktılar. O merdivenler
den çıkıyordu. 

Burası neresi idi., Mermer ko
ridorlar kilise kemerlerini andı
nyor, odaların kapılan orta ça~
daki şatolan hatırlatıyordu. Bir
denbire önlerinde siyahlara bü
rünmüş, başında kolalı kornetiy
le bir rahibe RÖnındii: 

- Valdemiz sizi odasında bek
liyor! Dedi ve bır odanın kapı
sını açtı. 

Her taraftan j{Unlük kokuları 
~eliyordu. Duvarda kocaman bir 
haç asılı idi. 

Çıplak duvarlı bir odaya ıir
diler. Odanın ortasında rahibe 
kıyafetinde yaşlı bir kadın du· 
:uyurdu. 

- Mukaddes Lazar! Geldt~nt
zi bana haber verdi Dedi. Şimdi 
hem,ireleriniz ~elecek sizi hüc
relerine götürüp ıslahı hal etme
nize delalet edecekler. 

Bir dakika sonra kapı açıldı 
rahibe kıvafetinde kadınlar gir
diler. Yüzlerinde boya ve pudra 
yoktu. 

(Ark•ı var) 

lthalCitçllara 
Kolayhk 
Gösterilecek 
Tüccarlar Ankaradaki 
Temaslardan Memnun 
Başvekil Dr. Refik Saydamla 

göl'Ü$mek üzere Cuma ıünil aksa
mı Ankaraya j(iden ve muhtelif 
ithalatçı zümrelerden mürekkep 
olan 15 kişilik heyPt azalan. eeh
rimize dönmüslerdir. 

TAN 

imar isleri icin 
Yeni Kararlar 

Mısarc;artısının istimlaki lc;in l ,030,000 Lira 
Sarf edildi, Vali, Dün Tetkikler Yaptı 

Mısır çar..-ının lltlmWd için 
aynlan üç yüz bin liralık tahsisat 
kifi ıelmediii için istimllk mü. 
dürlüiü belediye muhuebesin. 
den çok mikdarda istikrazda bu. 
lunmuştur. Bu para burüne ka. 
dar bir milyon otuz bin lirayı 
bulmuftur. Fakat bl1' iltimtü 
ielerl tamamlanamamıstır. Bele
diye Mısır canım iltimlöini bir 
an evvel ikmal etmek için yeni 
tedbirlPT' ııılmaya karıtT' ~;-ıistir. 

y aUnln tdldltlal 

zumunu bildirmiştir. Bundan son 
ra yanan Ferah sinemasının en
kazının kaldınlması ve Sehzade.. 
başında yapılacak parkın sürat
le ikmali için emir verilmiştir. 
Taksim kıstasının yıkılmamıs kıs 
mının yıkıltnası ve İnönü S(ezl{i
sinin tanzimi ile tneej{Ul olan Va. 
1i ve Prost. TepebQJ ın.aatını da 
tetkik etmifler ve alikadarlara 
ı>mirler vermislerdir. 

Azaplcapı tebUl 

Başvekil. ithalAtcılardan mem 
leketin muhtaç oldutu ithalit 
maddelerinden stoklar vücude .ce 
tirilmesi icin mütalealannı tor. 
muş ve devletin bunun için her 
türlü kolavlıklan ~österecejtini, 
icap eden akreditifierin acılacalı
nı bildirmi<11tir. 
Yalnız ithal edilecek emtianın Vali ve belediye retsı Ldtfl Azapkapıda Mimar $inanın 

memleketin hakikt ihtiyacından Kırdar. dün fehircilik mUtehas- Sebil ve çeşmesinin bakımsızlık 
madut olmıvan esvalar ve lüks ıuı Prmıt ile tehrin muhtelif yüzünden harap oldulu hususun. 
maddeler olmamasının buıünkü semtlerinde .tetkiklerde bulun. da yaptıtımız n~IJriyatı trözö.. 
şartlar icabından olduiuna baret muıtur. 'Fatihteki medretelerde nünde tutan beledıye bu sebil ve 
olıınmuırtur. oturan iinivenitelilerin vaziyeti çeeınenin imanna karar vemıie 

fthalAt<"ılar mevcut lmklnlar- bir kere daha tetkik eclilmif ve ve Türk nıimarlanndan bir be
dan iltifACfp f!dp1"f"k memleltPttn bu medretelerin tamiri tein ProL yetin tetkil edilmeline ba1lamış.. 
muhtac oldulu ith"l't eıvalannı tun fikri torulmUJtur. Prolt br. Bu heyet harap olan tarihi e. 
eetirtmek icin hiltün vesaite mO medreselerin etrafının ac:ılmıllDl 1erlerin tamiri için bir plan Jıa.. 
raraat edeceklerdir. l!:sasen ev- ve tanzimini muvafık ~dş, e. zırlıyacak ve buna «öre hareket 
velce yanılan temaslar neticesin. IE>ktrik ve su tesisatmm tpvsii lü- Podilf"('ektir. 
de bir çok sinarisler verilmiş ve 
bunlarm miibim bir kısmı yola Polim : ADLİYEDE: 
"lkarılmıstır. 
Diğer taraftan :verli fabrikala. 

rtmızın tam kıına!!ite ne calısma
•nndan ve harirten ithal edilen 
hir cok malların vf'rine verli iP
tiıiai ve sınai m11ddPlPrin ikame 
~ilmi!! o1masmdan dolııvı ithal 
mallan iht.ivacımız evvelki sene 
}ere nic:Jv>tlp hf,. h11v1i A7!11 hnt.~ır 

Ankaratla yapılan 
toplantının hedefi 

Ankara, 11 (TAN muhabiri bil.. 
dırıyor J - Bazı gazetelerde itha
lat bırlıgıne mensup olmıyan ta
cır1erın Ankaraya gittiklerinden 
şikayet edılmekte ve seçımin ıyı 
yapumamış olınası ileri sürü
ıere.k bırı.ıge mensup tuccar1aruı 
dııelderı ıyi anlaşılmadı~ teba
ruz ettirılmektedir. Bu husus
ta 2erek Tıcaret Vekil.leti ve ge
rek aıakadar makamlar nezdin
de yaptıgımız tahkikata nazaran 
Ankaı aya gelmış oln tµccarların 
mutlaka bırlik menıuplanndan 
seçılmış olması hiç hır zaman dU
~unulm~ değildir. J3aşvekiijn 
Buyük Millet Meclısinin bundan 
evveJ.kı celselerınde söyledili nu
tukta ışaret etti~ gıbı, bu top
lantı birlıkler toplantaı mahıye
tınden zıyade miıtaleasına mü
racaat edılmesı lüzumı.u görulen 
ıthal.Atçıların Tıcaret Vekaleti ta. 
rafından Ankaraya davet edllmiş 
olmasınd&n ibarettir. 

Başvekilimizin rıyaaetı n•tında 
top!anan bu ıthalatçılar ve top. 
ıann mevzuu izah edılerelıt ıtha
latımızı genişletmek ve kolayl~ 
tırma.k balumında.n kendi'erin
Jen beklenen hizmetler sorulmue 
ve ;;uz alan muhtelif ithalit ıınıP 
lal'ma menaup tüccarlar, düıün
dıiklerini ve yapılması lazım «e
len işlerı açıkça ve tafsilatiyle 
.bRşvekıle bıldırmıelerdır. 

Bu hususta Ticaret Vekiletı -
nin teknik serv.Wen toplantıdan 
çok memnun olduklannı ve ya
pılacak işler bakımından çok is
tifadP. ettiklerini soylemeldedir. 

İthalat tacirleri bundan sonra 
Ticaret odasının Vekfiletle alA
kadar müdürleri ile birlikte ko
nuşmalarını teıbit eden bir rapor 
hazırlamala başlamıelardır. Bu 
toplantıdan alınmış R\izel neti
celeri kiıçük ıöstermete matuf 
bir ruh tqıyan neşrıvat Ankaıa· 
da ~ok fena kllJ'1llanmıstır. 

Dün Ot 
Daha 

Uc J[ece evvel Sehzadebasında 
fl'erah sinemasında çıkan yanım 
hakkntdaki tahkikata mOddeiu
mumilikce devam ohmmattadır. 
Hadise m11h11 llirırle l'T'tt~deiumu
mi mua••inlPTinden Ot'han Köni 
ve bel~ive f Pn hPw.tinln vımtı
a1 kecqf netle-esinde atesin kiSt" 
altındıalri elektrik kofnlanndan 
,.ıkmarl'a' kativetle teshit l'dil
mistir. VaYWın devam edPrken 
nahi elektriklerin 19nmakta ol
ması. bun11 rn kU'rv.-tU blr delil 
,.,,?"="~ vörll1mektedtr. 

Hevetin vanhlh t.f't-kikata sröre 
~tellin marw•l d'!VT'i1mesf. ıiena 
ıtt1lm11n vevı toha borusunun kL 
~sarak kanlııırı11l11n tutıı..tunna.. 
onnd11n flpr'j 1reldiii tahn;n edil
.,, p 'ktP.d ir 

Yanemda hiT' kast mevcut <>L 
.,,,,.,hbı nf"ticPWine vanlımstır. 

Di.iP.T' tar"'t•n VA"Pmın ttl"Ce 
saat üc hurıılda cılctı~ haldP it
faiye.nir kırk bf>oı rl~lnlra VP.C ha
ber almıısı ptrafında da tahkika
•:> hııclanm1ıırtır. 

* Evvelki aksam Beyoflun
ıia Tarla basında 232 numaralı 
'F-loras::ıncıvan aoari1manının üst 
l{atındakf r1tmasırhkt1tn yanırtın 
r1km1!; vp itfaiye tarafından sön. 
~ii'l"iilmfıctür. 

Aı>artımanının 20 bin llrava 
~ nadolu sionrta sirketine ~!~or
talı hnlundııchı nazan dHrlf11te a
hnarıık. bir bsit etıerl olup ol. 
mad1ih etrafında tahkikata b3Ş
'ımmı~ır. 

* Dün ıabah saat 10 da Be. 
voflund::ı Poyraz sokaltnda 'Mü
teahhit İhsanın evinin ikinci ka
tmdan vaneın cılmııs ve derhnl 
"öndürülmiistür. Ate$in kiracı 
Varialosur'un yaktıtı sobadan 
~,ktıtı anlasılmııtır. 

ODASINDA ÖLtt BULUN
DU - Karacümrükte Karayapak 
sokaltnda 4 numaralı evde otu
ran mütekait Sükrünün 10 l{ijn_ 

Türkçe Sinyal'i 
Çıkaranlar 

Bir müddet evvel Türkçe "Sin
yal,, adlı resimli bir mecmua çık
mıştı. Bu mecmuanın üzerinde 
birinci harp albümü ibaresi YL 
zıh olduı?undan di~er nüshalan. 
nın da devam edeceii ve bu iti
barla bir albüm olmayıp. mec
mua olduiu kanaatine vanlmış.. 
tır. 

Vilayetce mecmuanın neşri i
cin müsaade alınmadılından takL 
bat icruı icin müddelumumil~e 
müracaat edilmiştir. 

Dün altıncı asllve ceza mah
kemesinde vapıla~ durusmavn 
mecmua sahibi Enis Fahri .jile}. 
memis, yalnız mecmuayı basan 
kültür matbaası sahibi Takfor 
(elmistir. 

Mahkeme vilAvetin ileri sürdü
tü esbabı varit ıönnüs ve maL 
buat kanununun 6 ve 1R inci 
maddeledne tröre duruı.manın de. 
v•mme 'karar vennf-tir. 

Takfor Ressam Öner'in basıl
mak üzere bunu matbaa9ına ıe
tirdiğini ve müsaade sordu4unda 
mecmua deiil. albümdür dendi
tfni ve bunun üzerine bastıiını 
iddia etmistir. 

Durusma Enis Fahrinin eelme. 
~i icin te'bliııat yapılmasma ka
rar veret't"k duruşmayı ba•a bir 
C?iine bırakmıstır. 

Bisküvitçiler Un İstiyorlar 
Toprak mahsulleri ofisi. tek 

tip ekmek icin muayyen çeşitte 
un yaptır dılıkin, bisküvi ima. 
1athanelerl, bisküvi imaline mah
sus un bulamamaktadırlar. İma
lathanelerin ellerinden bir kaç 
tliinlük un bulunmaktadır. Top_ 
rak mahsulleri ofisi bisküvi ima
lathanelerinin un ihtiyacım te. 
min etmedili takdirde. blllrilvt 
imallb duracaktır. Bilküvtlma
lAtcllan. bwriln bu me1ele hak. 
kında milli sanayi birii~e top_ 
1anecaklardır. 

dür evinden ctlmıaması komeula. larak içeri rtrilmit, Sükril oda. 
rın nazarı dikkatini celbP.tmiş ve ımda ölü olarak bulunmuıtur. ö. 
zahıtava haber verilmiştir. lüm f(ipheli «öriilddtünden, ce. 

Zıbıta tarafından kapı actırı- set mora• kaldırıbmftır. 

Türk Bayrağı 
Altına Girecek 
Yeni Vapurlar 

---o---
icap Ederse Yaş 

Haddi Nazarı 

itibara Alınmıyacak 
Ankara, 11 (TAN Muhabiri 

bildiriyor) - Türk bayratı altı
na girecek vapurlar hakkindaki 
nizamnamenin üçüncü maddesin 
de yazılı A sınıfına mahsus 2 
numaralı bendin sonuna aeaiıda 
ki fıkra eklen.mittir: 

"Memleket içinde ve dıeında 
harp, seferberlik ve aeferberlill' 
hazırlık ve iktisadi buhranlar li
bi fevkallde hallerden dolayı ta
yin edilen yq haddi dahilinde va 
pur alınması imkansız veya müş
kül bulunduiu takdirde eski ni
zamnamenin birinci maddesinde
ki vesikalann tetkiki ile beraber 
(eminin muamele esnasında sa
llhiyetli ve fenni bir merci tara
fından muayenesi icra olunarak 
sailamlıA'ı ve seyrüsefer kabili
veti bir raporla tesblt edildikten 
sonra Münakalit Vekilinin kara
rı ile bu hadlerden vukan vapur 
lar dahi satın aınabilir ... 

- Şehir Meclisinde 
---·--

Vilayet Masraf 

Bütçesi Müzakere 

ve Kabul Edildi 
Şehir meclisi dünkü toplantı. 

ıında müruru zamana u~ayan 
ve tahsiline imkan bulunmayan 
15 alacak davasının terkine karar 
vermtstir. 

Bu toplantıda 1941 mali yılı 
masraf bütçesi hakkındakt bütce 
encümeni mazbataıı tetkik edil. 
mistfr. İlk okul ötretmenlerinin 
terfihi düsünüldü~ için kıdem 
'T1Üddetlerini dolduran ve sene-
1ı:>rdenberi zam S(Örmeyen mual
limlerin bu sene az maaf alan
lardan baslanmak suretiyle kı
dem müddetlerine ~öre derecele 
tinin yükseltilmesi muvafık eö. 
rülmüs ve bütçeye bu fş için 137 
bin 500 lir.a konulmustur. Bu 
.,,.ra ile 1088 muallimden ancak 
825 in,. •·~ ··~·1•-kt'"· 

Ağaçltuul.ırma ifi 
Müzakere esnasında vilayetçe 

ağaçlandırma işi için konulan 
1500 lira tahsisatın azhılı üzerin
de dunılmustur. İzahat veren zi
raat müdürü bu sene 15 kövün 
bir plAn dairesinde ağaclandın. 
lacatını ve bu paranın kilf i gele
ct"iini bildirmiştir. 

Vali bu hususta izahat vererek 
abçlandırma isinin süratle ikmal 
edileceiini sövlemis, ilk olarak 
Haydarpasa. Selimlve ve Moda. 
nın daçlandırılacağını beyan eL 
mistir. 
Domuı mücadelesi icin aynlan 

tahsisatın müzakeresinde vilave 
•in bu mücade1Pdf" kafi derecedP 
muvaffakıvet eö!teremedilf iddi 
a edilmis ve avcılar cemiveti ile 
m"8i birli~i vao1lması id.enmis 
tir. Bu dilek kabul edilmistir 
Neticede vilivet masraf biltcesi 
-ıvnen 1'-•hnl nlnnmnıırtur. 

t.., Umum MüdürlUiü 
Ankara, 11 (TAN> İaşe mUş

teearhlı ia8' umum müdürlütü· 
ne Ticaret VekAieti ticaret dai
reti eski reillerinden Ahmet Ce
mil Con'un tayini abrrür etmiş
tir. 

ra Parise p:eldi Onlara ıôrmedik- -------------------------------------------------------------------
erı ve goremiyecekleri yerlerl 

j:?OSterdi. 
At kosularma. tazı yancla

rına ıotiırdu. Monmartr'de hu
susi klüplere gittiler. 

Onlara siyah kısa bir eteklik 
izerine smokin giyen yanlann
dakı mahbubelertne baygın bay
gın nazarlar atfederek uzun abz
lıklarla si.ıara içen erkek k:ıdm
lan sonra bunun aksine olarak 
kadın kıyafetine jlirip dansözlük 
eden anormal ıenclerin devam 
ettikleri barlan ıO.terdi. 

Amerikalılar Muayibin bu de
rece rdbetlendirldıti bu sehrin 
böyle 2izli yerlerini ıôrdükce 
hayretler içinde kalıyorlardı. On
lar Parisi yalnız heykelleri, ıe
niş caddeleri, müzeleri, bahçele
rı. danilfununlariyle bütün diller 
sehirler libi sanıvorlardı. Fakat 
bu şehir şimdi daima ,ızeniş bir 
tıvatro dekoru .ıibi başka başka 
sahneler arzediyordu. 

• • 
Erkeklerle bir akf8Dl Parilin 

en ziyade taDlllm1' bir zevk 
mibedine littiler. Fulullah: 

- Gideee~miz yerin adına Sa
bane derlf!,r. Bu o ismini •ldıtı 
okaAın adını unuttur.cak kadar 
meşhurdur. Orada ıörecetiniı 
kadınları alelade vücutlerini üc
ret mukabilinde satan dığer ka
dınlarla mukayese etmeyiniz. 

Havadisler 

C iddiyetle yaalmış bazı havadis· 
ler, ve ciddiyetle söylenmis bazı 

sözler var ki, onlardan daha gülünçleri· 
ni bulabilmek, en kudretli mizah iistn· 
dmm bile elinde delildir. Mesela, diln 
teudüfen, Türk vatanını, bayram şeke· 
riyle Eyüp dildüilyle kandmlan ç~uk-
larla dolu unan Roma radyosunun türk- meyin. Mesel& ayni k.z çocutu, ayni 
çe nepiyatını dinledim. Roma radyosu- gtinde, ayni SU'Dllflk 1e1iyle diyor ld: 
nun mikrofon bapna pçirditf Sll'llaşlk "- Roma milli ziraat fuarı açılımt
sesli im çocup, türkçeyi, fasih arapça tır. Bu fuarda halk, muhtepm prap, 
konuşmıya çabalıyan Medlnf'li bir mu- sebze, ve meyva pavyonlaruu hayran
sevi dilenei ıibl tellffuz ettfii için, ıil· lılda seyretmiftirl,, 
zel lisanının haysiyetine hilnnetklr bir Bundan da belli ki, Romada halk, p-
TUrk vatandaşına, radyo makinesini raba, .ebzeye, ve meyvaya haynmdtfo. 
kerih kokulu bir fare kapanı Kibl par- Eh, artık buna da yalan dlyeınezslnlz 
çalamak anusu vermemesine imkan ya? Roma hallunm bu uyranJıiı duy· 
yok. Ve o kız çocuju, 0 sırnapk sesiyle, mumdan daha tabii ne olabilir? Onlar, 
o peripn ıivesiyle diyor ki: Boma milli ziraat fuanmn açılması ıa • 
"- Amerikayı harbe aokmıya çalı- ,>'esinde, belki de yalnq resim serJlle • 

şanlar, Amerikan top fabrikatörleriyle, rindeki. tablolarda H)'l'edebildiklf!ri ta· 
onların siyasi patronu olan Roose- ~. aıeyvelerin ve sebzelerin hayat-
velttir!!,, ta~AM'ldk•t•n mevcut bulwuluiuau 

Ne buyrulur? .ox a~ı.t~ 
Ayni im çocuju, ayni lll'Dapk sesiyle, * * 

ve a1ni perİfaD 1ive1iyle devam ediyor: Buna Ne Demal 1 
"- Japonyanm Bertin tefiri 0,ima 

demiftir ki: 
"- Japonlann davua, hür bir Ç-'bı 

devleti yaratmaktır!., 
Ya buna ne buyuru)ur? 
Maamaf ih, bütün bunlara bakıp ta, 

Roma radyotıunda tUrkçe (!J konuşan 
kız çocuğunun her sözünü yalan zannet-

D laldl "Akpm,. refildınldn t.irln· 
ci sayfuaıda ln*'tv eda lana. 

cHslerden b.irinln aerlev"- 8)'MD ._.. 
du: 
"- İtalyanlar Habeşi.standa pus\1ya 

düşürillduler: 400 ölu ve yaralı silAhla
rını bırakarak acele çekildiler!, 

Ne denlalz? Aeaba artık ttatyanlann 
yarahları "9 .. tilüleri de mi acele çeklli-
7orlar? 

UnahdmUQa ki, alqam refıkbn.izin 
•tr: "Ne demeli, ne dememeli?,. ıtitunu 
vardır. Ve Alıpm refikimiz, bu meşhur 
ıtltananda h..- cfln b8fkalannm ıözte -
rlndekl çöpü sörmlye çabalar. Şimdi 
''Alqam , refikimizin: "- Ne demeli. ııe 
dememeli?,, sütununu yazan meslekta
şa, o Rrlnu11 ıösterip: 
"- Mirim. ya buna "ne demeli,, de -

miye haldmma var mı, yok mu? 

* * Biraz tla lnaal Lbım: 

E vvelld ,U.kU ıuetelertle ıöıilme 
pl'paa Hl'levbalardaıı birisi ele 

111)'du: 
.. _ Ahmık hırN. her tarafınl 1radllı 

80 lik iradının yalnız koynunu yoklama· 
" unııtmut!" 

...., lt11)'1'Üaa: 811 Junısa "ahmak. 
demlye ne haldanm var? Soranın siıe: ' 
it ilk hlr lıadıam koynunü bir teY 

kahmt bulunabileeeğine ihtimal ver • 
mek, hangimizin aklına gelirdi?? 

Aeaba ne l/tJpeak 1 

H lma7el haJftUt emd1etbaln ti
klyetl VUllllf: Bmulaa böyle 

u7vaalara iri muamele 1apdaeakma.,_ 
Acaba neyle.ek? Tramv971arda, otobüs 
lerde, tabilerde, pslnolarda. vapurlar. 
da, laUüsa, hemen bllttbı IJJDuml yer
lerde •• Nimi dairelerde, bllet~llerden 
toförlerden, kindoktörlerden, ıanon ; 
lardan, hilüsa, bu vazifeleri ıören va
tand&flamı hoyrat olaıılarmdan o bab. 
tiyar hayvanlar gibi iyi muamele göre. 
bilmek için, ifbu .eeıniyetin laimaycsiae 
mi sinek? . ... 
Hayret değil mi 1 

T ramvaylarda öteberi unutanlar 
sün seçtikçe çoiabyormUf. Ve 

son samanlarda tramvaylarda bulunınut 
unutulm11f eşyalar arasında, fanilüar 
trikolar, frenk ıöınlelderi, - affedeni: 
nlz - iç, ve dlf pantalonlan. kundura. 
tar, kra~atlar, kombinezonlar, ıütyen -
ler, Jartıyeder de varnut-

Hayret delil mi? Eter ba havadial 
eskiden duysaydık: 

••- Ne oıu,oru? Şirket hahu soya. 
yorma?,, diye feeyada basardlk. 

Fak•t timdi ne diyelim? Biae bu eı
yalar unutulmuş olmıyaeak: Belli ki, 
kalabalıktan bunalanlar, terllyenler • 
yavq JaVBf so)'llDuyorlar: Ve nihayet, 
çonplanna, kundunlarma vanncıya 
kadar nkano ... Paouçsuz kaçıyorlar! 

Naci Satlullnh 

Yunua Nadi, evvelki 
baş makalesinde şöyle b 

yoruyor: 
"- Matbuatta çok yer tu 

ihtikar hikayelerinin dahi. bü 
milletce elbrili~i edilerek ve 
hususta hükumetin kılavuzlu 
na uyularak artık kısa kesil 
ıcap etmekte oldu~na kani 
lunuyoruz. Bir kere ihtikAr 
kiyeıi. manasını kavbed@n 
suz bucaksız bir yılan hikAves 
tiönmüstür. Biz zannı:.divoruz 
bu iste biraz mübıılU'a val'. 
ınanın fevkaladeli~inden dola 
hazı esvada azalma. ve fiyatı 
ıia ise vükselme hadicPlert b 
hakikati kavbettirPCek Vf"Ch 
-iedikodu mevzuu oluvnr Bun 
•rin. artık satırı ve alıCJ büt 
vatandaşlan insaflı olmıva da 
.. tmenin ııra"ı eelmis oldutuıı 
"Öriivoruz Her sıttıcı elinde 
malını makul kirivle haklka 
deler bahasına satmalı, alıcı 
zamanın fevkalideliiınden dl 
tevellit esva azlılı veya voklu 
ile, zaruri hadd'ndekf fivat ~ 
•ekliklerinden fazla siklyet e 
memelidir. Biz, bu büyük mill 
tin kaç defa bövle hareket ettı 
ni bizzat 2ördük!., 

Belli ki, Yunus Nadi, lhti 
mevzuundaki müsamahakirl 
biraz daha ileriye vardırsa, • 
nen iktibas ettiğim sakat eüml 
Jerle örülPıüş yazısına ıu utır 
rı ekliyecek: 
"- Ne oluyomz? Fırsattan 

tif ade, Ü( beş kuru, 
isteven vatandaslara kasdl 
nedir? Vanmlar bu oatlrtıda 
tar da biraz eöplensinler. 

Zavallı muhtekirleri var a 
1ıya c:evirdik. Halbuki. böyle _. 
manlarda ihtikar yapılmannd 
.fahA bhli bil" hadise olamas. 
mukadder haditııevi t.eve1tkti11' 
lc11rsılamRk Jhımthr. Biz. hu 1' 
vük mm~ttn ka( defa 1Niv1e 
~\et ettiiini blnat l{ördilk!,, 

Evet, kendi vazdıklRrından 
•nsıbyor ki. Yunus Nadi, ha 
atılmalarını, sürülm,.lerini • .....,. 
ründürillmelerini, batta asılıp 
silmelerini bile az ~ördtiiiilll .. 
mubtekirlere kar••· ideta _.p 
hamet duvmava başlamı$11r. 

Biz muhtekirin asılmasını ..,. 
tiyoruz. O bu bahsin ka~ 
nı bekDyor. 

Bir muhtekirin daha fazı. 
zilmemesinden müstekiyh. 
muhteklre reva cörtllen 
C!) şiddetine kani. 

Biz muhtekirin meycllbı ... 
bulmasına isyan ediyoruz. O ~ 
faydalı isyanı bastırmaya çabab' 
yor. 

Ne tuhaftır ki, Yunus Nadi,.
"- Artık bu bahsi kapataıuıı' 

dediii ıttn, Cümhuriyet cueı.
slnde ıöze çarpan kocaman 
llvbalar arasında şunlar ela vat 
dı: 
"- İhtikar davalan artıyor. 
••- Bir tüccar, yalan şebaclel" 

ten dolayı dün tevkif edildi. 
"- Ayni mahkemede bir bat' 

ka ihtikar davası. 
"- İhtikar yüzünden iki 

mahkemeye verildi!,, 
Göriilüyor ki, Yunus Nacll, 

makalesinin ilk cevabını .. ııu.• 
bulunduğu "Cilmhuriyet,, p~ 
t.eslnden almıştır: Çünkil o rı" 
kaleyle o havadislerin ayni P 
zetede ve ayni gönde yer bul~ 
lan, Yunus Nadi'yi bellpP"" 
protesto eden çok acıklı bir teı' 
zattır. Eter bununla iktifa etntr 
yip te bizden de bir cevap iltd' 
se, kendisine diyebiliriz ki: 

.. _ Biz, vagon ka(ak~lılı rOı' 
hunun hortlamayıtJını, tııtlkl' 
bahsi tlseriade her gön daha 
la durutJumua 'bor(luyaıı:. Ve __ ~ 
meV"ZUda ••- Yat!,, 'borma P'° ' 
mamn, muhtekirin elindeki t 
ilkeli fırsatlan eofaltmaktan 
ka ltiç bir faydası yoktur. 

Matbuatta yer tutan bahis, 
dn iddia ettitiniz rfbl Hlhtl 
hlklyeleri .. delil "ihtlkir vllo# 
lan,, dır. Ve muhtekiri haplall" 
ne kovusundan fazla Urktiten ~ 
ıete sayfası, bu şuurlu, ha ..,. 
vırlı, bu tesirli ve bu zaruri tef' 
hlr vnifesinl, hiç bir telldnln rt' 
kamıyaeafı bir ısrarla haearae~ 
tır!,, 

Bence Sayın Yunus Nadi 1'IJ' 
cevabı h°' ~rttektlr: ÇUn1dl 
namuslu bir p7.ete .. yfuıetll: 
•iddetinin her sahada ve her fi' 
"ilde artmasını temenni e* 
miz bu ihtikar mtkadelf!ıdnde, f1" 
•efil bir baVl'ak Rihi dal«a~ 
•ındııın mutaza1T11' nlmaz M911'1;..ı 

Dünkü Konser 
Belediye konaervatuarının ~ 

şinci talebe konseri dün Fr~ 
tiyatrosunda kalabalık bir kil~ 
lenin önünde verilmiıtir. '1 ~ 
cadan ibaret olan 1'ro~d' 
nrp musikisinin k1'sik ve f:t': 
beyenilmis oı:>erAlanndan oa~ 
!ar calınmıştır tık lnınmda N't 
1' Tiner'in Soı:>enden rtıldı,.· 
Noktüm cok bdenilmistir tk il 
kısımda Z. Calık'ın vivolettası 
alkışlanmıştır. Konser muvaff 
kıl"!tle sona erm istir. 
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·n mesele, Vıchy hükQmeti
Almanya ile askerl i~birli~i 

ya muvafakat etmesmdedır. 
at, Mareşal Peatin'in her şeye 

en, harbetmemek için teslim 
Fransayı böyle bir maceraya 
lemek istiyeceği !iÜphelldir. 

ki.ı Fransanın Almanyaya iltı
ı, İngiltere ile harp haline gel
ini icap ettirecektır. 

Kararı: 

ransa, Amiral Darlan'ın 
dünkü yazımızda me,·

hahgettiğimiz beyanatı dola
le, yine ilk plana geçmi~tir. 
al Darlan hu beyanatında; 
Fransız vapurlannm mü· 

resine ve Fransızlann aç • 
ölmelerine müsaade rt • 

tceğini; lüzumu takdirinde 
şalden yiyecek nakleden 
ız gemilerini himaye için 
ız filosunu kullannııya 
ade istiyeceğini \'e Amc -
Birleşik devletleri büyük 
İni bu vaziyetten haberdar 

• ·ni söylemiştir. Amiral ay
• ıtınanda, serbest Fransaya 2 
d Yon kental buğday gönderil • 
ı İne müsaade eden Almanya

lngiltereden daha alicenap 
tunu ilave etmiştir. 
n gelen haberler, Amiral 

lan'm yann tekrar Parise gi· 
tini bildirmektedirler. 

• Kiliz kaynaklan ve matbua. 
bu beyanat münasebetiyle, 

nlann lngiliz ve Fransız 
gemilerini çarpıştırmıya 

ret etmelerinden eııflişe iz. 
etmekte; Darlanın Fransa-
iaşe nziyetini biraz dfü:elt
sureti~·le şahsi nüfuz k~ • 
ıya çalıştığını, Jngiltcreıun, 
n manevras•ı bozmak için, 
a ablukası hakkındaki liat 

~tekelini değiştirmesi daha 
•lacağını söylemektedirler. 

Kuvvetleri: 
b ichy hükumeti Almanya 
f ile askeri bir iş birligi 
lrlıya muvafakat ettiği tak • 
e lngiltereye ne gibi ı.arar
dokunabilir? 'u hususta bir hükiim vere • 
ek için, her şeyden evvel, 
n Vichy hükumetinin elin· 

bulunan deniz kuvvetlerinin 
etini bilmek lazımdır. 

'tütehassıslara göre \•aziyet 
"1': 
(1913-1914) te insa edilen 

12 tane 300 lük toplarla mü
ez bulunan Courbet ve Pa

tırhlılan Ingilizlerin elinde • 

1915-1916) da inşa edilen 10 
340 hk topu bulunan iig 

lıdan Bretagne bir iştial ne • 
i batmıştır. Provence de 
elkebirde batmıştır. Lor
lskenderiyede lngilizlerin 

ti altındadır. 
(1937-1939) da inşa edilen 

• 
1 A.y 

26,500 tonluk '\'e 8 tane 330 Juk 
topla mücehhez bulunan iki 
zırhlıdan Dunkerque, Mcrselke
birde batmıştır. Strasboure ise 
kaçıp Toulona gelmiştir. 

(1940-1941) de hizmete girme
leri Jazımgeldiği halde hadi-ıat 
dolayısiyle tamamlanamıyan 35 
bin tonluk ve 8 tane 38 lik topla 
mücehhez bulunan iki zırhlıdan 
Richelieu Dakarda bulunmakta
dır. Jean - Bart ise, Kazablan • 
kaya gitmiştir. Fakat hu liman
da bu zırhlının tamamlanmaNı • 
nı mümkün kılacak tersane yok
t<ır. 

(1941-1942) de hizmete gire
cek olan Clemencau ve Gase • 
ogne zırhlılan ise tamamlanın1ş 
olmaktan pek uzaktadırlar. 

7 ağır 11 hafif ki, cem'an 18 
kruvazörden 9 tanesi Kazablan
ka ve Dakarda bulunmaktachr
lar; 6 tanesi lngilizlerin elinde • 
dir. 2 tanesi Antillerde, biri Hin 
diçinidedir. ikisi batmıştır. 

Bir tayare gemisi La Marti
nikte bloke bir haldedir. 

32 tane son sistem muhripten 
6 tanesi batmıştır. 6 tanesi Is -
kenderiyede lngiliz ne-ıareti al -
tındadır. Diğer 20 tanesi Viıti 
hükumetinin elindedir. 

32 torpidodan 12 si de Vkhy 
hükfuneti emrindedir. 

Denizaltılar hakkında malıl • 
mat yoktur. 

Hülasa, bugün Vlchy hükAme. 
tinin emri ,altında: Dünyanın en 
kuvvetli ve modern zırhhlann -
dan biri olan Strasbourg ile be
raber 9 kruvazör, 20 muhrip, 12 
torpito ve adedi mallım olmıyan 
dcnızaltılar bulunmaktadır. 

Evvelce ltalyan donanması ile 
muvaffakıyetle karşılaşabilecek 
bir kuvvette olan Fransız donan 
nıası bugün pek çok za~ ulamış
tır. Fakat buna rahnen, büyük 
bir donanma için J(ıymetli bir 
istinat kuvveti teşkil edebilir. 

Bu deniz kuvvetlerinin muh· 
telif sahalarda dağınık bir halde 
bulunmalan keyfiyeti de, muh
temel harekat bakımından, ehem 
miyetli bir noktadır. 

Bu vaziyete göre, Vichy hük(i. 
meti Almanya ile askeri bir iş 
birliği yaptığı takdirde Alman
, .a, Fransız donanmasından ne 
~uretle ve ne dereceye kadar İa· 
tifade edebilecektir?. 

Toulonda bulunduğu ı.anne • 
dilen Strasbourg zırhhsmm hir 
kaç muhrip ve denizaltısı ile 
beraber ltalyan donanması ile 
iş birliği yapması,, lngilterenin 
Akdeniz hakimiyeti üzerine mü
essir olamaz. 

Atlantik limanlanndaki kt-11 • 
vazörlere gelince bunlar, Al • 
man denizaltılanna ve korsan 
gemilerine iltihak ederek Ingi -
liz nakliye gemilerine daha faz
la zayiat verdirebilirler. 

Büyük Tehlike : 

Fakat fikrimizce, Vi~hy bük~ 
metinin Almanya ıle askerı 

iş birliği yapmasında İngiltere i
çin en büyük tehlike, Şimali 
Af rikada ve Atlantikteki Fran· 
sız üslerinden Almanların :. ti
fade etmeleri keyfiyetidir. Tu
nustaki üslerin Akdenizi ikiye 
ayırması, Atlantik üslerinin ise 
Alman denizaltılarına üs vazi
fesi görmesi tehlikesi mevcut· 
tur. 

Bundan baş'ka, Almanyanın 
(Devamı 5 incide) 

I ŞMANLARA SELAM! 
ın okuyuculanmdan bir zat 
hk üzerine epeyce günden 

devam eden bu yazılardan 
ş ''e hem de, vücutça hafif 

ki, şişmanları kıskanmış, 
Us bir mektup göndererek: 
Zayıflardan ne vakit bahse

,hiniz?. 
)'e ~ruyor ... Vakıa kendileri 

ohiMyan okuyuc-ularımın 
>•zılardaııı ut•k sıkılclıkl:ırını 
de tahmin ol'diyoru111. Onun 
llişmanlık üzeı ine söylenile
IÖzler tükenmekten henüz 

olmakla beraber, bundan 
zayıflardan bahsedeceğim. 

tak. şisman okuyucularım -
llyrılmazdan iince onlara se· 
'ermek vazifemi yerine ge-

,. k istiyorum ... 
~anlık, ilerlemiş dererele

hastahk olur, insanı tehli
~ 'tÖtürilr. Fakat hangi dere
llde olursa olsun şişmanlık in
~ lbedeni~·etinin eseridir. 
" iyi delili, yabani dediğimiz 
iı mf'deniycte girmemio; in

'-r arasmda, şişman de!!il, se· 
denllebUec:ek derecede hile 

bir kimse bulunamamasıdır .. 
il, tabii ha11erinde yaşayan 
tlnlar da hiç bir , ·akit semiz 

olamazlar, yalnız mahsus besle
nenler semirirler, yağlanırlar, 
çünkü onlar da insanın medeni· 
yetinden istifade ederler. 

Her insanın ideali. medeniyet· 
te .ilerlemek ve refaha kavuş
maktır. Şişmanlığın da ancak 
refahla gelebileceğini düşünmek· 
te elbette tereddüt etmezsiniz. 
Cok , ·emekten ~lsmanlamak cok 
yiyecek kadar refaha nail olmak
tır. İçerden. bir hastalık netice
siyle geldiği nkitte de şişman
lıvahllen bir insanın gene yedi· 
ğlnden arttırabilecek kadar re
fah icinde yaşıyor demektir ... 

Belki, refah icinde yasayanla
ra hiirmet etmek baır1ka'arının 
bor("U d~ildir. dive düşüniirsii
nii7.. Fakat sismanlığın medeni
vet eseri olduğunu, medeniyetin 
e;avesi de insanların refahı ol
dukunu kabul ederseniz, şişman
larıın o gayeye yaklaştıklannı da 
kahul edersiniz sanının. 
Şişmanlann çoğu ha11erinden 

ıstırap çekerler, fakat şi~manlık 
medenlveti ve medeni insanların 
varmak· istedikleri gayeyi temsil 
eder... Galiba. refah diye arka
sından koştuğumuz hal de ıstı
raptan başka bir şey değilJir. 

'I A N 

Amerikadan İngiltereye ıevk~ en tayyareler bir İngiliz limanın tla gemiden karaya çıkanlırkeı 

Y ardım llyihasını, Ameri- T • • k e • ı dan önce, tek başına Chamber
kan Senatosu, nihayet ur ıye 1 e laın de kapaklanmış ve gençli-

tasdik etti. Harp başlarken, her· ği, Almanyanın elinden sillhla-
kesin gözü Amerikada idi. Her- 1. T T 1. F A K 

1 

rını almıya davet etmişti. 
kes, Amerikanın ne yapacağını Bütün bu sözlerden, Ingilte-
soruyordu. Fakat Amerika, 1940 renin de mahvolmak üzere ol-
Sonteşrinine kadar, hiçbir şey A • k ı· ı duğu manasını çıkaranlar ol • 
yapacak vaziyette değildi. Çün- merı a e du. Bunlar, aldanıyorlardı. 1:3ü -
kü ancak o tarihte, Reisicüm - tün bu gibi sözler, Amerikaya 

· hur seçimi yapılacak ve Ame • 1. T T 1. F A K. tevcih edilmiş gayet tesirli bir 
rikanın herhangi bir kararı ver- propagandanın h~ hitap eden 
mesi, seçimden sonra kabil ola- unsurları idi. 
caktı. Nitekim, bunun neticeleri l(Ö-

Halbuki arada, Polonya or • Dünyayı rahatsız eden dava- rüldü. Iki Cümhurreisi namze-
tad k lk N O lann mahiyetlerini bilmiyen • an a mış, orveç ve a- di, yani Rosevelt ile Wilkie, se-

. ka ·· ğr Jer, lngiliz • Amerikan ittifa-nımar tecavuze u &mı§ ve çim mücadeleleri başlamazdan 
B ı ik ·ı F ı k' d .~ kının hakiki kıymet ve minaııı-

e ç a ı e e emen -e Oa· u nı takdir edemezler. Ve bu ha- önce, Beyaz Sarayda birleştiler 
tehdidin gölgesi yaklaşmıya ve ve dış politika yani demokrasi-

b l taya bazan tahıslar değil de, 
uzamıya aş amıştı. lere behemehal yardım hwıu • 

Işte tam bu tarihlerde, Ame- Almanya ve Jtalya gibi koca sunda mutabık kaldılar. 
rikanın bu harpte ne yapacağı devletler bile düşebilirler. Fa -
münakaşası, Azami haddine var- kat bu, Ingilterenin de ayni 
d hataya düşmesini müstelzim 

10
Mihver matbuatı, Amerikanın değildir. Bizim görüşilmiize gö

hiçbir feY yapamıyacağını ve re, lngiltere, bu harpteki poli
yapsa yapsa, geçen harpte oldu- tikası ile, tarihin ka:'l·dettiği 
ğu gibi, malzeme satarak zen _ en büYük dtplomatlk zaferler
gin olmayı düşüneceğini ilt>.ri den birini elde etmiştir. 
sürüyordu. 

Bunu iddia etmekle, Mihver 
matbuatı, propaganda yapmı • 
yor, büyüık bir samimiyetle, dü
şündüğünü söylüyordu. Mihver, 
Amerikanın başka bir şey yapa· 
cağına, gerçekten kani bulun • 
muyordu. Çünkü ortada mühim 
engeller olduğunu biliyordu. 

Bunlardan birisi "Bitaraflık 
kanunu,, digeri de, geçen harp
te borçlarını ödemıyeıuere kre
di açılmasını menecıen J<>hnson 
kanunu idi. Eğer Amerikadan 
demokrasıler lehine bir iş çıkar
mak l.azım ise, evvel emil'de bu 
iki engelin ortadan kaldırılması 
icap edıyordu. Binaenaleyh, 
harbin ilk aylarında, bütün mü· 
cadeleler bu iki kanunun müda
afası yahut tenkidi etrafında ce
reyan etti ve Roosevelt, butun 
gayretlerini sarfederek, ancak 
"lash and larry,. yani "ver pa
rasını al malı götür,, kaidesini 
vazedebildı. Bunu yapmakla, 
diğer iki kanunu, bir baıkım • 
dan hükümsüz bırakıyor, fakat 
demokrasilere yapılabilecek yar· 
dımı, Ingiltere ve Fransanın te
diye edebilecekleri eltın ve do • 
lar stokları ile tahdit etmiş olu
yordu. 

General Wavell'in 

Altın Saati 

Ben Britanya ordusu subay. 
lanndan Wawell'im. Pol· 

tava'daki askeri manevralardan 

.. . ···-- Yazan : ···-···-······ 

1 B~.~~.!.~.!~~_I 
M ihver, Amerikanın yapa· 

bileceği yardımı bundan 
ibaret gördü. Bilhassa ltalya, 
Amerikadan daha başka t ürlü 
yardımların geleceğine inanma
dı ve Fransanın dayanamıyaca
ğını da kestirerek, harbe girdi. 

Gerçekten, Fransa, akşama 
sabaha yıkılmak üzere idi. Ve 
bir gece, Başvekil Rcynaud, A· 
merikaya hitaben kaleme aldığı 
meşhur istimdat sayhasını ko
pardı. 

Reynaud diyordu ki: "Demok
rasiler namına, ön safta dögiı
şen FranScl, vazifesini yaplı. 
Fakat yaralandı ve düştü. Ame· 
rikan demokrasisi, bu ayni za
manda senin namına ycı pılrnış 
bir fedakarlıktır! Kendine gd 
ve sen de vazifeni yap!,, 

Bu hazin hadiseyi takip ed"'n 
haftalar zarfında, J.ngılız r ica li
nın de buna benzer sözler sar
fetiği görüldü. Zaten Fransa • 

dönüyorum. . . Yazan: 
Genç subayın vazih bır rus. 

çayla verdi~i bu izahata rd
men Rus polisleri bu izahatı 
kafi jlÖrmediler. Bu yabancı as
kerin üzerini aradılar ve cebin
de kapalı bir zarf buldular. Bu 
zarfın üzerinde büyük harflerle 
şu b ir tek kelime yazılıydı: 

"Hususidir .,. 
Subay Archibald Wawelle 

Rus esrarına ait bir vesikavı 
çalmakla ittiham edilerek hap
sedildi. Fakat Rusvadaki lnjli
liz sefirinin devamlı protestola· 
rı üzerine yapılan yanlışlık an
la$1lmış ve ıenç subay serbest 
bırakılmıştı. Yaptıklan hatayı 
tashih etmek arzusile Carlık hü 
kumeti subay Wawell'e fevkala
de kıymetli bir altın saat hedi
ye etti. 

General Wawell bu saati da· 
ima cebinde taşır. 

Bu hadisenin üzerinden beş 
sene geçti; 1916 senesinde Wa· 

well Kafkas cephesinde Ruslar
la döğüşen orduların kuman
danı olarak Rus cephesine Ji?Ö1'1-
derildi. Bu esnada Wawell bir 
Ji?Özünü kaybetti. 

Onun askeri hayatı 1901 se
nesinde Transvaal'da başladı. 
1908 de Hindistandaki ordular
da dö~üştü. 

Harp sonuna kadar Mısırcla , 
Kücük Asyada bir çok vazife
lerde bulundu. Bu arada Lıb
ya çölünde çıkan büyük bir İ
talyan isyanını bastırmak kud
retini gösterdi. O zaman bu or
dunun ba$ında General Grazi
ani isminde bir kumandan var
dı. Tesadüf bu iki hasmı bugün 
yine Libya çöllerinde buluştur
mu$ bulunuyor. 
iki milyonluk bir pul : 

Bugün Nevyok'un meşhur 
detektü bürosu şefi Bar-

* * F akat, bu yardım, acaba 
nasıl yapılacaktı? Ingil -

tereye kredı mi açılacaktı? Bu 
takdirde, geçen harbin alacakla· 
rına daha korkunç ölçüde yeni 
alacaklar ilave edilecekti. Ve, 
Amerikadan bakınca Ingiltere • 
nin iflası görulecek, ingıltere • 
d en bakınca da, bütün impara
torluk servetinin, Amerikaya 
aktığı anlaşılacaktı. Ve bu su -
retle, ya Wall Streek mali ma
haiilı, günun bırınde "kredi had 
di aşılmıştır, artık yeni kredi a
çamayız,, diyecek, yahut Lon -
dradaki City " iflasa gidiyoruz, 
harbe nihayet verelim!,, dıye 
haykıracaktı. 

Mihver , bunu bildiği ve bunu 
beklediği için, telaşa düşma -
yordu. Bir ıkincı tedbir olmak 
üzere de, Amerikadaki tecerrtit 
taraftarlarını iırkütmek ve yıl· 
dırmak gayesiyle, "Almanya • 
Italya • Japonya,, arasındaki 
"Üçüzlü ittifak,, ı, tantana ıle 
ilan ediyordu. 

Bu esnada, Ingiltere, elinde 
mevcut altın ve dolar stoklarını, 
Amerikan silah sanayiine yatı
rıyor, teknik ve mali mütehAs
sıslarını gönderiyor ve hiç ol -
mazsa, Amerikan sillh fabrika
larının tevsii işini hallediyordu, 
Aynca, Amerikadaki diğer sa -
nayi şubelerındeki hisselerıni 
satıyor ve bunlann parasiyle, 
harp sanayiinde hisse sahibi o
luyordu. 

nes'in odasının kapısı aç•ldı ve 
içeriye yine o şehrin tanınmış 
avukatarından biri girdi. Gayet 
hafif bir sesle: 

- Çok emniyetli bir detek
tif istiyorum. dedi. Yapılacak 
iş gayet mühim ve ciddidir . Mut 
lak surette mahrem olma.b ih· 
tiync vardır. Size j{Ü\'enlvorum. 

HakikatPn bu isi büVUk bir 
sükut oerdeıst ııitikLSlitda yaptı
lar. FakatıWMM1!1trrAmna ko. 
vandan hic bir şey Jıizlenemez. 
Bu detektifin Avustralyaya ka
dar beraberinde J[Ötürece~i bu 
şey eayet ufak bir ka~ıt parça· 
sı: kıymetl i bir puldu. Onu A
vustralvııda bulunan yeni sahi
bine teslim edecekti. Bu kü
çük fakat nadir ki~ıt parcası· 
nın 2 milyon franklık bir kıy
meti vardı. 

Bu pul 1856 senesinde F ele-

B u, mühim bir tedbir idi 
Ve, hem City hem Wrıll 

Street mali mahafilinin, tasvi 
bine iktiran ediyordu. Çünkı.. 
bu suretle tevsi ve yeni tesis iş- ı 
leri halledilmiş, hattA işletme 
sermayesinin dahi büyük bir 
kısmı temin edilmiş oluyordu. 
Şayet. Amerika hükumeti, In • 
giltereye sadece kredi açacak 
olursa, o zaman bu kredi ile 
lngiltere. sermayedarları hı>m 
Amerikalı hem Ingiliz olan A -
merikan fabrikalarından. mü
him miktarda harp malzemesi 
alacaktı. Fakat harbi kazan -
mak ve demokrasileri kurtar -
mak için, bu kAfi değildi. Tn -
gilterenin, Amerikan devleti -
nin ve bu devletin silfıhlarının 
da fili yardımına ihtiyacı ·.rar -
dı . Oyle bir anlaşm<t yapılma
lı idi ki. verilecPk silahların ne 
miktarında, ne de nev'inde. da
vayı sıkıntıva sokacak b ir tar o:ı f 
olmamalı idi. Ve ayrı("a d a, :;ki 
devletin umumi politikaları ara
sında kat'i bir ahenk'e ihtiy aç 
vardı. işte bu noktada. Reisi • 
cümhur seçimi ve bunun neti
cesinde Roosevelt, tarihi bir rol 
oynadı. 

1. iki devlet, her iki nısıf 
küre hakkında mutabık kaldı -
lar. 

2. Hortum nazariyesi ile, A
merikan devleti, harp masrafla
rının muazzam bir kısmını biz
zat kendi üzerine aldı. 

3. Amerikan kararı ve Ame
rikan yardımı, mali muamele -
lerin sefil kazanç hesaplarından 
kurtularak şerefli bir devlet ha
reketi, daha doğrusu, bir itti -
fak mahiyeti iktisap etti. 

* * 1 şte, Senatodan geçen layiha, 
bu mücadelelerın sonunda 

elde edilmiş bir muvaffakıyet -
tir. 

Şimdi: 
1. Iki devlet, her hususta yan 

yana yürümektedir. 
2. Amerika, kendini, harbin 

sonuyla doğrudan doğruya ala
kadar ilin etmiş ve mihveri be
hemehal mağlup ettireceğim 
söylemiştir. 

3. Amerikan harp sanayii en 
yüksek randıman ö1çüsune çık· 
mıştır. 

4. Para ve tediye meseleleri 
bir kalemde halledilmiştir. 

5. Amerika denılen muazzam 
varlık, hudutsuz ham madde 
ihtiyatlarını ve servetini, tera -
zinin Ingiliı gözüne atmıştır. 

lngiltere, neden Norveçi, Al
manyadan önce işgal etmemiş
tir? lngiltere, neden bitaraila -
ra hürmet etmiştir? lngiltcre 
neden Bulgaristan üzerinden gc 
çerek Romanya petrollerini a
teşlememiştir? Ingiltere neden, 
'1arekette, hep geç kalmış ve 
'birçok politik ve askeri mevki
leri elden kaptırmıştır? 

Bütün bu suallerin bir tek 
cevabı vardır : Çünkü Ingilterc, 
bütün diğer ittüakları ihmal e
derek Amerikanın ıttifakını a
ramıştır. 

Ve bunda, muvaffak olmuş
tur! 

Bu ittüak bu kadar mühim 
midir? 
Dünyayı rahatsız eden dava

ların mahiyetlerini bilmiyenıer, 
Ingiliz Amerikan ittifakının 
hakiki kıymeti ve manasını tak
dir edemezler. Ve bu !lataya 
bazan şahıslar değil de, Alman
ya ve Italya gibi koca devlet
ler bile düşebilirler. Fakat bu, 
Ingilterenin de ayni hatay a 
düşmesini müstelzim değildir. 

Bizim görüşümüze güre, Jn • 
giltere, bu harpteki politikası 
ile, tarihinin kaydettiği en biı· 
yük diplomatik zaferlerden hi· 
rini elde etmiştir. 

Ve ilave edelim ki, Ingilte • 
re, yedi senedenberi, yalnız ıki 
ittifaka ehemmiyet vermiştir: 
Türkiye ile ittüak, Amerika ile 

ittüak! 

Aktarma Biletler 

Akşam gazetesinden: 
'.Nisanın dördiincü günQ sa

bahından iUbaren tramvay detiştir
meye mecbur olan yolcular .. bir sa
at içinde,. gidecekleri yere ikinci mev
ki arabalarda yedi, birinci mevki a 
rabalarda on bir kuru:ıa seyahat ede
ceklerdir. Biletçiler yolcuya biletim 
keserken bir damga ile biletin ilsti.ıne 
saati işareUeyeceklerdir. Tramvay i
daresi eski biletler uzerlne yeni fiyat 
gösteren damgaları basmı:ıtır ... 

Bu itibarla şimdiden tram\·ay
lann aktarma biletle arzedeceği 
manzarayı tahmin güç delildir: 

Arabaİarda izdiham, bir ayak 
bin bir u·ak üstünde. 

- Bil~td hu!. Bana blr ak
tarma bilet ! 

- Vereyim hanım. Şu bilet 
kutusunu biraz tut ta cebimden 
damgayı çıkarayım. Delikanlı 
zahmet olmaz.sa tampon'un ka· 
pağını açı\'er ... 

- Biletçi! Bana bir bilet! 
- Bir de hana ... 
- Bir de bana ..• 
- Durun be yahu! Acele et-

meyin. Muameleyi bitireyim. 
- Ah Vre kaymeni. Bluzum 

üstün<1e damga vurmus! 
- Görmedim madama. Affe

dersin. Arkadan kolumu dürttü
ler. 

- Amma bu olur? Daha bu
gün arkamda koymusum. 

- Bir bilet te bana ver. Du
rak yerine geldik. İneceğim. Ça
buk ol. 

- Hanım, kutuyu iyi tut ki 
damga~"1 yerine vurayım. Seva
bına biri saati söylesin, benimki 
durmuş. 

- Onu çeyrek geçiyor 
- Tam onu beş geçiyor! 
- Elifi elifine on .. 
- İlahi Yarabbi! Etmeyin be 

kardeşim. Elim titriyor. Damga 
yerini şaşırıyorum ... Tuuu! tam
pon yere dü tii. l\ladam! Azıcık 
a~·aklannı kaldırır mısın? O ta
rafa doğru yu\'arlandı galiba. 

- Fistanıma el ' 'urma zo! 
- Sen de biraz yana çekil... 

Hah buldum. Hanım teyze bile
ti ne yaptın? 

- Dur bakayım. Şimdi elim
de idi. Yavrum, Nafizim, bilet 
sen de mi evladım? 

- Bende amma vermem ..• 
- Etme güzelim. Etme şeke· 

rim. Canım e\'ladım, ' 'er! 
-Vermem. 
- Ha~·di hanım. Vakit ge~iyor. 
- A, ne yapayım? Piç kurusu 

\'ermiyor işte ... Bir tek evladımı 
üzemf'rn ya. 

- Öyle ise bir tane yeni btlet 
vereyim. 

- Ooh! Nerede bu bolluk! E
timden et kopsa bir daha on bir 
kuruş , ·ere.mem. Akşama of lanın 
babası kıyameti koparır. 

- Kontrol! Lutfen biletlerini· 
zi... / 

- Daha bilet almadım.-
- Ben de. 
- Ben de. 
- Nereden bindiniz? 
- ~laçkadan bindik. 
- Numara üç sıfır! 
- Efendim! 
- Ne~·e bilet kesmedin? 
- Muamele~·i bitiremedim! 

* Halbuki bu gibi manzaralara 
şahit olmamak için mesele :ayet 
basit bir surette halledilebilirdi: 

Diinyanın her tarafında oldu
ğu eibi biletlerin üzerine gidip 
gelme ka~ dını koymak \'e ikinci 
defa kullanılması müddetini de 
son tram\'aya kadar temdit et
mek ... 

Fakat olur mu ya? 
İşte müşkülat olınalı ki seyrü

seferin lezzeti çıksın! 
Takvimci 

Şükrü Özer' in 

Cenazesi Merasimle 

Kaldırıldı menk Ginea'sında basılmıs ve 
çok az bir zamanda ortadan kal-
dınlmıştı. Bütün . pul . meraklı- Ankara ı ı (TAN) - RfvaseU 
lan taç taht sahıplerı bu pu- c·· h ' l . d .. - b 
1 . . d d "le Bu meyanda 1 um ur yaver erın en onyuı: aşı un peşın ey ı r . . s ·· k .. ö ,. . . 
İmparator İkinci Nickolas. Kral u Eu zer ın cenaze ı:?erasımı 
Beşinci Geor~ hatta Reisi Cüm 1 bugun yapılmıştır. Muteveffa 
h Roo evelt bu pulu elde et- nın namazı Haçı Bayra_!11da. kı-

urk s d ydılar lındıktan sonra eller uzerındf 
me arzusun a · s k d ·· ı " ··1 

B l m. eyd nda k 1 aman pazarına a ar ~o ur u -
u pu un a a an ·· b d b·ı k J 

b . tek ·· h sı B ro Fe ., muş ve ura a otomo ı e onu a-
ır nus a a n rrarı - • . 
· k leksivonu arası d b 1 rak asrı mezarlığa nakil ve orada 

nın o · n a u u- defnedilmiştir. 
nuyordu. Bu adamcağız da Pa- . . . -
riste ölmüş ve vasiv etnamesin· Mer~5 11!1~e. Rıvasetı Cumh u: 
de bu pulu Bertin müzesine he- umumı k,?t~~1:. Seryaver , Hususı 
d . etmı' ştı' M '. · d ft 1 kalem muduru. yaverler , Erdal 
ıye . uzemn e ere- ı ·· ·· h f · ı ·h · · de b 1 1925 · nonu. mer umun sını ve sı a 

rın u pu un senesın- d 1 · .. · 
de 20 m 'l 0 f b " . . arka aş arı, Harıciye Vekaletı !. Y.. ~. ran~a ırısıne sa- protokol umum miıdürü ve orn 
tıldıkt . ~.oruluyordu. Ondan son- tokol şefleri , General Kazım ö
ra da ızı kayboluyordu. zalp hazır bulunmakta idiler. Bü-

~ir ~ü~. bi~ amatör onu b ir yük Millet Meclisi r ivaset i. Bas· 
antikacı dukkanında buldu: bu- vek alet ve Hariciye Vekalet i hu 
nun bahis m~vzuu olan pul ol- susi kalem m üdürleri ve vaver 
duiunu seçtı ve onu derhal leri, Milli Müdafaa. Dahiliye vf 
325,000 franjla satın aldı . Sonra Maliye Vekılleri ile mebus;ar v f 
bu kıymetli pulu Avustralyalı szazeteciler hazır bulunm•1slardır 
zenırin bir pul meraklısına CenAze alavına bir piyade. biı 
1,675,000 fran lita sattı. iandarma. bir polis ve bir inzib3 t 

İşte $imdi bu kıymetli pul miifrezesi iştirak etmi<rtir. Bn:;:· 
dünyanın en büyük detektifle- vekilin ve bütün Vekillerin m ü
r inden birinin n ezareti altında essese ve teşekküllerin litÖnder
Avustralyaya do2ru seyahat et- dikleri çelenklerin sayısı viıze 
mektedir. Yakındı. 
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Askeri Vaziyet 

<BB§ı 1 mcide) 

nılm\litur. Alman kuvvcUerinin umu
mı karnrgAhı Sofyadadtr 

2 - Bu dört kolordunun şimdikl 
mevcudu, knt'I olaraıt henüz: tcsbit 
cdılemez; çunkU Romanyadnn Bulga
rıstana geçen Alman kıtalnrmın hare
ketleri hlıltı devam etmektedir. Fakat, 
enıtn kaynaklardan toplanan malu
mata göre, 12 kadar Alman fırkasının 
kısmen şimdiden Bulgaristana vura
rak tayın edilen mmtakalarda yerleş
tıklerı, kısmen de Yunan hududun:ı 
aoğru hareket halinde bulundukları 
tahmin cdilmektedır. Bundan maadn 
aeniz cuzütamlarlyle takviye edilen ı 
Alman fırkası Varna mınUıkasın:la 
yerleşmıştir. ~--- -. 

3 - Bulgarlstana geçen Alınan 

Devlet Limanları 

Umum 

işletme 

Müdürlüğünden : 
Bazı cankurtaran meVkilcrlyle sis düdükleri mürettebatı için yalnız 

kumaşı idareden verilmek uzere nilmunesi veçhile 60 illı 65 takım elbise
nin lç malzemesiyle dıklşl pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 14.3.941 
tarihine raslıyan Cuma günü saat on beşte Galata nhtunmdakl Umum 
müdürlük binasında topl;;ınacak satınalma komisyonuna müracaat etmeleri. 

Nümune ve şartname her g\in sözü geçen komisyonda görlllcbilir.(1876) 

Çer~esköy Askeri 

Alma 

Satın 

Komisyonundan: 
Ücretle c;alışmağa talip, ehliyetli bir kamacı ustasının ehli

yetine ait evrakını ve bu husustaki müracaatinin yazılı olarak 
Askeri posta No. 838 Çorlu'ya gönderiimesi ve bildirilmesi ilan 
olunur. (2090 - 1980) 

hava kuvvetleri, oldukçn mühlmdır. • ~ l™ 
~~t~i: b~~~ar~:~a b:;ı~~s:~u~~~ 1 rm; i . i 1 i : r-ı r:ı. ı r~tw t; 'il 
Bulgarıstanda yerleıimesı ıçın gcrus -· • • • ı ı --•- , (._.. 

hazırlıklar yapılmaktadr. Dördüncti Fntıhte Ç .. .ne Kurşun Karadenız Medresesının tamırı açık eksiltmeye 
Alıntın hava kolordusunun merkezi, konulmuştur. Keşif bedeli 5844 lira 73 kuruş ve ilk teminatı 431) liradır. 
şımdiye kadar Viyanada bulunmak- Keşıf ve şartname zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
taydı. Simdi bu kolordu, Viyanad.ı.n İhale 27-3-941 Perfjembe günü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. 
Sofyaya nakledilmiştir. Altıncı kolor- Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 g(.ın ev
du, Romanyada kalmış, merkez olarak vel Vlltıyet Nafia müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 941 
Btikreşi seçmi!itir. Bu iki hava kolor- ' yılma alt Ucaret odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte daimi en-
dusunun (Luftflotte)) kU\'Vet mevcu- cumende bulunmaları. (1912) 
du,kolordu balima 1700 tayyare ka- ----------------------------
dar tahmin edilmektedir. Bunlardan ,.-•••••••••• ',_ B U G U N 
ıooo i bombardıman, 625 1 avcı ve 75i ~ Matinelerden itibare.n 
de ke:ıtt tayynreıerldir. Romnnyadaki 1 Sevenler! Seviıtenler! O p E R A 
Alman hava kuvvetlerinin buyük kıs- , :s 
mu petrol sahalarında toplanmışttr. Hayatlarında A k heyecanı 
Bunlara mensup avcı kolları son za- duymuş olanlar! Sinemasında 
manlarda yeniden takviye edilmJştir. Bu hafta: 

4 - Arnavutluk cephesinde ital- Emsalsiz renkleri... Mükem-
ynnların topladıkları kuvvcUerin mec M ,. L L "ı mel musikisi ve nefis şarkı-
muu, 300 - 350 bin arasında tahının ları yeni ve hissi mevzuu i-
cdilmektedir. General Cavallero, şu le bir sinema mucizesi olan 
son iki hafta zarfında kıtalarını yenı 
bir pltına göre tcşk11lıtlandtrmı:ştır. 

İngıliz "Exchange,, ajansının cephe 
muhabirine göre, İtalyanlar büyilk 
mikyasta bir taarruza geçmek üzere 
hazırlanmaktadır. .r 

* Bu malümata ve tahşidat plAnla
rına bakılırsa, Alman ve İtalyan kuv
vetleri arasndn bir i~birliğl yapılacağı 
neticesine vanlablllr. Fakat bunun 
mühım milşkillfıUı tesadüf edeceği de 
meydandadır. Mihver kuvvetleri ara
sında Selfınlk hedefine karşı tesirli 
bir işbirliği pldnını tatbik edebilmek 
:için, iki ordunun yukarı Vardar saha
sında birleşmeleri, yani cenubi Yu
goslavya topraklarının içinden gcçme
lcrl lflzımdır. Yoksa Mokra ve Ostra
viça dağlarmdakf Yunan cephe hattı
na kar§ı İtalyan ordusunun teşebbüs 
edeceği blr taarruz hareketi, muvaffak 
olacağı farzedllsc bile, pek güçlilkle 
inki5af edebilecektir. Binaenaleyh bü
tun yük Alman ordusuna yüklenmış 
olacaktır. Bu vaziyete ve malum 
taktiklerine göre, Mihvercllerin cenu
bl Yugoslavya topra:klanna, yani 
şarktan Köstendil - Manastır, garpten 
ise Ohri - Manastrr istlkamcUerlne 
doğru, ant bir baskın hareketinde bu
lunmaları ihtimali iözönünden kaçı
rılmamalıdır. • _.._ ............. &.. 

Hileli Kahve Sah~ı 

Ve 

ALEMDAR'a 
Koşunuz 

Claudette Co/.bert 
Henry Fonda 

nın misli görülmemiş fırtı
nalı bir Aşk macerasile dün
yaya çılgın bir heyecan ya-

şatmış olan 
Baştan başa renkli 

VAH Şi 
KOŞU 
yu görünüz. 

Ayrıca: 

Robert Young•un 
heyecanlar harikası 

Ç A·M 
SAKIZI 

Billur Köşk 
JUDY GARLAND 
FRANK MORGAN 

ve ekserisi Cüce olmak üze
re 9000 Figüran 

Aynca: arzuyu umumi 
üzı>rine 

L E Y L A 
İLE 

M E C N U N 
filmini Ü~ gün daha 

,_ göster~cektir _, 

l ··-;~~·e·e·~·ş·:··· ·r;R·~·;;· ·~ ~·s·~·;;.;ö~·· • Akşam saat 20,30 da 
! MEŞALELER 
5 iSTiK, CAO. KOMEDi Kl'3Mt 
f Gı.ind(ı~ 14 te ÇOCUK OYUNU 

1 i Ak ·am saat 20.311 d~ 
ı: PASA HAZRETLERi ................................................. 

Ka:rıp- Taşköprü askerlik şu
besinden aldığım ternis te7.kerc
mi kaybettim. Yenisini nlacağun_ 
dan eskisinin hükmü kalmamış.. 
tır.Taşköprü Kılıch köyünden 22 

, numarada Ali oğlu Murat Kal-
~ .......... ____ ı takçıoğlu 1316 doğumlu . , .................................. ~ .. 

ÇEMBERLITAŞ SINEMASINDA 

1 

1 

TAN -------..... ·'\ · ~~, ................................... -... ,~ 
i MARMARA'DA : Bütün dünya matbuatı ... ~ : ~ Kate Dorch ve Paul Höbiger'in Temsil Ettikleri . . : ............ -...... _ ................ : A N A ı· Z T ı· R A B 1 

Bütün Türkiyede ilk defa 
gösterilen 

ve her seansı dolup taşan 

K 
A 
N 
L 
1 

BALALAYKA 
Bu harikulade ragbet Ü7.eri 

ne bugünden itibaren 

Bir Hafta Daha 
gösterilecektir 

Proğrama ayrıca: 

Meşhur yıldız 

MIREILLE BALLIN -
· GINETTE LECLERC 
Eric Von Etroheim'in 

Eseri 

TEHDiT 
ilave olunmuştur. .... ~---------'i 

,_YILDIZ ~ 
sineması 

VEDA 
ŞARKiSi 

Rumca Sözlü ve Şarkılı 

Filmin ikici haftasına 

başlıyor. , _________ , 

filminin: Şimdiye kadar görmediğimiz en mükemmel 
film olduğunu söylemekte müttefiktirler. 

Bu Cuma Akşamı ŞARK Sinemasında 

, ........................................ , 
"ÇAM SAKIZI,, filminde 

Unutulmaz izler bırakmı~ olan büyük ve güzel yıldız 

AN N s O T H E R N 
her vakitten daha dokunaklı ve daha sevimli olarak 

Çam Sakızı Kon9o'da 
"ilminde görünecektir. Siyah Afrikanın yakıcı ihtirasları ara
:ıında sevdiği erkeğe kalbini vereceğini herkese ilan ediyor. 

Bu orijinal ve ihtirasla dolu güzel film 

Yarın Akşam . SARAY Sinemasında 

gösterilecektir. 

, ...................... -----·--·'\~ 
YARIN AKŞAM 

i P E K 
Sinemasında 

Aşk ve ihtira~la dolu 
heyecanlı bir macera 

SON G E ç i D 
Büyük Fra.nsız filmi, Baş rollerde : 

Büyük Vals filminin unutulmaz arfü~ti 

FERNAND GRAVEY 
Ye Günahkar kızlar filminiyaratan 

CORINNE LUCHAIRE 

~---------------' 
~------- Halkımızdan gördüğü büyük rağbet üzerine 

Türk~e sözlü, musikili, şarkı \'e danslı mevzuu kahramanlık ser ı:riizest, aşk ve zafer filmini 

BiR HAFTA DAHA GÖSTERECEKLERDiR 

Uvertür musikisini hazırh;\·a n: Üstad EYUBİ RIZA "Bir Tiir ke gönül verdim,, ve final şarkı
larını hazırlıyan da üstad SA t>ETTİN KAYNAK ... Memleketimizin tanınmış san'atkarların
ctan 45 kisnik SAZ._ 27 kisili 1< KORO hevetleri.. .. Milli Paru tor 7enl!i" sahneler. 

Bf 1 PE r='F iX r•prq ~ 1 • l 

Ayrıca 2 sinemada ila\'e olarak 

12 • 3 - 941 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Mil.tik (Pl.) 
8,45 Yemek hstes 

+ 
12,30 Program 
12,33 Köy tı.irküleı 

12,50 Haberler 
13,05 Şarkılar 
l 3,20 Orkestra 

* 18,00 Program 
18,03 Konçerto 

18,30 Konuşrr' 
18.45 Çocuk s 
19.15 Çocuk 
19,30 Haberle 
19,45 İnce 58:Z. 
20,15 Radyo g 
20,45 İnce saz 
21,10 Konuşrn 
21.25 Şarkılar 
21,45 Riyaseti 

hur ban 
22.30 Haberi 
22,45 Cazbant 
23.25 KapanJf 

Heyeti Umumiyeye 

Davet 

Brezilya 

İICinı 

Kahve 
Türk Anonim Şirketind 
Brezilya Kahvesi Türk An 

Şirketi hissedarları umumi heye 
Mart l!l4l gunünc dilşen pazartes 
nü s:ıat 16.30 (on altı buçuk) 
tanbulda Bahçekapıda 4üncU Vak 
nmda kain şirketin idare merke 
adi surette toplnnacağından,şirket 
mukavelesi mucibince heyeti uın 
yeye iştirak edecek olnn hissedar 

ı hamil bulundukları hisse senetl 
veya bunu milsblt vesaiki içtima 
nünden en az bir hafta evvel 
merkezine veya Türkiye İş Ba 
İstanbul ıiUbeslne tevdi ederek 
kabilinde hisse senetlerinin ade 
numaralarını mübeyyin birer d 
ye kı'.'ığıdı almaları rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi 

1 - İdare meclisi ve muraklP 
porlarmın okunmasL 

2 - 1940 senesi bllfmço ve k 
zarar hesabiyle senei hesabiye 
mclı'ltı netayicinin tnsdiki ve bU 
susta karar ittihaziyle idare ın 
ve murakıbın ibrası. 

3 - Esas muknvelenamenln 27 
maddcsı mucibince inhilı'll eden 
zalığa muvakkaten intihap edil 
ı:atın intihabının tasdiki. 

4 - Esas muknvelenamcnln 2 
cı maddesi mucibince müddeiler 
hayct bulan idare meclisi azaları 
!erine aza lntihabL 

5 - İdare meclisi az.asına veril 
Ucretin tesbiti hakkında karar ıt 
zı . 

6 - 1941 senesi için murakıp 
habı ve tahsisatı hakkında kat 
tihatı. 

7 - Diğer idare meclisi ual 
olduğu gibi ruznamenin üçüııc0 
dördüncü maddclen mucibince 
idare meclisi azalarına da esas fil 
velenamenln 38 inci maddesinde 
yılan bütün izin ve salAhiyeUerill 
rilmcsl. 

Bozüyük (TAN) - Adana ha
valisinden geldiği anlaşılan meç
hul bir şahıs kendisinde halis 
çekilmiş kahve olduğunu ve 180 
kuruşa satacağını bir kaç kimse
ye söylemiş ve helvacı Mehmede 
30 kilo kahveyi 160 kuruştan sat 
mış ve •kasabadan kaybolmuştur. 
Mehmet Esen aldığı kahveyi 260 
kuruştan l·.ahvecilere ve şuna blı
na satmağa başlamış. Yapılan ih
bar üzerine de yakalanmıştır. Sa
tılan kahvelerden kalanlar mü
sadere edilmiştir. Kahvenin fın
dık ve başka şeylerle karışık ol
duğu tahakkuk etmiştir. Meçhul 
şahıs aranılmak ta· ve Mehmet E
sen hakkında da tahkikat devam 
etmektedir. 

Bugün matinelerden itibaren iki şaheser film birlcn 
T U R A N •da \ A Z A K •ta 

Sonsuz lntikam - BOB STEEL Ma,•i Tilki - ZARAH LE.AN DER ,_. ______ _ 
, ___________________ ._._._._._._._._._ __ _.,~ , , ,. TAN r..,,.,,.,; 

1 • Uzaklaşan Melodi 
BRIJITTE HORN VILL Y BiRGEN , ............... _. Senenin en nefis ve ~a~ane filmi ............ _, , lan Fiyatlar 

1( 

il Gel Barışalım AY DOGARKE~ /Jaşlık maktu nlarak 75 
• 

"' Fransız~a sözlü 

IRENE DUN NE GARY GRANT 
tarafından çevrilmiş. Programa iltiveten : 

JEANETTE MAC DONALD 

MELEK SINEMASINDA 
NELSON EDDY 

Gördüğü büyük ragbet üzer ine 

Paramunt .. 1Jur.nal en son harp ve dünya haberleri daha bir kaç gün temdit edilmiştir. 
.... ~ ........ ı ...................................... , ............................................................ ~ 

• • • .. .. • 
5 .. ., ., 
/itin sayfa1nnda •• 

- Metreyi ne yapacaksın? Yine çerkes domuz- co· t ... N$A.NLA. Rl narına yık. Gelip alsınlar. Nereyl götürürler, ne B u L M A c 
(uğun tuttu herhal. yaparlar? Bilmezsin. 

- Şüpheleniyorum. Şu bizim ölçek metreden - Nasıl bilmem. Terkos köyünün yanında koca 1 2 3 4 5 6 7 8 
büyük galiba ... Kaptana on kere söyledim. Bir su fabrikası kuruluyor. 
metre alıver, aedim. Kulak asmaz. Açılır, kapanır İbrahim sinek kovar gibi elini salladı: 
bir tahta metre kaç paradır ki?... - Fabrika yapılmadan evvel neyin eksikti, ya-
İbrahim elini omuzundan aşağı salladı: pılınca neyin ziyadeleşecek? 
.- Ölçü:ten bize ne? Büyük olsun, küçük olsun... yazan. Cemalettin Mahir No: 3 Kuru~acak ~'le~_met .gizlice g~l~msedi. 

Bız taşıdıgımız kadar çakıl taşıyoruz. • Hamdı, yeşıl gozlerıyle hepsının yüziine ayrı 
_ Haklısın. _Bize göre hava hoş. Lakin kaptan idik? Yüz altmış yedi. Bilemedin yüz seksen ... Ek-ı Hamdi arkadan seslendi: !ayrı bakıyordu: 

zarar ediyor. Ölçüye baksana., Neredeyse kul.a- sik, ziyade ikiyüz! Buna da bir sözün yoktur in - - Bozoğlana bak, Salih! Eşekliği tuttu. Kütük- - Anlamadım Ibrahim? 
::ım kadar. Bir metreden muhakkak ziyadedır, şaallah ... Demek bizim kaptan oturduğu yerde lere, kütüklere gider. - Mustafanın demek istediği şu: Mcseıa çiftçi 
gavur mühendis, bizim kaptanı kazıklar, gider. dört yüz lirayı keseye atıyor. Deli İbrahim güldü: kısmısı, tarlacığını sürerken, tohumcuğunu saçar-

- Onu da kaptan düşünsün. Hamdi biraz düşündü: - Bozoğlan bizden akıllı desene Hamdi! !ken sonunda ne olacağını bilir. Yağmur yağar da 
- Allah, Allah! Burada çalışmıyor muyuz? _ Allah versin. Başkasının kazancına göz elik- - Neden? mahsul iyi çıkarsa yüzü güler. Bu sebepten keıı· 
- Çalışıyoruz, aldığımız paraya göre... mek iyi değildir. Hakkıdır kazanacak. Burada o- - Baksana yorulduğunu bilir bayağı, hayvan- dini işe kaptırır. Çalışırken dünyayı düşünmez. 13u-
:- Yahu Bulgaryalı, hep (para) der, durursun. nu!l sayesinde ekmek yiyoruz. .. cık! . . . . ,. rada öyle mi? lş bizi avutll?.u~o~.' kürek .. s~.ıı~.mak· 

4 

6 

1yı çalışana her zaman fazla para vermezler amma lbrahim avurtları dolu dolu glildu: Hamdı, Bulgaryah tbrahımın yıne laf dokundur- tan adamın canı sıkılıyor. Duşunurkcn duşunurkcn 
kötü de sö~lemezler. Sen, ~~mdin: ".Kaptan, esk!- _ o da' bizim sayemizde efelik ediyor. Bak, iyi duğunu anladı. Lakin sükunetini bozmadı: hiddetleniyorum, demen bu demek değil mi Ağa- Soldan Sağa: 1 - Bir de\'· 
den, hepim!ze ~na, avrat kufre~er.cli.,, demez mı- dinle çerkes: Biz olmasak, bizim yerimize çalışa- - Ne yapalım, biz insan oğluyuz, onlar mer- zade? merkezi - Icra etmek 2 - 0' 
sin? Bak şı;tıdı adam kuzu k~~ıldı. . cak irgat ta olmasa ... Eşekler olsa, para olsa, erzak kep ... Ekmek yediğin kapıya kat'iyyen küfranlık Mustafa memnun oldu: . . . . mek, yerine getirmek - AsY8 

- O vakıtler, bazı bazı motör çakıl~ız b:k.~erdı. olsa kaptan bu kadar kazanamaz amma, eşekler, etmiyeceksin Bulgaryalı. - Yaşa Bulgaryalı ... Dava vekılı gıbı adamsın. bir yayla 3 - Çabuk kuşkuitıt1 
- Gördün mü? Zarar edince sen bıle kufurbaz para, erz~k.olsa da. kaptan o~a~ıverse b~z mahiye _Sizde yorulunca durmak küfranlık mı sayılır? Tamam böyle ... Anladın mı? Hamdi ağa, sarmıyor 4 - Eski Türk - Bir harfi del 

olursun. . . . kırk yedı lıra yerme altı yuz !ıradan zıyade ka- _ Maası hak etmemek küfranlıktır Ne sandın? çakıl çekmek. şirse: Narin olur 5 - Bir ;ı) 
_ Çerkes, gözünü aç! Çakılın metresını beş lı- zanırız. _ Öleli'm mi be' · · Hamdi Karabiganın Çerkes köylerindendi. Sev- si 6 - Harflerin yerleri de 

raya Satan adam zarar etmez. Ç 
1 

.. 
1 

· ' B b r 
1 

.. dı'gvı· kızı "dengı· degwı"ldir,, di.ve kendisine vermek ıs· şirse asla olur - Ters okunııf. - Aklım ermez ... Herif harabe ortasına serma- n m e a g d 8 
- B~ liraya değil ki... İki yüz elli kuruşunu . -- b ahıtşa ok ez. k nd u ltya de' mef en once temedikleri için gurbete çıkmış, altı seneden beri llave, yaml) 7 - Turanlı - SiZ 

.. .--:-s • Yar r ya ye dökmüş, bunca eşek satın almış. Elbet kazana- sız sa a an a şama a ar a ı, ye ı se er ancak k .. h' v t G b t kt k 1 ,.., Tek bı'r ı'sı·m B ·ı ecl· 
motorcu"e venyor. ı ya ı ... k ··t·· 'b. h ,,,·l 1 B ld' 1 1. f d 0··yune ıç ugramamış ı . ur e e lı ı çı a ı, • :nrıu • , - ag ama 

J cak. Benden yana anasının a su u gı ı e.ı.u o - yapann şs n z e g ge e ı r ..,,.-
- Versin ... Günde on sefer yapıyoruz. Her: se- • d" ı ·ı ;cİ Öı·· e ım.. ? on se e en aşa- mizraklı süvari alayında askerlik, stanbulda seyis· 9 - Meşhur bir kilıse. 

ferde bir metre taş çekiliyor. Bizim kaptan~n hak- ~u~ecep te bu fikirdeydi. gı - b~ .. 0 u. uyor m:ı.1rz.. lik, tahlisiye gemisinde tayfalık, Adapazarında ko· Yukarıdan Asağı: 1 - (. 
kı yirmi beş lira tutar. Geçen ay hesap ettım: Al- Fakat Kurubaca:k Mehmet içinden lbrahimi hak- N ~yor~z tmma ~~ı u u~ ~~uz. ' t ruculuk ve birçok yerlerde işçilik yaptığı halde mertlık - Ateş 2 - Osmanlı 1 

tı 'yüz lira kazanmış. l . rdü r erın yo ut ~sı.:.. .~v~ .. 1 ~n~l~ ımı yan tbrahimle Ağazade Mustafanın ne demek istedikle- rihinde harbiyle meşhurdur 3 
_ Hepsi kar mı? Motörcü hakkı ... Masarif... Bi- ı Ag~ ·d M taf dlıd··~ .. _1 ir .ı..• .. :·-·..:ı;ikre Ham- ge ıp By~ ıytoruz. ş k, utç gunğrur oduı Eu · kt rini bir türlü anlıyamıyordu. Çakıl çekmek neden Bir nota - Bır dağ 4 - Dirıi ~! 

. 1 kl O k d ün fırtına oldu Çalışa- gaza e us a "''fıl!\U~d ' ,.....,...ı.lU.t" :ı - ız o urunca ap an u ama ı. rza an za- .. - 1 kı 5 - Bir devlet merkezi - 'ft 
zımd aky ı ar... a ar g · di ile ibrahime aşıy.o.tdu..,..au hus\l,tD K~P-disinin rar ettik. Helvaya, peynire kaldık. ko~uB 0 sun ... t k" . 1 rd e fark var? Dı"ye sora okunursa: Hınç, garez 6 _ 'fr 
ma ı . .. . k .. 1 . d Lak' .. t" ı ol Ald 1 unun o e ı ış e en n ı . ,, -

- Motörci.iniin hakkını karıştırma ... lşte yirmi de soylıyecle lsoz edrı varğ ı. lı~ us une e zem - , - N ~rma.l.d.. 1 k eli caktı. vazgeçerek kolay kızmıyan inatçı adamlar okunursa: Sari - Vermek, =>' 
• ı o ruz. Ötekileri hep hesapladım. yedi mıyan şey er e ne_ en u .~~m~. ~ ·.. .. .. .. - esıne a ırayım, .':fa nız.. mera e yorum, . . b "nüne v di. 7 - A vrupada bir yarımada 8 

b~ lir~ say Y z Masraf dediğin de bir şey mi' Laf, çaJc.ıl sandıgının buyuklugunden, kuçuklu - kaptan sana cennette koşk mu yaptıracak. gı~~ a~~nı 0 
· eg sustu unu görüııı:e lstill altında bir devlet 9 - 'i 

~~~ ;a ct!";,~mb~ş ·lira alırsın, biz, dört kışi yedişe~ ğünden.!!ılmıştı. Sağ .elinin be~ karışı ~m b~ met- lbrahimle Hamdi idclialaşırken ötekiler ekserıya dirs:;i;f': ~:.::ı~n~~'t{;t~r~n sordu: ğ nanistanda bır şehir _ meJlSıJ 
b k

Y1. d n ot z lı'ra İki lira da Salihe veriyor re geldıgı halde, demındenben kalkıp olçeğı karış- lafa karışmazlardı. N d" .. d"' k rd lik? aidiyeti olan. uçu ıra a u ~ .. . • .. . d .. .. . - e uşun un a eş . 
k rk yedi etmez mi? Erzaka da ustuste seksen lıra lamıya uşenıyor u. Yanlarında yuruyen Ağazade Mustafa zor hır H' 1 R bb' ··k·: d" .. k bir . + 
t 1 t 

1 
· * * * şeye karar vermiş gibi cigarasını hiddetle yerı k ıç. a ıme şu ur, uşunece ş~yım EVVELKi BULMACA - st 

u a ı~~sabı görüyor musun' Bulgarya hesabı işte.. Ancak dört . sefer yaptıkları halde kervanın da- attı. Yorgun olduğu için artık dayanamamıştı: yo · D " .. k b" . 1 ak t d" .. k b. dan Saö-a: l - Müzaheret 2 · 
Seksen lira imiş Yahu biz 

0

haftada yalnız ıki kilo ima arkasında giden Bozoğlan kaypaklığa başla- - Hamdi, sana kızıyorum, dedi, olmaz yere eşek' -:- 1 uşun~et k~\§~~1 ~m .. ~·. ,uşunece ır Evveli ~lmamak 3 _ zur _ J\f1 

·•· mıştı. Sezdirmeden ileri gı>riyor, ag-aç gövdelerine gibi didinirsin Geçende lbrahime de söyledim şeyı 0 mama a 0 u ur ugun ıçm. n 4 E Bakl 5 K il 0-cıgnra içiyoruz. . . -ıc G" d .. - - .. . · h . b " . b .. -· : - Gene başladın karısık laflara Bulgaryalı. 1 a - n - a - a s, 
_ Haydi hatırın için yüz lira olsun.. Vergısı, sürtünüyordu. Bu suretle küfeyi devirerek yükten or ugumuz ış, anı ır ış~ enzese yure~~~ yan- ~ Bön - Akran 7 - Jp - Kilye 

falan vüz virmi ... Mahiye kırk yedi de bize mi de- kurtulmanın mümkün olacağını nasılsa öğrenmişti. maz. Cenabet şey! Çakılı kufeyc doldur, gol!1n ke· .(Arkası Var) Ariza - Sü 9 - Tuna - K~ll· 
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-·--

Yunan Kıtalarr 

Boyuna ilerliyor 
A.tina, 11 (A. A.)- Başkuman
ilnlığın 135 numaralı tebli<Tı·· ld h· detli bir muharebeden sonra 
4şmanın kuvvetli mevzilerini 
Ptettik. Düsman dün taarruz 

'Phesini .ırenişletmiş ve siddetli 
larruzlarda bulunmustur. Fakat 
~atlığı çok ağır zayiata rağmen 
·~bir muvaffakıyet \'de edeme
ıştir. Bir coğu subay olmak Ü

·İ re 300 esir aldık. Düsmanın 
' .~klarla vaptığ"ı bir taarruzu 

~~kürttük ve bir tankını tahrip 
> ttık. Hava kuvvetlerimiz bu ha_ 

• ket esnasında ordumuzla isbir
)~1 !ti yapmıs ve düsman kıtalarını 
;ı tnbalamıs ve mitralyöz atesine 
. ı ~tınuştur. Bütün tayyarelerimiz 
:! lı>rine dönmüstür. 

Taarruz deva111 ediyor 
Atina, 11 <A. A.) - "B.B.C ... : 
~1nan hükumetinin sözcüsü, 

e; ~n radyoda cephe harekatı hak_ 
1~da şu mütemmim tafsilatı ver 

ti' .ıştir: Yunanlılar düsmanın bü
ı ~n mukabil hücumlarını muvaf
ıı: ltıyetle püskürterek ona ağ"ır 

~iat verdirmisler ve ilerlemeye 
~ "Vam etmişlerdir. • 

?arruzun basladığı iki dağ siL 
. esinde şimdi hemen hemen hiç 
t ltalvan askf'';i yoktur. Düş_ 
il bu dağlarda iyice gizlenmiş 
~vzilerinden çekilmeye ve pek 

r~ k mikdarda harp malzemesi i
\ Sıhhi malzeme terketmeye mec 
•C lır kalmıstır. 
, ı.. 'tunanlılar tarafından iğtinam 
~~ilen harp eanaimi arası~da bir 

;i ~k havan topu ile hava dafi top
vardır. 

* 
Atina, 11 <A. A.) Büvük 
;şist meclisi azasından Pille_ 
!!J.onun Arnavutluk cephesinde 
~t alındığ1 dün resmen bildiril
ıştir. 

/talyan tebliği 

lloma. 11 rA. A.) - Uumumi 

1 
l'argahın 277 numaral tebliği: 
litıan cephesinde 9 uncu ordu 
ıntakasında keşif kollarının fa_ 

~ı· 1Yeti görülmüştür. 11 i.nci ordu 
ı'' 1tıtakasında topçu faaliyeti ve 

e"zii piyade harekatı olmuştur. 

"" 
lngüiz hava hücu111ları 

A.tina, 11 (A. A.) - İngiliz ha-
~ karargahının tebliği: Glava -
l.lzi yolu üzerinde düşmanın mo 
~lü nakliyatı ve kıtaat tecem
~leri, Yunan kara kuvvetlerine 
llıaheret suretiyle, bombardı
a~ edilmiştir. Bazı bölJ,?elerde 
afı bataryalarının devamlı ateşi 

U ,~ ~arşılaşılmışsa da, tayyarele-
1l'rıız düşmanı bombardıman et

~ ıtten sonra alçalarak motörlü 
~~liyatı ve yol boyunca hareket 

O ~lınde bulunan kıtaatı mitral-
9 'ı~ ateşine tutmuşlardır. Bütün 

Y:Yarderimiz üslerine dönmüş
' l'd" ' ır. 

./ 
Amiral 

Sözleri 

infial 

Darlan'ın 

Amerikada 

Uynadırdı 
. Londra, 11 (A.A.) - Fransaya 
~~ecek iaşe vapurlarına Ingiliz 
Ukasını yarabilmeleri ıçın 

dansız harp gemilerinin refakat 
eceği hakkında Amiral Darlan 
~afından yapılan tehdide Chur-
ill'in Avam Kamarasının Hk 
:tedeceği celsede cevap vermesi 

4\Uıtemeldir .LondraQ.aki kanaa
. göre, Almanlar Amiral Dar -
~t böyle bir harekete teşvik et
ışterdir.Almanya Fransız donan 

~ as.ıı:a el koymadığı için onu 
.ıe ~gıliz donanması ile çarpıştır -
Ot' ak arzusundadır. Böyle bir M
ı4ı senin Almanlar için başka fay
ı a.111 da olacaktır. Bu suretle AL. 
~ anları Afr.ikadaki Fransız müs 
(1 ~tnlekesine ~ötürecek rol üze. 
.p .qlldeki manialardan bin de or
; elan kalkmış bulunacaktır. 

v Amerikada infial 
Vaşington, 11 (A.A.) - Fran

~ .\~ticaret vapurlarına muhtemel 
tJ ~~l'ak harp gemilerinin refakat 
/,'iteceği hakkında amiral Darlan 
,r ~l'~ından yapılan beyanat Bır
,f ,:.Şık Amerikada şiddetli bir ak
:f lil~el hasıl etmiştir. 
Jı ~ichy'deki Amerika büyük el
: L ğinin müsteşarı B. Robert 
ıı ~ll:tı:>hy bu iş hakkında izahat 
ı9 ~~l'ınek üzere derhal Vaşi:r;ı.gtona 

~~l"ılmıştır. Amerikada Fransız
I ~ta karşı olan sempati derhal o 
~ ı tece düşmüştür ki, Times gaze
~ ~~Sinin Vaşi~gtondaki ı;nuh_abiri
~ ~göre Vaşıngtonda bır mkıta 
/ p~ edilmektedir. 

-:--- - _____ .. 
Balkanlarda 

(Başı 1 incide) 
vaziyetle mukayese etmek kafi
dir. Bu mukayese Büyük Britan
yanın mütemadiyen artan kud
retini kafi derecede gösterecek
tir.,, 

Makale şu suretle devam et
mektedir: 

"İngiliz kuvvetlerinin hem 
temeli, hem de mihver• olan Mı
sır, halen İngilizlerle tam anlaş
ma halinde bulllnrnaktadır. İn
giltere, Akdenizin doğ•ı $Ula
rında ve bu deniz üzerindeki ha
valarda filen hakim ve fazla o
larak ta Yunan arazisind~ ivi te
sis ve iyi müdafaa edilmiş üsle
re malik bulunmaktadır ... 

Gazete yazıs1nı şövıe bitirivor: 
"Şu son aylar zarfında kaza

nılan bütün bu avantailar. Hit
ler'in kesmekf>s halinde bulunan 
bir Romanva ile ancak varı varı
va muvafakat etmis bir B ·1l,ga
ristanın işgali ile e1dP ettiui avan
tajları"' nPk zivadı> fı>vld,,rtedir ... 

Diğer qazeteleriıı 
111ütaldaları 

Londra 11 (A.A.) - "A.F.t.. . 
'News Chronicle,. gazetesi, İn
gilterenin düşmanlarının 'kimler 
olduğunu bilmekte cok ağır dav
ranmasından sikavet etmekte ve 
İngi1 iz bombardıman tayvareleri
nin Almanların isga\i altında bu
lunan, Romanya ile Bu1garista,,ı 
neden dolayı bomba,.dıman et
mediklerini sormaktadır. "Dailv 
Telegraph,, J?azetesi basmakale
sinde Yunanlıların cesaretini hay 
ranlıkla kaydederek şunları 
vazmaktadır: "Son konferaııslar~ 
da İngiltere ile Yunanistan - ara
sında deniz ve karada iş bir1iği 
planları hiç şüphesiz unutulmus 
değildir.,, 

• 
Londra 11 ( A.A.) - "Times., 

in diplomatik muharriri şunları 
yazmaktadır: 

"Hafta sonunda alınan ha
berler, beklendrni ~ibi, Alman
ların Balkanlardaki planlarını 
tatbika devam ettiklerini 1sbat 
etmektedir. Bir taraftan Alman 
askerleri Bulgaristanda vaziyet
lerini takviye ederken. rhP'er ta
raftan Nazi diplomasisi Bulgaris
tana komsu mPmlf'!<etlf>r:ic ent
rikalar cevirmektedir. Bu erıtri
kalar Türkleri oksamak ve Y .:ı
nanlıTarm..azmi"'i kırmak icin Yu 
nanistanda bir takım savialar ~ı 
~krmak suretiyle yapılıyor. 

Yugoslavya Berlinle bir 
pakt imzalıyacak 

Belgrad, 11 (A.A.) - "B.B.C.,, 
"Ofi. (Eski Havas} ajansının mu
habirine göre, Yugoslav Başveki
li Svetkoviç ile Hariciye N aı.ırı 
Cinçar Markoviç Almanya ile bir 
anlaşma imza etmek üzere bir 
Alınan tayyaresile Almanyaya ha 
reket etmek üzeredir. Bu anlaş
manın imzasını müşterek bir be
yanname takip edecektir. 

* Nevyork 11 (A.A.) - "A.F.İ.,, 
Belgrad'dan "Nevyork Times,, 
gazetesine bildirildiğine göre, Al
manya ile Yu,goslavya arasında 
paktın izması cumartesi gününe 
talik edilmiştir. Gazetenin Va
şingtondan öğrendiğine nazaran. 
Almanya İtalyanlarınYunanlıları 
kedi topraklarına püskürtmeleri
ni temin için Arnavutluğa hava 
kuvvetleri ve en modern malze
me göndermeğe hazırlanmakta
dır. "Nevyork Herald Tribune,, 
gazetesinin Belgrad'daki muha
biri, Romanyaya taze kuvvetler 
gelmekte ve şimdi Alman kuv
vetleri yekununun 30 fırkaya ba
liğ olmakta bulunduğunu yazı 
yor. 

Londrada tah111inle1· 
Londra, 11 (A.A.) - "Times,, 

in Belgrad muhabiri bildiriyor: 
Yugoslavyarun harici siyasetine 
dair bir beyanat henüz neşrectil
memiştir. Umumi kanaate göre, 
Yugoslav hükumeti Türkiye Baş 
vekilinin yapacağı beyanatı bek
lemektedir. Iyi haber alan mah
fillerde Yugoslav beyannamesi -
nin memleketin kat'i bitaraflığ•
nı teyit ederek tecavüze uğradığı 
takdirde kendisini müdafaa ede
ceğini sarahatle bildireceği ~n -
nedilmektedir. Bittabi beyanna
mede, mihver devletlerine karşı 
Yugoslavyanın beslediği iyi ni -
yet1er de ifade edilecektir. 

"Akdenizden 
Almanlar da 
Ç ıkarllacak11 __ ,. __ _ 

lngiliz Akdeniz 
• 

Filosu Kumandam 

Böyle Söylüyor 

. . • .. 
lngiltere Hava 

Nazırının Nutku 
<Ba~ı J 1ncidel 

kudretine nisbetle de daha bü
yüktür. 

Bence, harp, daha feci bir saf
haya girmek üzeredir. Nazi Al 
manyasmı yenmek kolay bir iş 
olmıyacaktır. Fakat bu müm
kündür, bunu yapmak lazımdır. 
Ve yapılacaktır. 

Son ay .zarfmda, iki harp sah
Atina, 11 (A. A.) - "Etnos .. nesinde. Ingiliz hava kuvvetleri, 

gazetesi, J:ıususi muhabiri Grego. çok büyük kuvvetlere kar.şı mu
riadis'in Ingiliz Akdeniz filosu vaffakıyetle çarpışmıştır. Bil
kumandanı Amiral Cunningham hassa misli görillmiyen avcı tay
ile yaptığı bir mülakatı nesret- yarelerimizin faaliyeti neticesin
mektedir. Muhabir diyor ki: de, bu müddet zarfında, 4250 

"Büyük Britanya, bugün giriş. ~adar Alman tayyaresi ve 1100 
mis oldui'!'u muazzam savasta, Italyan tayyaresi tahrip edilmiş
Churchill'in sahsmda Pitt'ini, Ge tir. Bizim kavıplarımız ise 1800 
neral Wavell'in şahsında Welling ta:vyareden azdır. 
ton'u, Amiral Cunnin~ham'ın Sinclair, nutkunun bu kısmın
şahsında da Nelson'u bulmustur. da dominyonların ve müttefikle-

Amiral Cunningham bana de- rin yardımını sena ettikten son 
di ki: ra demiştir ki: 

- Akdeniz ufuklarının. İtaL "Avam kamarasının çok geç-
yanlardan oldufiu gibi. Alman- meden başka bir hava filosundan 
lardan da temizleneceğine kat_ da bahsedildiğini işideceğini ha
iyyen süphc>m yoktur. italvan ber vermek isterim. Bu filo. A
mağlubiyetleri İnı;riliz ve Yu~~m' merikan milyonlarının idare e
maneviyatının onlarınkinP üstün d~ceği "~urricane,, tayyarele
olmasına atfedilmelidir. İtalv:ın. rınrlen murekkep "Kartal,, filo
lann Akderıi1rieki mağlubiyetle- sudur. 
rinde Büyük İnıziliz harp !!emile- Sinclair, şimdiye kadar gelen 
ri mühim bir rol ovnamrntır. Amerikan tayvareleri hakkında 

Amiral, Yunan h~hrivesini öv. tafsilat verdikten sonra sözle
dükten sonra, kendisine su suali rine şöyle devam etmistir: 
sordum: · "Her Göbbels, kendisine ina-

- Düsmanın ikbaharda faali- nan safdil1ere Amerikanın İngil
vet göc;tereceğinden cok bahsedL tereye yardımının geç kalaca(!ını 
livor. İngilte:renin denizine ha- temin ediyor. Fakat Avam Ka
kim olmakta devam edeceğini marasına şunu bildiririm k! bu 
zannediyor musunuz? muazzam birinci sınıf Amerika 

Amiral Cunnin.e-ham'm ktsa ce_ tayyareleri, buraya zamanında 
vahı bir kırbaç gibi sakladı: gelecektir.,, 

- Sade bir ilkbaharda dei!il. --->-----

Bundan sonra gelecek olan bir 
cok ilkbaharlarda da filomuz de
niz hakimiyetini muhafaza ede
"ektir. 

----o-

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
CRas1 3 iindifl~\ 

Fransayı kazandıktan sonra. İs
panya ile de - bugün İngiltere 
ile anlaşmış gibi görünmesine 
rağmen - askeri iş yapması mu· 
hııkkak g-ibfdir. Bu takdirde İn
giltere daba müşkül bir vaziye
te düşecektir. 
Fakat bütiin mesele. Vichy hü

kumetinin A)manya ile askeri 
iş birliği yapmağa muvafakat 
etmesindedir. İstikbalin Laval'i 
olmai!a namzet ıı-ihi görünen A
miral Darlanda böyle bir tema
yül sezilmektedir. Hatta Al· 
manya, emellerini tahakkuk et
tirmek için, Fransada oldukça 
bir nüfuz sahibi olan Amiral 
Dar!andan. arkasından hic kim
seyi sürüklerneğe kabiliyeti ol
mıyan ve alelade bir Alman a· 
jam hüviyetini taşıyan Laval
den daha ziyade istifade edebi
lir. 

Ancak. Mareşal Pt>tain'in her 
şeye rağmen, harp etnıemek 
için teslim olan Fransayı böy· 
le bir maceraya sürüklemek is
tiyeceği şüphelidir. Çiinkü 
Fransanın Ahnanyaya iltihakı, 
İngiltere ile harp haline gelme
sini icap ettirecektir. Bu isf' 
Fransayı tekrar harp fecayii ile 
karşılaştıracak açlık ve sefaleti 
daha vahimleştirecektir. 
Diğer cihetten, bu harpten 

Almanya ve İtalya galip çıktık
ları takdirde - biitün cazip va
idlere rağmen - Fransanın istik· 
lal ile beraber, Alsas Lorene, 
Nise, Korsikaya. müstemlekele
rine veda etmeğe mecbur kala
cağını Mareşal Petain'in takdir 
edeceği muhakkatır. 

Bundan başka, Fransanın İn· 
giltereye karşı bir cephe alma
sı, ayni zamanda Amerikaya 
karşı da cephe alması demektir. 
Bunun neticc'crini Vichy hüku
meti her halde düşünecektir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı
dır ki, Mareşal Petain'in böy· 
le bir karar vereceği tahmin e
dilemez. 

Bütün bu tehdit hareketleri· 
le, İngiltere ve Amerikanın Fran 

saya gıda maddeleri itibariyle 
yardımlarını temin etmek gaye
si takip edildiği akla yakın ge
liyor. 

Köln Şehrinde Sanayi 
Merkezi Bomba~andı 

<Başı 1 incide! 
Fransadaki tayyare meydanları 
üzerinde keşif uçuşları yapmışlar
dır. Tayyarelerimizden üçü dön
memiştir. 

* . Londra, 11 (A.A.) - S;;ı?ahiyet-
lı kaynakbrdan öğrenildiğine gö 
re, düşmanın dün gece Ingiltere 
üzerine yaptığı hava hücumu es
nasında tahrip edildıği bildirilen 
iki düşman bomba tayaresinden 
başka bir üçüncü Alman bomba 
tayyaresi daha düşürülmüştür. ... 

Londra, 11 (A.A.) - Bir Nor -
veç ticaret gemisi. kendisine hü
cum eden bir düşman tayyaresini 
düşürmüştür. Norveç gerni"line 
hiçbir hasar olmamış, yalmz mü
rettebattan bir kişi bir mitralyöz 
kurşunu ile hafifçe yaralanmı~ -
tır. 

Alman tebliği•ne göre 
Berlin, 11 (A.A.) - Tebliğ

Dün gece savaş tayyarelerinden 
mürekkep kuvvetli hava filoları, 
Potsmouth'da doklara ve liman 
tesisatına saatlerce süren bir hü
cum yapmışlardır. Limanda ve 
tezgahlarda büyük yangınlar çık 
mıştır. Hava kuvvetlerimiz Ingil
terenin cenubu şarki sahilleri a
çıklarında ve Bristol kanalı önün 
de müteaaddit ticaret vapurları· 
nı bombardıman etmişler ve iki 
şılebi hasarn uğratmışlardır. 
Havkings tayyare meydanına kar 
şı yapılan bir hücum esnasında 
hangarlar ve sığınaklar tahrip e
dilmiştir. Yerde bulunan müte -
addit düşman tayyarelerine de 
tahrip edilmiş nazariyle bakılabi
liı'. 

Haf talık ge111i zayiatı 
Londra, 11 (A.A.) - 3 martta 

nihayet bulan hafta zarfında vu
kubulan ticaret vapuru zayiatı 
148,038 tona baliğ olmuştur. Bu 
zayiatı bildiren amirallik dairl"si 
tebliğinde, Hitlerin bildirdiği ilk 
bahar taarruzu başlamış addedi -
lirse, Iniliz mukabil taarruzları -
nın son zamanlarda bilhassa se -
mereli neticeler vermiş olduğu -
nu kabul etmek icabedeceği ila -
ve edilmektedir. 

J 1ıgiltere üzerinde 
Londra 11 (A.A.) - Dahili em

niyet nezaretinin tr;bliği: Dün 
~ece düşman hava f \ •liyetini bil
hassa İngilterenin cenubu üzeri
ne teksif etmiş ve hücum altı sa
at sürmüştür. Binalar ha.ı;ara 
uğramıştır. Müteaddit noktalar
da yangınlar çıkmıştır. Bir mik
tar ölü varsa da. zayiatın çok 
viikı;~k olmııdıilı samlm::ıkh>nır. 

KISA HABERLER 
BULGARJS1'ANDA: 

Japon Hariciye 
Nazırı Bugün 

Hareket Ed_iyor __ ,. __ 
Matsuoka, Berlinden 

Başka Moskova ve 

Romaya da Gidecek 
Tokyo 11 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı l\:fatsuqka bugün İmpa
rator ve Imparatoriçe tarafından 
kabul edilmiştir. Bu kabul. Mat
suoka'nın Avrupa seyahati ile a
lakadardır. Japon Hariciye Na
zırı Berlin'e gitmek üzere 17 
martta Sibirya ekspresine Man
culi istasyonundan binecek ve 
Moskova'dan geçecektir. "Do
mei., ajansı, Matsuoka'nın Ber
lin ve Roma'dan başkaca Mos
kova':yı da ziyaret edeceğini bil
dirmektedir. 

"D.N.B.,, ajansına göre Mat
suoka. Mançuko ve Moskova ta
riki ile Berlin'e .Ritmek üzere 
varın akşam Tokyodan hareket 
edecektir. Matsuoka'nın ~eya
hati müddetince Hariciye Neza
reti işlerini Başvekil Prens Ko
noye görecektir. Matsuoka'nın 
20 nisana doğ'ru Tokyo'ya döne
ceği zannedilmektedir. 

lngiltereye 45 

Torpito VerUiyor 
CRa!tl 1 inriıle-ı 

edilecej.H bahis mevzuu olmussa 
da, bu haber ciddi esaslara isti-
nat etmemektedir. · 

İngilterenin Vasinıztondaki bü. 
yük elçisi Lord Hal,ifax, "Daily 
Sketch,, muhabirine yaotılh be
yanatta, böyle bir mübadeleye 
ait hic bir projenin tetkik mev
zuu olmadıihnı söylemistir. 

Diiıer taraftan İngiltereye sev
kedilmek üzere sıra bf'kliyen 
malzeme arac:nda ilk gönderile
cek partinin "Sivrisinek,. ismi ve 
rilen ve saatte 70 mil sürati ohın 
mühim mikıfarda hücum botla
rmd;ın tesekkii1 ı>tti,i!"i malumdur. 
"RıındRn ha~ka Amerikan ordusu 
ihtivııtından tpfrik edi1en uzun 
mec:afeli bombardıman tavvere
leri de 15 ızüne kad;:ır görıderile
<'Pk malzeme arasında bulunmak
tadır. 

KonE!rPnin yarın kanun proie
c;ini nihai olarak kabul edecei!i 
7:ınne<lilmektedir. Medis reisi 
"Rloom lı-nnunun 25 muhalif reye 
karsı 410 rey ekserivetle kabul 
orfjlprPaini tahmin Pfmektedir. 

Amerkamn müdafaası için 
Vaşington, 11 (A. A.) - A.van 

meclisi Amerika müdafaa sebe
kec;inin A tlantikten Pasifik'e ve 
Atlastan Panamaya kadar j?enis
letilmesi icin yanılacak masraf1 
kabul etmic:tir. Mebusan meclisi 
tarafından daha evvPl kabul edi
len bu mac;raf l.51~.567,102 dola_ 
r:ı hı:ılil'f nlmaktadtr. 

Yeni de.niz tezgôlıları 
Sanfransisco, 11 (A. A.) 

Sanfransisco'da muazzam deniz 
tezgahları kurulmaktadır Bu tez
gahlarda İngiltere icin 30 gemi
nin insısına başlanacaktır. İlk 
kaburga, burada 1 Nisanda ko
nacaktır. 

Temin edildiğine göre. altı aya 
kadar Sanfransisco tezgahlan Al 
man denizaltılarının tevlit ettiği 
kayıpları tamamiyle kapayacak 
bir hızla gemi in~a edecek vazi
vetr> ıtirmi~ olııc~ktır. 

Gazetelerin talıminle1·i 

Nevyork 11 (A.A.) - "Nev
york Post,, un Vasingtondaki 
muhabirinin kuvvetle iddia etti
ğine göre, daha yeni kanunu tas
dik etmek üzere Roosevelt tara 
fından konacak imzanın mürek
kebi kurumadan evvel İngiltere
ve yardım etmek icin Roosevelt'
in alacağı tedbirler dünyayı hay
rete düşürecektir. Muhabirin 
haber verdiğine göre, Amerikan 
ordu ve donanmasının elinde bu. 
lunan stoklardan beş milyar do
lar kıymetinde harp malzemesi
nin İngiltereye verilmek üzere 
tefrik edildiği ö~renilecektir. Bu
nu müteakip Reisicümhur 10 
milyar dolarlık bir silahlanma 
oroı;ıramına ait bir bütçe teklif 
edecektir. 

Bu yeni tahsisatın yarısı 28 
bucuk mil:var dolara baliğ o
lan Amerika:ıı,n simdilik silah
lanma proe-ramına munzam büt
çe olarak ilave edilecek. diğer ya
rısı da İngiltereye ve demokra-

Yine yukarıda verdiğimiz i
zahata istinaden İngiliz hi.iku -
metinin de, Fransanın Almanya 
ile askeri iş birliği yapmasına 
mani olacak tedbirler alm:ısına 
ve - bugünkü İngiliz ga7.etcleri
nin de işaret ettikleri ıibi - ha
tasını tamir ederek Fransaya gı
da maddeleri göndermeğe mu
vafakat etmesine intizar oluna

• Sofya, (A. A.) - "D. N. B.,: Rea· silere yardım için kullanılacak
mi gazete, zirai araştırmalar lçın tır. 

bilir. 
M. Anten 

bir Bulgar • Alman enatitüıü ihdasrna 

Yugoslavyanın şerefine ve or
dusun un cesaı·et ve inatçılıık şôh
retine sıkı bir surette bağlı kala
cağını ve Yunanistana hücum et
mek maksadiyle Almanlar tara
fından Yugoslavyanın bitaraflığı
na karşı yapılacak her hangi bir 
tecavüz hareketine mukavemet 
edeceğini gösteren birçok alamet 
ler vardır. Yugoslavya mukave -
met etmek hususundaki azmini 
muhafaza eder ve bunu şüphe 
götürmiyecek bir tarzda izhar e
derse, bu tecavüz teşebbüsünün 
yapılmaması muhtemeldir. Bü - T 1 h d' k' 'B ı 
yük Y 1 g t l 

. d e eJi(rap ,, ıyor ı: u gar 
ugos avy~ _aze e erın en h"k. t· . ke di milletine ve 

dair kararnameleri neşretmlftir. Ens· , İ ı ,.,, 
t~tünUn merkezi Sofyadır, , fHT RA ;ı 1;..AN 111\ 
s. Rl.JS~ADA: 1 .ıEt6ti Ralliffid u/ın~bJele~ı:ı 

"Politika,, , vazıyetın fev~alade u ume ının n v 

h ld 
v k b 1 t k 

1 

komşularına karşı yaptıgı fhanet 
uzursuz o ugunu a u eme.- Yunan ruhunu zaafa uğ"ratma

te, fakat Yugoslavyanın sulh sı- mıştır Geçen hafta Nazi kıtaları 
;tasetine_ sadık k8:_larak başk~ rı;t~m . Bulga~istan dahiline yayılırken 
leke.t1erın. Y.aptıgı ~arbe. ıştıtak Arnavutluktaki Yunan ordusıı 
e~ıyeceğmı tebaruz ettırmekte- merkez cephesinde İtalyanlara 
dır· . ,.. karşı :veni bir taarruza li(eçmiş
Yunanıstanı.n katı kararı tir. Almanlara bundan ,güzel 

Londra 11 (A.A.) - "Daily bir cevap olamazdı. 

• M oıkova, 11 (A. A.) - "Tus,.: ıçin mürslle tertlbatı" hakkın-
Sovyetler Blrllği yüksek Sovyet mec. ıieki 6-3-939 ~i1nm ve 2697 sa 
llsl rlyuet divanı, devlet pllnı komlıı vılı ihtira müracaat-. bu def« 
yonunun reisi Voznesenskl'yl ekono- mevkii fille konmııık üzere ahe-
mik konıey için Sovyetler Birliği tıalk re devrü!erağ veya icar edile<'e-
komlserlerl heyeti blrlnet reis mua· ltinden talip olanlarm Oalatada 
vlnllğlne tayin etmil}tlr. Saburof, dev İktisat hanında Robert Ferri-
let pllnı komisyonu relısl iği ne ve ~v- ye müracaatları il:ln olunur. 
yeti er Biri liii hılk komiseri eri reJs 
muavinli§lne tayin edilmiıtir. ~-----' 

ALMANLAR 
Yunanistana 

Girecekler mi? 
(Başı 1 incide) 

tana Ingiliz askeri çıktığı takdir
de derhal harekete geçeceğini 
muhtelif vesilelerle tekrar et -
mekten geri durmamıştır. Hatta 
Hitler son nutuklarında nerede 
rasgelirse orada onu ezrniye ça
lışacağını beyandan çekinmemiş
tir. Bu şartlar içinde Yunanistan 
Ingiliz kuvvetlerinin Yunan top
raklarına nakline razı olmamıştır. 

• • S imdi vaziyet değişmiştir. 
Alman kuvvetleri Yunan 

topraklarına gelmiştir ve Yuna -
nistan doğrudan doğruya Alman 
tazyiki altında bulunmaktadır. 
Buna rağmen Ingiliz kuvvetleri 
hala Yunanistana çıkarılmam15 -
tır. Bu vaziyet karşısında akla 
gelen sual şudur: Acaba Ingfüz
ler Yunanistana asker sevkedecek 
vaziyette mi değillerdir; yoksa 
Yunanistan hala Alınan tehlike
sini bertaraf edebileceğine kani 
bulunduğu için, Ingilizlerin as -
ker göndermesine razı mı değil
dir? 

Ingiliz erkamharbiyesiyle müt
tefiklerinin askeri planlarını hil
miyoruz. Fakat hadiselerin harici 
manzarasına bakarak vaziyeti 
şöyle izah mümkündür: 

Almanya, Balkanları eline ge
çirmiş bulunuyor. Bulgaristan iş
gal altındadır, Yugoslavya kaza
nılmıstır. Yunanistana da Italya 
ile sulh yapması teklif edilecek ve 
Ingilizlerin Balkanlardaki nüfu
zuna bu suret1e nihayet verile -
cektir. Halbuki Yunanistana ta· 
arruz edilir de Yunanlılar muka· 
vemet eder. ve arkasından da İn
giliz kuvvetleri gelirse, Almanya 
Balkanlarda korktuğu ve çekin . 
diği harbe sürüklenmek mecbu

Afrika Harbi 

H~beşistan' d• 
İngiliz Kıtaatı 

Asosa Önünde 
Kahire, 11 (A.A.) - Umumi 

ka:argahm tebliği: Libyada ve 
Erıtrede, kayda değer mühim bir 
şey yoktur. Habeşistanda, impa
rat?r_luk kuvvetleri, Afodu tepe
ler;nı ~aptetmiş, hfilen Asosa'ya 
dogru ılerlemektedir. Düşman, ka 
ç~ken, dört top ve daha birçok 
dıger malzeme terketmiştir. Da
ha şarkta, Habeş vatanperver kuv 
vetleri Dambaşa şehrini zaptet -
miştir. Halen Debra - Markos'a 
doğru ricat etmekte olan Italyan 
kolalrını takibe devam eylemekte 
dir. !ki top ve mühim miktarda 
diğer harp malzemesi iğtinını e
dilmiştir. Italyan somalisinden 
Habeşistana ilerleyişimiz, şayanı 
memnuniyet bir tarzda devam et
mektedir. Yüzlerce esir alınmıstır 
bunlar arasında bir liva kumaıida 
nı ile bir Italyan hükumet komi
seri ve maiyetleri de vardır. 

Catroııx'mn sözleri 
Londra, 11 (A.A.) - "A.F.J,, 

Hür Fransız kıtalarmın Tunus hu
duduna kadar giderek general 
Weygand'ın kumandası altındaki 
askerlerin ellerini sıkacaklarını 
ümit ediyorum . ., Bu sözleri yakın 
şarktaki hür Fransız kuvvetleri 
kumandanı General Catro, Mı
sırda çıkan Arap gazetelerinden 
"Elbellağ,, gazetesi muharririne 
söylem.iştir. ,_., 

- --o-----

Hindiçini 
Siyam ihtilatı 

Halledildi 
riyetinde kalacaktır. Ingili?:ler Tokyo 11 (A.A.) - "D.N.B.,; 
şarki Akdenizde hakim vaziyet- Japonya, Fransa ve Siyam ta
tedirler. Mısır ve Filistinde der- rafından neşredilen müşterek bir 
hal Selaniğe nakledilebilecek mü tebliğde, Fransız Hindiçinisi ile 
him kuvvetler bulundurmakta • Siyam arasındaki hudut ihtilafı
dırlar. Bu sebeple Almanya*- nın halli için Japonyanın muta
nanistan~ taa:rruz. ederse In · - ı vassıt olarak yaptığı 'teklifi kabul 
re ve muttefiklerıyle karşıl · ve imza edildiği bildirilmektedir. 
cak, ve çetin bir harbe tutu~ı- Bu tebliğe gÖre, Fransız Hindi.
ya mecbur kalacaktır. Halhuki çinisi, Paklay mıntakasiyle Cam
Almanya, bütün ~uvveti ile gar~- bo'un garp ve şimali garbi ve 
~e. taarruza geçmı!t". h~zı~landıgı cenubundaki topraklan Siyam'a 
ıçın, Balkanlarda ikıncı bır cep· tcrketmektedir. Bütün bu mınta
henin açılmasından kat'i surette kalar askerlikten tecrit oluna
içtinap etmektedir. Bu sebeple caktır. Mckong nehrindeki iki 
Yunanistan üzerinde diplomatik ada (Kong ve Kone adaları) Si
tazyik ile iktifa ederek Yunan yam'a geçmektedir. Fakat bu i
hududunda beklemesi, ve ancak ki ada Hindiçini ve Siyam tara
Ingiliz kuvvetleri Selaniğe çıka- tından müştereken idare edile
rıldığı takdirde harekete geçmesi cektir. Japonya bu anlaşmanın 
ihtimali yok değildir. kat'i mahiyette olduğunu ıaranti 

Nitekim iki gündenberi Alman etmektedir. 
radyo ve matbuatı, Balkanlarda =====::================= 
diplomatik zaferin nihayet bul
duğunu, ve Ingilizlerin artık Bal
kanlarda hiçbir siyası :faaliyette 
bulunmalarına imkan kalmadığı
nı tekrar etmekte ve bütün na · 
zarları Atlantikte başlıyacak de
niz harbine çevirmiye çalışmak · 
tadır. Almanlar Yunan hududuna 
yığacakları mühim kuvvetlerle 
her zaman İngilizlerin Balkanlara 
yapmıya teşebbüs edecekleri ih -
raç hareketine mani olabilecek -
lerini düşünerek, bulundukJ.arı 
yerde durup bekliyebilirler. 

Maamafih. Balkanlarda her va 
kit kangren olabilecek bir yara
nın mevcudiyetine tahammül e· 
demiyerek kat'i bir ameliyat 
yapmak ihtiyacını da duyabilir · 
ler. Bu takdirde, Yunan hududu· 

na yerleşir yerleşmez, Yunanis -
tana bir ültimatom vermeleri, 
arkasından da Yunanistanı işgal 
ederek Balkanları tamamen te • 
mizlerniye teşebbüs etmeleri 
mümkündür. 

Bu ilitimallerden hangisinin 
hakikate daha yakın olduğunu, 
önümüzdeki günler zarfında ha • 
<liselerin alacağı şekil göstere
cektir. 

Telsiz Muhabere 
Ah nacak 

Memuru 

Devlet Meteoroloii işleri 

Umum Müdürlüğünden , 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü meteoroloji istasyonların

da çaliştmlmak ve 80 - 90 lira aylık ücret verilmek suretiyle aşağıda ya
z.ılı sartlar dairesinde 5 telsiz muhabere memuru alınacaktır. 

1 - Türk olması. 
2 - Alınacak telsiz muhabere memurlarının en az oorta veya orta 

meketebe muadil tahsil görmüş olması. 
3 - Askerliği yapmış olması, 
4 - Ecnebi bir kadınla evli olmaması. 
5 - Dakikada 100 kelime ·almak ve 100 kelime vermek, dakikada 15 

guruplu bir şifre telgrafmı alma kve yazmak, beynelmilel muhabere usul 
ve kaidelerini bilmek, telsiz cihazları ve tefcrrüatı hakkında ameli ve na
zari tam bilgiye malik olduğunu isbat etmesi. 

6 - En son çalıştığı müessesenin tezkiye varakasını hamil olması 
şarttır. 

7 - Yaptlacaü imtihanda muvaffak olması. 
Müracaat istidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus hüviyet 

cüzdnı, diploma veya tasdikname, askerlik vesikası, polisten tasdikli iyi 
huy kağıdı, sıhhat raporu, çic;ek aşı kağıdı evli olanlarm evlenme ctıı:danı 
ve en son cekilmis 6 adet vesikalık lotograflariyle en son 31 - Mart - 941 
tarihine kadar müracaat etmeleri. (1247 - 1735) 

i L A N 
Kars topçu alay 28 batarya gedikli erbaşı iken 8-7 .939 tari

hinde tt:rhis edilen !st. Kocamustafapaşa askerlik subesindeıı. 
331 doğumlu Mahmut oğlu Feti Gökdel hakkında topçu alay 
askeri mahkemesinin verdiği 21 _Mart - 938 ji(Ün ve 4 savılı ka
rar askeri temyiz mahkemesinin 16.11-939 gün ve 360 sayıl 
karariyle bozulmuş olup mezkur kararın tebliğ olunması i.cirı 
mumaileyh Fetıi Gökdeli:n alay askeri rnahkemesindP hnlıınar 
{İstanbul Samatya Kocamustafapaşa Yeni çeşme sokak No. 47 
hane adresinde İstanbul Cürnhuriyet müddeiumumili~ince ara
nılmış ise de kendisi bulunamamı~tır. 

İşbu askeri temyiz mahkemesinin vermiş olduğu 16-1 L!l::l9 
ı:tün v<: 360 sayılı kararın askeri usul mahkeme k~nununun 215 
maddesine atfen ilanen tebliğ olunur. (2094 _ 1894) 
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1 Emniyet Sandığı ilanları 1 ____ ı 

Taksitle EmlCik Satışı Sekiz 
Senede o/o 5 Faizle Ödenir 

SernU ClnsJ 

' 
Muhammen 
kıymeU 

~imekapı Çakrraga mahallesi Han-
çerlikillsc sokağmda eski, yeni, 22, 
28 Nolu. 
Üsküdar Hayrettlnçavuş Çczme sokak 
eski 6 yeni 4 No. 1ı 

Beyollu Kamerhatun mahallesi Tar
labaşı eski 33, 3!5, yeni 31 ~·o. lı 
Anadolukavağı, İskclemeydanı eski 89 
No, h dükkAn ve 9391 No.lı kayıkhane 

Arsa 

Arsa 
Klıdr aparlıman yarım 
nıssesı. 

95 No. lı odayı müştemll diğer dilkkln Dükkln ve kayıkhane 
Üsklldar Agıbaşı mahallesi Mektep
ookak eski 9 yeni 13 No. lı 
Üs1tüdar Tavaşihasanağa mahallesi 
Sellmpaşa sokağmda eski 28 yeni 36 
No. lı 

Kasımpaşa Hacıfertıat mahallesinde 
Plrinççi, Karanlıkçİ?şme sokağında es-

Ev 

Ev 

50 

100 

7500 

300 

100 

600 

ki 29, 29 yeni 45, 47 No. lı İki ev 600 
1 - Arttırma 21 - Mart - 941 tarihine düşen Cuma günü yapılacak ve 

l3 ten 15 e kadar devam edecektir. 
İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % U l nisbctinde 

pey akçesi yatırmak llıznndır. 
3 - Arttırma bcdelirun dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede se

kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler %5 faize tab!dir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece

de ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotoğraflan Sandık dahilindeki satış salonunda teşhir 

oluruna-ktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. 

EmlCik Almak ve Satmak 
İsteyenlere 

f stanbulun her semtinde her çeşit emlAk almak ve satmak için en kı
sa yol satış salonumuzu ziyarettir. 

İştenildiği takdlrde satılığa konan emlak mukabilinde ne mikdar 
borç verileceği tayin edilerek alfikadarlara bildirilir. Bunun için iki lira 
ücret almır. 

Teşhir Ucretl: Bir liradan asağı olmamak üzere üç ay için bin lirada 
on iki buçuk kuruıtur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alına
maz. (1514) 

Maliye Vek61etinden: 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

P Kaldınlması Hakkında tian 
banreısiz bir kuruıhıklarm J'erine dantelli bir lnınııluklar darp •e pfJ'a

aaya lı:ifi miktarda çıkarılmıt olduiundan dantelıu bir kuruılukların 31 
Mart 941 tarihinden ıonra tedavüldt1n lıcaldırıimas. kararlaıtmlmııtır D'ln
telılz bir lluruıluklar 1 Niaan 941 u.rihinden itibaren artık tedavül et:niye
celıc ve bu tarihten itibaren ancak bıı ıene müddetle yalnu malsandıklarile 
Cümhuriyet Merlı:ez Banka11 ıubelerioce •e Cümhuriyet Merkez Bankaaı 
ıubesi bu'onmıyan J'erlerde Ziraat Banlı:ası ıııbeh·rınce kabııl edileb•lec:elıctır 

Elinde dantelsiz bir kuru,luk bulunanların bunları malııandıclanle Cüm
huriyet Merlı:ez ve Ziraat Bankaları ıubcJerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

•903S. ~12~23. 

~ 

Her Yerde: Yerli EMİR Traş Bıc;akları. 
bulunduAu halde yerli olmayan bıçaklar kullanmakta mana yoktur. 

O Halde EMiR T raş Bıc;aklarını Kullanınız.ı" 

Çanakkale C. Müddeiumumiliğinden : 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iı (38387) otuz sekiz bin 

Uç yüz seksen yedi lira 1 kuruş ıc:eşifii Çanakkale vllAyeti dahilinde Ba
lıkesir - Çanakkale şosesi üzerinde ve Jandarma kışlalan karşısında 
yapılacak ceza ve tevkif evi inşaatıdır. 

2 - Bu * alt evrak 1t1nlardu-: 
A) PlAn, 
B) Eksiltme şartnamesi, 
C) Yapı i5leri umum!, fennt şartnamesi, 
D) Bayındırlık işleri ıenel ıartnamesi, 
E) Mukavele projesi, 
G) Metraj, 
F) Keşif hulAsası, 
H) Husus! ve fenni şartname, 
3 - İhale 17 Mart 941 pazart~I gilnil saat 15 de Çanakkale Adliye 

tıiruısmda C. müddeiumum1llği dairesinde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (2880) iki bin sekiz yilz 
seksen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden tatil i{in
leri hariç olmak üzere Qç gün evvel Çanakkale vllAyetine müracaatla 
alacakları ehliyet vesikaları ile 941 yılı Ticaret Odasına mukayyet bu
lunduklarına dair vesikalarını komisyona vermeleri lAıımdır. 

5 - İnşaat müddeti on aydır. 
6 - Taliplerin bu ise alt evra\:ı keşfiyeyi bedelsiz olarak Çanakka

le C. Milddeiumumllitinde göreblllrler. 
7 - Tekill mektuplarının ihale günü saat 14 de kadar komisyona 

makbuz mukabilinde verilmesi ve r-osta ile g!inderllecek mektupların 
ihale günil saat: 14 de kadar komisyona gelmiş olması şarttır. Postada-

ki gecikmeler kabul edilmez. (1292) 

Clnıl M iktarı Muha"!1• 
men e. ~~ 7,5 teminatı Ekalltme Saati 
Lira Kr. Lira Kr. tekil 

Kösele çl.7.me (10) çift 300.- 22.50 Pazarlık 15,30 
muhtelif 
Hırdavat leva:mnı (84) kalem - - " 16 

ı - Şartname ve müfredat ~teleri mucibince yukanda cins ve 
miktarları yazılı malzeme pazarlık usullyle satm almacaktrr. 

2 - Çlzmenin muhammen t>edell, muvakkat teminatı hizasında ya
zılıdır. 

3 - Pazarlık, 24/3/941 pazaı-:<-sl günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levazım ve mübayaat ~ubesindeki alım koml,syonunda yapıla
caktır. 

4 - Liste, şartname sözü gecen şubeden parasız alınabilir. 
5 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 

ı:tln cnme paral=ıriyle birlıktc mezkur komisyona müracaatları. (1778) 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisı .+. Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütun dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 

çocuğun mektE'pte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç olduğu en kıymet-
li eserdir. 

en cok verilen eserdir. 

Çünkü: Her hediye km!ıp kay
bolabilir, veyahut U· 

Çocuk Ansiklop("'disi 
çocuğunuza ~aydaıı ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifesini görür. 011a boş 
saatlerinde hocalı~ ve 
arkadaşlık eder. 

nuttt1abilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopoo1.!.l, ço-
cuğun bayatı üı:erınde 
tesir yapacak ve bu· 
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. • 

TAN Neşriyat Ev-i 
lstanbul 

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cllttir. Mükemmel şekildt 

teclit edilmil} olarak iki cll· 
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenıilô.tlr (6) liraıJO vt-rmr ..................................................................... ._ ....... _ ...... _____________________ ___ 

İstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı hanları 

Beher metresine 340kuruş fiat 
tahmin edilen 200,000 metre ka
putluk kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 25,000 met
reden aşağı olmamak şartile ay
rı ayn tekliflerde kabul edilir. 
!halesi 1913 / 941 çarşanba günü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnmesi 34 
liraya komisyondan alınır. Talip
lerin teklif edecekleri miktarlar 
üzerinden kanuni teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisvona vermele 
ri. (2016 - 1519) 

* 3500 adet yerli hayvan çulu 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 25/ 3/941 Salı $?Ünü 
c;aat 11 de fspartada askeri satm 
alma komis.vonunda van•lacak
tır. Tahmin tutarı 23.450 lira, 
kati teminatı 1758 liradır. Talip-

1 
!erin kanuni vesikalarivle teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermeleri. 

j (2052 -- 1743) 

1 * 1 

1 
Beherine tnhmin edilen fiati 

335 kuruş olan 100,000 adet ki
lim kapalı zarfla eksiltmeye kon-
muştur. 50.000 adetten aşağı ol
mamak şartiyle ayn ayn teklif
lerde kabul edilir. İhalesi 25/3/ 
941 Salı günü saat 11 de Anka· 
rada M. M. V. Satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi 1675 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin teklif 
edecekleri miktar üzerinden ka
nuni kati teminatlariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komi~vona vermeleri. 

(2042 - 1684) • Hepsine tahmin edilen fiatı 
45,000 lira olan 240 adet cihaz 
15/ 3 / 941 Cumartesi ~nü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Satın 
alma komisvonunda pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 6750 
liralık kati teminatlarivle ihale 
saatinde komisyona Relmeleri. 

(2076 - 1860) • Canlı olarak beher kilosuna 
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Devlet ~emiryolları ve Umanları işletme idaresi ılanlarr 
Muhammen bedeli (1484) ura <J!I) kuruş olan mu.htelif et>'atta 109 

metre bezli llstikten Transmisyon kayışı (24.3.1941) Pazartesi ıana saat 
(10,45) onu kırk beşte Haydarpasada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usullyle sııtm alınacaktır. 

Bu işe girmek l!Uyenlerin (111) lira (33) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları l~zımdır. 

Bu işe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1718) 

tahmin edilen fiatı 35 kurus olan 
20 ila 35,000 baş kovun 17.:'·L941 
Pazart~si li!iinü saat 11 de Anka
rada M. M. V. s~tm alma komiS
vonunda pazarlıkla satın alımı
caktır. Kovunların hepsi bir tali. 
be ihale 'edilebileceği j!'hi beşer 
bin ve daha yuksm partiler ha
linde avrı avrı taliolere de ihale 
elilebilir. Hepsini vereceklerin Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
51.600 lira ve oarti halinde ve-
~ceklerin teklif edecekleri mik- Topkapıda Maltepe asker! lisesi için saat başma veya aylık ücretle 
tar üzeinden kat'i teminatlariy- kimya ve fizik öğretm_en:er:in~ ihtiy~ç vardır. İsteklilerin şartları öğren-
le birlikte belli vakittf> komisvon- mek üzere mektep müdurlU~une murocaatlarL (2065 - 1775) 

da bulunmaları . (2084 - 1884\

1
240,000 kilo sığır eti alınacaktır. [ D H h ·• * Kapalı zarfla eksiltmesi Çanak- il"! r. Or OrUftl 4~ 

Beherine tahmin edilen fiatı ı kalede askeri satın alma komis- l 
100 kuruştan &000 adet zincir :vıı- vonunda l-4-941 5911 stünü .;a:ıt mınönO Nimet Abla rısesı 1tar 
lar sapı pazarlıkla satın ahnacak. 1 k T t 91 20" •ındakı muayenehanestnd• 
t ıh 1 . 21 3 941 C .. .. 15 te vapı aca tır u an • . hastalarını kabul P.dt'r 
ır. a esı - - uma ~unu lira ilk teminatı 5810 liradır. Ta .1 

saat 11 de Erzı_ırumda askerı c;a- l iplerin kanuni vesiknlariyle tek- .-. Telefon : 24ıs · 4 
tın alma komısvonu.nda V~!'ıla- j lü mektuplarını ihale saatinden , _Dr. İHSAN SAMİ -
ca~tır. Tutar_ı 5000 lır:_ı, katı te. IJir saat E'vvel komisyona verme- T ı· F O A Ş I S 1 
mınatı 7!i? lırad~r. Ntım~~n.: .~·e 1 ıeri. (2086 _ 1888). 1 . 
o::artnamesı komısvonda Rorulur. ı Tıto ve paratifo hastalıklanna 
Taliplerin belli vakitte knmisyo. tutulmamak için tesiri kat'.l, 
na gelmeleri. (2088 - 1888) Sahip ve Neşriyat mQrlürll Emin mukfiyetl pek emin uıze asıdır. * UZMAN, Gazeteclllk ve Neşriyat Her eczanede bulunur. Kutusu 

Beher kilosu 38 kuruştan T. L Ş. TAN Matbaası \. 45 kuruştur , 

12 - 3 - 941 
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Baş, . Dif, Nezle, Grip, 'B.omatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlarıaızı Derhal Keı 

icabında rOnde 3 kat• ılınıblllr. TAKLITL!RINOEN SAKININlt 
HF:R VF:ROr. PUt.LU KUTl'l.ARI ISRARLA ISTF.Vl'lllZ 

lstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amirliğinden : 

Bir Makinistle Bir Maranaoı 
Ah nacaktır 

1 - Depomuzda ücretle çallŞIT!ak üzere bir tayyare veya otomobn 
makinistiyle bir marangoz ustası alınacaktır. 

2 - Askerlikle allkası olmıyan isteklilerin imtihan giln ve şerai 
anlamak üzere en geç 15.3.941 tarihıne kadar Yeşilköy Hava Mmt~ 
depo fimirllğine mı.iracaatları. 

3 - Sanat okulu mezunu tercihan alınacaktır. (1829) 

Ankara Mıntakası Sıtma l\lücadele Reisliğinden: 
Sıtma mücadele sıhhat memuru yetiştirilmek üzere 17.3.941 tarihin• 

de başlamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı mli' 
teakıp on beş gün köylerde tntblkatLı iştigal olunmak üzere mmtaka• 
mı:z reisliğinde sıtma mücadele küçt\k sıhhat memurlan yetiştirme kur' 
su açılacaktır. Kursa gireceklerin r.şağıdaki şartları haiz olmaları lAzllll" 
dır: 

I - Ortamektep veya eski rüşdlye mezunu bulunmak 
II - Askerliğini yapmış bulunmak, 
111 - Sıhhatı tam olmak, 
iV - Türk olmak ve iyi ahl~k sahibi bulunmak, 
Kursa girmek istlyenlerln ı:.ııağıdakl veslkalarlle birlikte nl.hatt' 

martın on beşinci gününe kadar relsliğlmlze mUracaat etmeleri ilAn 01ıı• 
nur. 

1 - Ortamektep veya eski rüs diye mezunu şahadetnamesı. 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
3 - Askerlik vesikası sureti "terlıls tezkeresJ" 
4 - Sıhhat raporu "memurin kanununun 5 inci maddeslnln D. fı1'• 

rasında yazılı olduğu üzere,, 
5 - Hüsnü hal mazbatası, 
6 - Hali medeni beyannam~ 
7 - İaşesiyle mükellef olduğu kimselere ait beyanname, 
8 - 3 adet 4 x 6 eb'adında fotograf, 
9 - Tercümeihal varakasL (1157 - 1SS6) 

lstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amir&ğinden : 
Ap~ıda yazilı miktarda sanatltAra ihtiyaç vardır. Talip otanıarda1' 

bilimtlhan alınacaktır. İmtihanda gösterecekleri ehliyetlerine göre 50: ıs 
lira arasında ücret verilecektir. Talip olanların bir isUda ile Esklıehird6 
Hava Komutanlığına müracaat etmeleri ilan olunur .(1824) 
Adet Adet 

8 Betoniyer 
, Silindir makinisti .. 

4 Beton karıştırma makinisti 8 .. •• muavini 

karıştırıcı makinis:J. 8 Taıt kırma maklnlstl 
4 Terazi ve 4 çekici ustam .. .. 
4 Kova idarecisi makinisti 8 .. .. .. mua"9 .. 
4 T.okmak ustası 8 Aşçı 

lstanbul Mıntakası lktısat Müdilrlüğündell: 
1 - İktisat Vekfıleti ihtiyacı için 4200 ~det tezgAh malzemesine ıılt 

teferrüat "mekik, tarak, gücü, cırcır, çengel, iplik ve tarak cekecdi• 
çerçeve ve gücü telleri,. kapalı zarf usullyle satın almacakta: 

2 - Muhammen bedeli 60264 lir4dır. 

3 - Şartname dairemizden tedarik edilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayıh kanunun ahl<Amına uyıuıı 

olarak 4519.80 lira muvakkat teminatın vilfıyetimlz muhasebesine yatırıl• 
ması. 

5 - Yukarıda tadat edilen malzemeyi satmak isteyenlerin teklifname"' 
lerini 14-3-1941 tarihinde saat 15 e kadar Sirkecide klıin liman hanında~ 
müdürlüğümüzde teşekkül etmiş bulunan komisyon reisliğine vermeler> 
lüzumu ilAn olunur. (1400) ,,,, 
.._......,~~ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

KuruJu~ farihı : 1888 
Sermayesi : 100.000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja os adedi : 265 
7.iraf ve ticari hH nevi banka muameleled 

Biriktirenlere 28,800 Liret Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

llraat Ba"kaı•nda kumbaralı we lhbar9ıt taaarrut tleeaplarında aft as 11 
ııraı• bulunanlara ıenede 4 defı Q• klleeek kura ile •tall•dal<I pllna gOrf 
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