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Balkanlardaki 
,Vaziyetin 
Son Safhası ________ ........ ______ ~----

Almanya harbi istemediği için, 
Ywıaıustazıa hücum ederek İngi
liz.leri Balkanlara çekmekten iç
tinap etmektedir, Bu sebeple Yu
nanlstanı mağlılp etmek vaz.lfesi 
ltalyaya diışmüştür. İşte İtalya
nın ArnavuUuğa mühim kuvvet
ler tahşit etmesi, Mussolininin Ar
navutluğa kadar gelmesi, İtalyan 
ordusunun bilyük bir taarruza 
lalk:ma.sı bu sureUe izah olwıabi
llr. 

M. Zekeriya SERTEL 

B alk~arda ~ver devlet
lerının faaliyeti yeni blı' 

safha.ya girmiştir. 
Alınan orduları Bulgaristan • 

da yerleşınİ§ bulunuyor. Bütün 
tahminlere rağmen Alınan kıta
ları Yunan hududunu geçmemi§, 
~ttA Yunanistana siyasi tazyik 
lc.rası içın teşebbüsler bile yapıl
b:ıamıştır. Buna mukabil Musso
lini ArnavuUuğa gelerek Italyan 
ordusunun taarruza geçmesini 
emretmiştir. Mussolini Arnavut -
luğa pazartesi günü gelmiş, ve 
derhal kınnandanlarına dört gün 
2arlında bir zafer kazanmaları 
emrini vermiştir. Mussolini dtin 
:a.omaya dönerken, beraberinde 
ıafer haberini götürmek istediği 
için, kumandanlarını da seri bir 
2afer için tazyik etmiştir. Fakat 
ne Mussolininin emirleri, ne de 
ordunun dört gün süren taarru
zu, ltalyan Başvekilinin umdu -
ğu zaferi temine kafi gelmemiş
tir. 

Fakat bu hadise, bize mihveı 
devletlerinin Yunanistana karşl 
takip ettikleri siyasetin iç yüzü . 
nü meydana çıkarmıştır. Anlaşı -
lıyor ki, Almanya Yunanistana 
ltalya ile sulh yapmasını teklif 
etmemiştir, ve etmiyecektir. 
Çi.i.nkü galip bir Yunanistana 
tnağllıp bir devlete teklü edile
bılecek şartları kabul ettirmek 
tnumki.m değildir. Zaten Yuna
t:ııstan Almanların ileri süreceği 
Şartları kabule yanaşsa bile, tat
bıke muktedir değildir. Çünkü 
ln~ilizler Yunanistanda hava ve 
deniz üslerine yerleşmişlerdir, 
\re Yunanlıların onları buralar -
dan çıkararak bu üsleri mihver 
devletlerine teslim etmeleri im
kansızdır. Binaenaleyh Yunarus -
tanı mağltıp etmedikçe, onu sul
he mecbur etmek mümkün değil
dir. 

Almanya harbi istemediği içfn 
Yunanistana hücum ederek In -
gilizleri Balkanlara çekmekten 
tçtinap etmektedir. Bu sebeple 
Yunanistanı mağlup etmelk va -
2:üesi ltalyaya düşmüştür. Tşte I
talyanın Arnavutluğa mühim 
kuvvetler tahşit etmesi, Musso
lininin Arnavutluğa kadar gel -
l:nesi, ve İtalyan ordusunun bü
:tük bir taarruza kalkması bu su
retle izah olunabilir. 

* * B ıı arada Almanya Yugos-
lavyayı üçler paktına il -

tihak için kandırmakla meşgul -
dür. 
Yugoslav Hariciye Nazın Tzent· 

%81' Markoviç birkaç gün evvel 
ecnebi gazete muhabirlerine Yu -
goslavyanın harici siyasetini şu 
~nıretle izah etmiştir: 
~zim harlcl siyasetim1%1.n b.iriclk 
hedefi sulhQ muhafaza ve memle
ketimiz.in emniyetini müdafaadır. 

Bizim sulh isteyişim.iz korkwnuz.
dan değildir, bilakis bütün Tuna 
ve Balkanlarda her türlü harp un
surlarmı bertaraf etmek azmim.iz
den.cilr. Bizim sulh siyasetimiz 
snemleket.in hayati menfaatlerine 

( Sonu: Sa 5; Sil 6 J 

Yunan Başvekili Kori:z.ta 

Yunanistana Karşı 

Almanya 
Geniş Hazırhk 

.Yapıyor 
--Al"""---

Bulgaristana Küçük 

Denizaltıları ve Hava 

Kuvveti Gönderiliyor 

---
Bunlar Ege Denizi1tde 

Kullandacak 
Belgrad, 15 (A.A.) - "Reuter,, 

Almanların Bulgaristana yeni 
tayare filoları ile süratli küçük 
gemiler ve küçük denizaltılar gön 
dermekte olduğuna dair gelen ha 
berler Almanyanın Yunan sefe
rini büyük bir ciddiyetle telakki 
ettiğine delil addedilınektedir. 
Filhakika Alımı lar kara ordula
rı ile beraber Adalardenizföde bu 
deniz kuvvetlerini de kullanmak 
niyetindedirler, Herhalde Al
manlar Yunanlıların cesaret ve 
kuvvetlerini istisgar etmek iste
miyorlar. Evvelce küçük mik -
yasta hazırlanan harp planı ye
rine şimdi mühim bir harp için 

(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

Perapa 1 astaki 
lnfilôk Hôdisesi 

Tahkikatı 

-
Müddeiumumi Bu 

Mesele Etrafında 

Yeni izahat Verdi ----Bulgar Aianının 

Verdiği Malumat 
İngilterenin eski Sofya elçisi 

Randel'in Perapalas suikasti hak
kında Londraya gönderdiği ve 
dünkü gazetelerde neşredi -
len raporda bavullarda eski Türk 
gazeteleri de bulunduğu zikre
dilmekte idi. 

Tahkikatın inkişaf seyri etra
fında malı1mat almak üzere dün 
kendisine müracaat eden bir mu· 

(Sonu: Sa 5; Sü 2 ) .. ._..... .......... ~ ....... ......__ 
BUGÜN ALTINCI SAYFAMIZDA 

Renkli Haritamız 
Karilerimize bugün son sayfamızda renkli bir harita 

takdim ediyoruz. Bu haritada Bulgaristanla Yugoslav
ya ve Yunanistanın bu memleketle hemhudut olan kı
sımlarının tabii anzalarmı, muhtelif irtifadaki dağ ve 
tepelerini vazih olarak görüyoruz. Almanların Yugos
lavyaya ait Vardar yoliyle veyahut Bulgaristanda tesis 
etmekte oldukları üslerden Y unanistana ve Selaniğe 
karşı muhtemel tazyiklerini bu harita üzerinde kolay
lıkla takip edebilirsiniz. Lutfen altıncı sayfamızı çeviri
niz. 

.. GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Balkanlarda Vaziyet 
-·-

Gerginlik 
En Had Devreye 

Girecek _ ,_ 

Berlin, Asgari Tehlike 

Mukabili Azami 

T avizatı istiyor __ .,_ __ 
Almanya, Hazırlığını 

Tacil Edecek 
Londra, 15 (A.A.) - Man

chester Guardian gazetesinin 
diploatik muhabiri yazıyor: 

, ~ 
Çocutmıuza •erebileceğiniz en kıymetli hediye 

VALNJZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün bayatınd.
izinf bırakır • 

FiYATI (6) LffiADIR. 

Yunanistan Harbi ---
Son İtalyan 

Taarruzu 
Akim Kaldı __ ,.. __ 
Beş İtalyan Fırkası 

Yarı Yarıya indirildi, 

l SBin Ölü Verdiler 
·---.>--

1 

Musso:ini, Muvaffalt 

Olamc:dan Dönüyor 
Londra, 15 ( A.A.) - Time .. 

ı?azetesinin Atina muhabiri bil. 
diriyor: 

Balkanlar vaziyetindeki ger
ginlik, mahalli membalardan a. 
lınan raporlara göre yakında en 
had devresine girecektir. Yuna
nistandan gelen bir habere göre 
ttalyanlann şiddetli taarruzu 
Yunan mukavemeti karşısında 
kırılmıştır. Mussolininin ordula
nnı yeni hezimetlerin beklediği 
anlasılıyor. Bu itibarla Almanla
nn Yunan - Bulgar hududunda
ki hazırlıklarını tacil etmeleri 
muhtemeldir. Almanlar, Yugos
lavyayı tazyike devam etmekte 
iseler de Alman taleplerinin ne.. 
den ibaret olduğu Iayıkiyle bili-

Kenya cephesinde bir Hint dağ bataryasının sinyal merkezi faaliyet halinde 

Mussolininin cokt:rnheri baho;;ct 
tiği ilkbahar taarruzu basladığı 
gün olan pazardanberi hkbir ne· 
tice vermemistir. Esir edilen f _ 
tal:van zabitleri. Ducenin bizzat 
bu taarruzu idare etti~ini beyan 

nemenıektedir. , 
Yugoslav ordusunda mukave

met azmi artmııktadır. 
Asgari tehlike mukabili 

azami tavizat 

Hava Harpleri __ .,,.._ 

26 Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

lngiltereye Büyük 
Mikyasta Bir Hava 

Taarruzu Yapıldı 

Belgrat. 15 (A.A.) - ''Reuter,, 
Alman talepleri hakkında Yu -
goslavyanın bir karar almak hu_ 
susunda gösterdi{!i teahhur Hit
lerin Balkanlardaki planının taL 
bik tarihini değimirmio:ıtir. Al -
man proıtramına göre, Yu~oslav- Londra 15 (A.A.) - Bu gece 
yanın anlasmay1 persembe vünü mehtap dolayisiyle İngiltere ve 
imzalaması icap edivordu. Bunu garbi Almanya üzerinde yeni ha
müteakıp derhal ·Yunanistana va muharebeleri ol~uş,tur. !np:i· 
hücum edilecekti. Yugoslav dev- liz hava kuvvetleri üç defadır ki 
Iet adam1an Almanya tarafındAn birbiri arkasından Almanyaya 
teklif edilen anlaşmanın bazı hii- hücum etmektedirler. Bu gece 
kümlerini fleride üçlü pakta i1- İngiltere üzerinde 4 düşman tay
tihaka sürükliyecek mahiyette yaresi düşürülmüştür. Bu suret
telakki etmekte ve buna binaen le son üç gece zarfında düşÜrü
süphe fle ka~lamaktadır. Bura- len düşman tayyareleri 26 ya ve 
va .'!elen ve Viyananın ekseriva 1 marttanberi düşürülmüş olan 
iyi haber alan membalannilan tayyareler de 39 a baliğ olmuş
Çı.kan haberl"''"· A ltT1l'lf!va11!!1 Yu-ı tur; Diğer taraftan iki tayyare de 

(Sonu: Sa 5: Sn 2 l ( Sonu: Sa 5; Sil 3 ) 

lnailizlerin gece müdafaa tertibatından bir göriinüş 

Fransaya Gıda Japon Hariciye 
Maddeleri Nazırı Roma ve 

Gönderilecek -· -
Bu Maksatla Müzakere 

Y apıf maya Başlandı 
Londra, 15 (A.A.) - "Reuter., 

İşgal altında bulunmıyan Fran
saya bazı yiyecek maddelerinin 
gönderilmesi hakkında Amerika
da İnı:".Jli71 ve Amerikan mümes
silleri arasında bir takım müza
kereler cereyan etmektedir. Ma-
amafih bu müzakerelerin henüz 
ileri safhaya girmem.is olduğu 
zannedilmektedir. 

* Londra, 15 (A.A.) - Times 
,ı:(azetesinin diplomatik muharri
ri Fransız ticaret gemilerini harp 

(Sonu: Sa 5; Sü S) 

Berline Geliyor 
____, - -

Japon Parlamentosu 

Gizli l~tima Akdetti 
'fokyo 15 (A.A.) - Domei a

jansı bilJiriyor: 
Moskova yolu ile Berlin ve 

Roma'ya gitmekte olan Japon 
Hariciye Nazırı Matsuoka bugün 
Harbin'e varmış ve Öğleden sonra 
Sibirya ekspresiyle yoluna de
vam etmiştir. 

Tokyo 15 (A.A.) - İçtimaları
nı mart nihayetine k~dar tatil et
miş olan ayan ve mebusan mec
lisleri bull:Ün ~izli birer toplantı 
yapmıştır. 

Bu toplantılarda Başvekil ile 
Hariciye Nazır muavini Avrupa 
ve Asya meseleleri hakkında u
mumi izahat vermiştir. 

Mareşal Longmore 

Vakti Gelince 
da Almanlara 

Şiddetli Darbe 
indireceğiz 
-·-

lngiliz Hava Mareşalı 

Böyle Söylüyor 
Atina, 15 (A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Etnos gazetesinin hususi mu

habiri İngiliz Hava Mareşali Sir 
Arthur Longmore ile bir mül.i.. 
kat yapmış, Mareşal demiştir ki: 

"Vakti gelince, Orta Sark İn
giliz 'lava kuvvetleri İtalvanlara 
indirdiğinden daha ağır darbele
ri Alınanlara indirmekte gecik
miyecektir. 

Benil'n fikrimce İtalyan hava 
kuvvetlerinin mağlubiyetinin se
bebi, iyi şeflerin olmaması ve 
teşkilatsızlıktır. İtalyan tayya_ 
recileri savaşa vücutlariyle işti
rak ediyorlarsa da yürekleri ve 
ruhları savaşta hazır bulunmu
yor. Almanlarla belki iş baska 
türlüdür. Fakat onlardan da kor
kwnuz yoktur.,, 

Afrika harbi 
Nairobi 15 (A.A.) - Habeşis

tandaki harekat plan mucibince 
devam etmektedir. 

İtalyan Somalisindeki temizle
me hareketi süratle sona ermek
tedir. İtalyan kıtaları bakiyeleri 
ya teslim olmakta veyahut esir 
edilmektedir. 

Adisababa yolunda 
Londra 15 (A.A.) - Daily 

Telegraph gazetesinin Kahire 
muhabiri bildirivor: 

"Cenubu şarkiden Habeşistana 
'(iren İmparatorluk kolu Addis
ababa'ya doğru ileri hareketine 
muvaffakıyetle devam ediyor. 
Bu kol. Libya ileri hareketinde 
elde edilen sürat rekorunu kır
mıştır. 15 gün müddetle bu kol 
günde 40 mil katetmek suretiy
le ilerlemiştir.,, 

M altaya Hücum 
Malta 15 (A.A.) - "Tebliğ., 

Düşman tayyareleri dün ö~le vak 
tı Malta adasına yaklasmışlarsa 
da kayda değer bir hadise olma
m~tır. 

Amerikanın yardımı etmişlerdir. En siddı;:tli muhare_,, __ 
İngiltereye 

99 Gemi 
Verilecek 

---<J----
Yedi Milyarlık 

Yardım Tahsisatı da 
Kabul Edildi 

beyi teşkil eden bu harpte 1taL 
vanların bütün vasıtalarını ve 
bütün askerlerini kullandıkları 
anlasılmaktadır. Alakadar müşa
hitlerin kanaatine göre, bu mu
harebeye istirak icin cephede 
50.000 den faz1a İtalyan askeri 
bulundu~u muhakkaktır. $imdi
ye kadar Yunanlılar düsmanla. 
rını cephenin her noktasında 
riurdurmus ve bıızı noktalarda 
ilerlemislerdir. Zayiat miktarı 
pek büyüktür. Yunan rapcırla -
rında üc İtalyan fırkasının he
men kamilen imha edildilti bil
dirilmektedir. İtalyanların bu ta. 
arruzun neticesine verdikleri e
hemmiyet cephede yalnız Musso
lininin de~il. ~abine basından 
baZl kimselerin bulunm~ ile de 

Nevyork 15 (A.A.) - Vaşing- sabitt,iT. 
t~n~~~i res.~i menba~ardan öğre-ll 5 ltalyan f!rk'!"! utm 
nıldıgıne gore, Amenka Hitler'in yaı ıya ındırıldi 
deniz .. Yıldırım .harbini karştla -' Atina. 15 (A.A.) - Atin& rad
mak. 1;1Zere İngiltereye 99 harp vosu. Mussolini kıta1annın Ar _ 
g.emısı verecektir. Sene nihaye- navutlukta 30 kilometrelik bir 
t~den ev~el İngiliz filosuna il- cephe üzı>rinde veniden taalTtl· 
tiha~ etmış. bulunacak olan bu 73 rıecmelerinden sonra bircok 
g~mıler eskı model 17 muhrip ttalvan tııhurlarının tamırrnen 
bır .kaç sene evvel yapılmış 9 imha edildii7ini bildirmMir. İtal
denızaltı, 55 karakol gemisi ile vanan eetirilen veni kıtı:ı ların 
1.8 ki.icük torpidodan mürekkep- muharebeye atıldığını söyliyen 
tır. Bu gemiler o şekilde tedri- · · 
cen verilecektir ki Atlantik- de- (Sonu: Sa 5; Sil 1) 
nizini geçen her geminin yerine 
Amerikan donanmasına yeni bir 
gemi ilave edilecektir. 

Diğer taraftan İrı,giltereve ~ön
derilecek olan ilk harp malzeme
si meyanında pek çok tüfek, 7,5 
luk top, bomba ve mühimmat bu
ln~dıı~u bildirilmektedir. 
Turkıyeye yardım meselesi 

Vasington 15 < A.A.) - Ofi 
- eski Havas - Roo~evelt .ga7.ete
ciler toplantısında halen Türki-

f S.mu· Sa 5; Sü 3 J 

SIRASI GELDiKÇE: 

Ziraat Bankası 

Basrc:da Bir 

Şube Açacak 
Ankara. 15 (TAN muhabirin

den) - Ziraat Bankası Basrada 
bir şube açmağa karar verrnis ve 
dört memurunu bu maksatla Bas
raya göndermiş hulunmı:ıktadır. 

HORTUM UZANDI 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

O ürülü bir hortumun doluşunu gördünüz mü? Dip tarafın . 
d . ~an kıpırdamıya başlar, bir Boğa yılanımn ürpertici knml 
.a!1şı gıbı .. Ne oluyor demiye vakit kalmadan kendi kendine gr 

nhr. açılı~, yeryer sıçrar, uzanır, ve .. birdenbire fışkınr. Ne fişkırı~ 
ne fı.şkınş. Karşısında durmak gafletinde bulunmıya gelmc.z ha. 
Adamın sırsıklam olup sırtüstü geldiğinin resmidir. 

8u hortum ya çift örgü kumaştan olur veya telli kauı;:uktan 
Fakal v ~e~im ~al1settiğim ~o~ıun başka hortumdur. Fil ho.rtumı 
~a degıldır. ~ıl ~~dir sankı? ister Timurlengin babaç fili olsuı 
ıster Macar sırkinm fıkrası meşhur fili olsun. Ikisinin de hortumu 
solda nakıs sıfı.r kalır. 

Timurlengin fili ile Nasreddin Hocanın hikayesini herkes bilir 
tekt'arlamıya lüzum yok. 

Ötekine gelince ahun şahım bir fıkra değilse de eh yine ken 
dine.g?re bir .n~ldesi v~rdı.r: Macarlar hayvan bakımında ustadır 
lar. Iyı at yetıştırmelerınden ziyade at canbazbaneleri (Sirk) kur 
malan meşhur~ur. ~~nla~dan biri kasabanın kenarında çadır kur 
~u.ş halka ?1?rıf~~ go.sterıyorınuş. Civar köylerden birinde adaruı1 
hın bahçesının koşesın~ geniş. bir bostan kuyusu açtırmıya ba~la. 
mış. Beş aJ~ı metre derınlctmış, su çıkmamış. Bir pazar günü ku 
y~y~ merdiven koyup inmiş, kendi kendine çalışıyormuş. Bir gti 
rüJt~ kopmuş. Adamcağız ne oluyor? Demiye kalmadan kocaman 
bir fıJ paldır küldür bostan kuyusuna düşmesin mi? Dehşetli biı 
homurtu! Me~er canbazhanedeki fil ne olmuşsa olmuş kaçınış 
koşark~n ayagı kayıp kuyuya düşmüş. Adamcağ'ız korku~undan nf 
yapacagını şaşınııış. Bağırsa bağıramıyor. Dursa fil hiddetli. y 8 . 

r~dan~ sı~~ıp yaklaşmış ve fili okşamaya başlamış. Bir e-ün iki 
gil.ıı sırk fıli anyor, ev halkı babalarını. .• Nihayet ikisini de bul· 
muşlar. Kuyunun başına toplananlar: 

- Yahu! Demişler. Burada ne yapıyorsunl 
Adamcağız mahzun mahzun: 
- Şimdilik fili okşamakla meşgulüm! 
Bahsetmek istediğim hortum, bu filin hortumuna dahi lıt-nzc

me7~ Ona (Amerika hortumu) derler. Amerika hortuııuı.... Ha~ ır, 
şuna buna hoş eörünmck için, anlatmıyacaiun. 
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Şehrimizde 
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Yenı im r 
Hareketleri 

1 

Yazan: ULUNAY Tefrika No. 12 Harap Olmuş Çeşme! 
Ötekiler bu tasvirden ürper

rnder duyarak kendilerinin de bu 
heyecanı hissedebilmeleri için sı
ralarını beklerler! 

- Mücevherlerinizi otelde bı· 
raktınız değil mi? Dedi. Kadın
lar: 

Ve Sebillerin J 

Halbuki asıl Bal müzet Pariste 
artık kalmamıştır. Apaşlar Pari
sın haricinde birer şehir halini 
alan Banliyölere çekilmişlerdir. 

- Hayır. Dediler. Üzerimizde .. 
- Ne büyük ihtiyatsızlık! .. O 

halde dönelim. 

Tamiri Düşünülüyo.r ., 
Fen işleri müdürlüğü bir "Ta

rihi tetkik., heyEti vücude ge
tirmiştir. Bu heyet harap ol
muş çeşme ve sebillerin kendi 
stillerini muhnfazn etmek sar- 1 
tiyle imnr projelerini haZlrlıya- ı 
caktır. Heyet, belediye hudut-, 
ları içinde tetkikler yap!'lcaktır. 

Orada yeniden kurduklan mu
hitte, birbirlerini bıçakhyarak, 
oldürerek yaşarlar. Bu gibi balo
lara girecek olanların mutlaka kı
y, !etlerini değiştirmeleri, yani O

ranın müdavimleri gibi başları
na kasket giymeleri, boyunlanna 
yakalık yerine bir ipekli atkı sar
maları, ayaklarına da altları ip 
espadril'ler giymeleri şarttır. Bu 
türlü kıyafetini tebdil edenlerin 
dahi yalnız gitmeleri tehlikelidir. 
Mutlaka yanlannda oranın müda
vimlerinden biri bulunmalıdır. 
Yoksa yabancı simayı kendileri
ni tarassuda gelen bir hafiye zan 
nederler ve hemen bir kavga çı
kararak gürültü arasında şüphe 
ettiklerini temizlerler. 

Zaten böyle bir arzuda bulu
nanlara, polis, mesuliyeti kabul 
etmiyeceğini açıkça bildirir. 

Prens Fazlullah, ruhunda o 
mı•hitte yaşamak ihtiyacının ga
lebe çaldığı zamanlarda Ariantö-
ve giderdi. Orada kendisinin un
vanını, şahiyetini kimse bilmezdi., 
Yalnız aralarında ondan bahse
derlerken: 

- O yükscktendir. 
Derlerdi. 
Polis -ancak resmi ilmak şar

tiy le- Arjantiyö'deki balonun ka· 
pısının önünde gezer, içeriye gi
remez; şüphelendiği bir mücrimi 
baloda tevkif etmesine imkan 
yoktur. Orada "muhit.., in kanu
nundan başkn hiç bir US'tll tatbik 
edilemez. 

İnsanlar hangi sınıftan bulu
nurlarsa bulunsunlar, kendilerin
den üstün olnnlara karşı korku 
ile karışık bir hiirmet beslerler. 
Fazlullah tanıdığı apaşları adeta 
teshir etmişti. İçlerinden paraya 
ıhtiyacı olanlara bir kaç defa yar
dım etti. Kendisinin ~izdiği plim 
dahilinde bazılarına para kazan
dırdı. Bu suretle büyük bir iş 
yapacağı zaman onları istediği gi. 
bi kullanırdı. ,,. ,,. 

Üçü bırden sorduır.r. 
- Niçin? 
- Çünkü "Elize,. sarayında bir 

kabul resmine gitmiyoruz ma
dam! Kanlı, katil ve hırsızların 
yuvalarımı gidiyoruz. Bunlar beş 
frank için birbirlerini bıc;akhyan 
adamlardır; cemiyetin haricinde 
yaşarlar. Hepsinin bizim S?ibi zen
ginlere karşı bitmez tükenmez 
gayizlerl, kinleri vardır. Onların 
arasına yüzbinlerce frank eden 
pırlantalarla incilerle gidilir mi? 
Kadınlardan biri endişe ile sor· 

du: 
- Sıl!ıhınız yok mu? 
- Var. Fakat ihtiyatlı bulun-

mak doğru değil midir? Sizin bu. 
nu düşünt'Cel?inizi zannettim de 
evvelden söylemeye lüzum bile 
görmedim. Olmaz, olmaz. Bura
dan dönmek daha münasiptir. 

Üç kadın da gittikçe merakla
rını arttıran manzaradan mah· 
rum olmam fstemivorlardı. 

- Buradan tersyiizü dönece
ğimize hepsini çıkaralım. Çanta· 
mıza koyalım. 

En vaşlıcalnn ilave etti. 
- En do~rusu Prense verelim. 

* * Hemen inci gerdanlıkları, 
küpeleri, bilezikleri, yü

zükleri çıkardılar. Fazlullah ce
binden büyücek bir keten men
dil çıkardı. İçine koydular ve 
mendilin uçlarını sıkı bağladılar. 
Prens kıymetli çıkını pantalonu
nun cebine koydu. 

- Şimdi biraz gönlüm rahat 
etti. Dedi. 

Seyrek bavagazi fenerleriyle 
aydınlanan bir sokaktan iJerli
yorlardı. Ta uznklprda bir kö
pek havladı. Beş on adım öteden 
bir gölge kaydı. Kadınlar daha 
şimdiden titreşiyorlardı. 

Prens yakasını kaldırmış iki 
elleri cebinde önlerinde duruyor· 
du. 

(Arknsı \'nr) 

l\IAARİFTE: 

Mektepler Arasında 
Ameriknlılann içinde koca

sından yeni ayrıhnış gayet 
zengin bir kadınla iki hemşiresi 
vardı ki, zabıta romanları oku
mak, cinaı filmler seyretmek. a- Nakil Talimatnamesi 
paş hikayeleri dinlemek yüzün-
den bütün arzulan bu hayatın 
hakiki safhalarını da görmek i
di. 

Prense rica ettiler: 
- Apaşların bulundukları ye

ri görmek istiyoruz. Acaba müm. 
kün müdür? 

Fazlullah, kalın pro sigarasın
dan kesif bir duman savurarak 
sordu: 

- Korkmaz mısınız? 
- Tehlikeli midir? 
- Zannederim. Bastil tarafın-

daki balolara gidiniz, merakınız 
zail olur. 

- Onların taliktten ibaret ol
duğunu herkes gibi biz de bili
yoruz. Mademki siz Farisi o ka
dar iyi tanıyorsunuz. Elbette ha· 
kikiıerinin ner~de olduklarını da 
bilirsiniz. 

- Ben bir kaç defa dostlarım
dan bir romancı ile gitmiştim. İs
terseniz bir akşam beraber gide
lim. Fakat evvela hepiniz basımı
za gelecek her türlü vakadan der 
layı beni mesul etmiyece~inize 
dair bana bir kağıt imzalarsanız. 

Kadınlar, daha şimdiden hele
can içinde idiler. Prensin bu sö
zü onların daha ziyade merakını 
tahrik etmişti. Her şeye muvafa-

Maarif Vekaletince Galatasa
ray lisesinden diğer liselere nak
ledilecekler hakkında bir talimat 
name hazırlanmıştır. · 

Bu talimatnameye t?Öre. Gala
tasarayın ikinci devre birinci ve 
ikinci sınıfından diğer liselerin 
birinci sınıfına imtihansız kabul 
edilecekler, ikinci sınıftan diğer 
liselerin ikinci sınıfına imtihan
la girebileceklerdir. İkinci devre 
sınıfiarında okuyanlar diğ'er lise
lerin muadil sınıflarına imtihan
la, bir sınıf aşağıya imtihansız 
devam edebileceklerdir. 

ORTA OKULLAR ARASIN
DA - Maarü Vekaleti başka baş 
ka yabancı diller okutan orta o
kulların birinden diğerine nakle
decek talebenin tabi tutulacağı 
muamele hakkında bir talimat
name hazırlamıştır. Bu talimat
nameye göre, birinci sınıftan 
bir başka dil okutan bir okulun 
birinci sınıfına naklettiği zaman 
derslere bir ay evvel başlanmış 
olduğu takdirde yazılı da dahil 
olduğu halde o dersin bütün yok
lamalarına girmeğe mecbur tutu_ 
lacaktır. 

kat edeceklerdi. Prens: Müddet bir ayı geçmiş ise bi-
- Sizi en müthiş kurtların a- rinci yoklamaya girip girmemek

rasın götüreceğim! Göreceğiniz ' te talebe serbest bırakılacak, yal 
manzarayı hiç bir zaman unutmı- nız ikinci yazılı yoklama ile söz
yacaksınız. l~ yoklama~a.girecektir. Bu va-

Gidilecek ~n takarrür etti. o zıyette bu ikı. yoklamanın orta
gün, akşam yemeğini beraber ye. laması talebenın sınıf geşme no
diler. Fazlullah frakının yakasına tu olacnktır. 

Usküdar meydanı - Usküda-
rın meydan planı şehir meclisin
ce kabul edilmiştir. Yeni plılııa 

~öre meydanın etrafındaki dört 
tarihi camiin etrafı açılacak ve 
bütün camiler denizden gcizükebi
lecektir. Şemsi paşa cihetine yeni 
bir araba vapuru iskelesi yapı -
lacak ve vapur iskelesi ile araba 
iskelesi arasındaki mıntaka san • 
dalların korunması içın bir koy 
haline getirilecektir. Usküdar is
kele meydanının Beylerbeyi cihe
tine otomobil parkı ve bir park 
Yapı lecaktır. 

Hazırlanan projenin tatbikine 
bu .ayın 27 sinde baslanacnktır . 
KURUÇEŞME YOLU - Be

şiktaş ile Kuruçeşme arasındaki 
yükselen duvarların yıkılmasına 
ve yerlerine parmaklıklar yapıl· 
mı:tsma karar verimiştir. 
Haydarpaşa köpriisii - Hay -

darpaşa garında Usküdarla Kadı· 
köy arasında demiryolundaki ge· 
çit mahallinde fevkani köprü in· 
şaatının 400 bin liraya kadar ya· 
pılabileceği anlaşılmıştır. Inşaat 
masrafının üçte biri derecesinde -
ki miktara baliğ oluncıya kadar 
her sene belediye bütçesine 1\0 şer 
bin lira konması kararlaştırılmış
tır. 

\Dl.İYEDE: 

Bir Katilin T eczivesi 

istenildi 
Ramide Topçularda metresi 

Santuhi'yi öldürüp ahıra göm
mekten suçlu Dnnval Kekliğin 
muhakemesi dün ikinci ağırcezn 
da son safhaya varmıştır. 

İddia makamı, katilin metresi 
Santuhi'nin ahırda beyı!ir tek
mesinden öldüğünü ve kendi öl
dü sanılacağından korkarak ~öm
düğü hakkındaki iddiasının varit 
olmadığını delillere istinaden 
bildirmiş ve suçlunun Ceza kanu
nunun 448 inci maddesine göre 
cezalandınlmasını istemiştir. 

Muhakeme müdafaaya kalmış
tır. 
Şaban adında 14 yasında bir 

cocuk Azak sinemasında vnnına 
oturan Ahmet isminde birinin 
film seyretmesinden bilistifade 
cebinden 10 lirasını çalmıştır 

Saban, dün. ikinci sulh cezndn 
c;orgusu yapılarak tevkif edilmiş 
tir. 

KUMAS CALMJSLAR - Ri-ı 
fat oğlu Fethi ve Kemal Alenbir 
adında iki genç Beşiktaşta bir 
kumaş mağazasından 300 liralık 
kumaş çalmaktan suçlu olarak 
Adliyeye verilmiştir. Fethi bu 
mağazada çalışan arkadaşı Ke
mal ile bir sinema dönüşünde 
mağazava gittiklerini ve para
ları kalmamıs olduğu için buna 
bir çare diişünüp nihayet 45 
metrelik bir kumaşı aldıklarını 
ve kendisinin evine J?ötürüp 
sakladığını itiraf etmiş, Kr.mal 
de bu iddiayı teyit etmiştir. 

Kemal bundan başka ayni ma
ğazadan bir ll\Üddet evvel 200 li
ra kıymetinde bir fotoğraf ma
kinesi çalmaktan suçludur. Her 
iki suçlu da yapılan duruşmala· 
rı sonunda tevkif edilmiştir. 

Deniz Klübü Azası Zeki 
Sporel'in Çıkarılmasını 

Dün Protesto Etti 
Klü,p Azası, Ayrıca idare Heyetinden 

Ümumi Heyet Muvacehesinde 

Hesap Sormaya Karar Verdi 
Moda deniz klübünün kurul

masında büyük gayreti görülen. 
ve senelerce bu klübü memleketi 
mizde deniz sporları hareketinin 
bir merkezi haline getirmeğe ça
lışan Zeki Rıza Sporelin, klübün 
maksat ve gayesine muhalif ha
reketlerinden dolayı içeriden ve 
dışarıdan tenkitlere uğrayan i
dare heyeti tarafından klüpten 
c;ıkarılmağa teşebbüs edilmesi 
değil yalnız klii.p azalan arasın
da, bütün spor alemimizde. bü
tün gençlikte, hatta her sunf 
halk arasında hayret ve teessür 
uyandırmıştır. Dün bir çok o
kuyucularımız bize telefonla ve
va mektupla bu hMise kar~ısın
daki teessürlerini bildirmişlerdir. 

Bu kararı protesto etmeğe ka
rar verdi~ini bildirdiğimiz klüp 
azası da dün idare heyetine no
ter vasıtasiyle seksen kişilik bir 
orotestoname göndermişlerdir. 

Bu protestoya iştirak edenler 
arasında Akşam refikimizin baş
muharriri Necmettin Sadak, ga
zetemiz sahip ve başmuharriri 
M. Zekeriva Sertel, Zingal şir
keti müdÜ:rü Tevfik Ali Cinar. 
avukat Hamdi Halim ve Ramiz. 
Moda klübünün ilk müesslslerin
den bulunan 1ngilizier. ve daha 
bir çok şehrinıizin maruf sima· 
larından avukat .. tü..:car. "bankacı. 
komısyoncu ve ı;alre vardır. 

Klüp azalannın gönderdikleri 
protestonun foto,ğrafisi yukarıya 
!rnnmustur. Metni de şudur: 

Protest<Hıun sureti 
"Biz aşağıda imzaları yaı.ılı kliip 

Azaları, Zeki Rıza Sporelin klüpten 
lhrııcma karar verdiğinize muttali ol
duk. 

Klüp nizamnamesi mucibince idare 
heyetinin. bir azanın ihracına karar 
vermesine hakkı yoktur. Ve tıza hak
kında herhangi bir karar verebilmek 
için de evvelemtrde kendisinin davet 
edilerek, dinlenmesi, klObUn nizam
namesinde sarahaten yazılı bulun
maktadır. 

Ayni zamanda medcnt kanunun ce
miyetler faslında llırnç hakkının he· 
.reti umumlyclerc ait olduı'U saraha
ten yazılıdır. Nizamnamemizde ise bu 
hilkme muhallf h1çblr madde yoktur. 
Binaenaleyh Zeki Rıza Sporelln bu 
ahkama muhnlü bir kara maruz kal
masında isabet görmüyoruz ve bu ka
rarı Azanın vaılyetindckl emniyeti 
muhil telakki etmekteyiz. 

Binaenaleyh salfıhlyet harici ve nl
zamnameye muhalif olarak verilen 
bu karann iptalini talep ederiz.,, 

* Klüp azası ayrıca, azasının şe-
ref ve haysiyetiyle bu derece 
lRubalice oynayan idare heyetin
den umumi hevet miivacehesin
de hesap sormağa karar vermiş
tir. 

Kliip idare heyeti dün protes
tonameyi alınca şaşırmış ve te
laşa düşmüştür. Bu yüzden, ev
velce dün akşam verileceği bil
dirilen balodan vazgeçilmiştir. 
Bu balo için hazırlanıp masraf 
eden ôza da bu karardan dolayı 
ayrıca mütPe~sır olmuşlardır. 

.................................................................................................. 
1 Şehinşah Hazretlerinin Y ıldönümleri 

Iran Konsoloshanesm<ie diin yapılan resmi kabul
den bir intiba 

Dost, müttefik ve kardeş İra· 
nın büyük hükümdarı Alfı Haz
reti Hümayun Sehinşahı İran Rı. 
za Şah Peh}evi Hazretlerinin do-
ğumlarının yıl dönümü müna!-le
betiyle dün sabah saat 1 l de Ca
ğaloğlundaki İran başkonsoloslu 
l!unda bir resmi kabul yapılmIF 
ve başkonsolos İran kolonisinin 
tebriklerini kabul etmiştir. 

helediye reisi doktor Lutfi Kır· 
dar, hükumet ve parti erkanı 
kordir.lo;ratik, İstnnbulda yaşa
yan İranlılar, güzide ve kalabalık 
bir davetli kütlesi bulunmuş
tur. 

Toplant! çok samimi bir hava 
ıdnde ve geç vakitlere kadar 
devam etmiş ve davetliler dost 

Sarıyerde Pasif 
bir orkidea ilivtirmiş, kadınlar da 
bir müsnmereye gidi.'!lorlarmış gi
bi suvare elbiselerini giymişlfir ve 
miicevherlerini takmışlardı. 

Etuval meydanından arabaya Korunma Tecrübesi 
bindiler. Prens şoföre bir semt 
söyledi. Araba süratle cenup 
BanJiyölere doj!ru yol aldı. 

Bugün saat 15 de Sarıyerde 
yarım saat d(.'11.'am edecek bir pa· 
sü korunma tecrübesi yapıla
caktır. Bu denemede paraşütçü 
imha ekiplerine mensup 200 kişi 
vazife alacaktır. Sarıyerden son. 
ra diğer yerlerde de her kaza pn. 
sif müdafaa tertibatını ikmal et
tikten sonra vilayeti haberdar e
decek ve o zaman umumi bir pn.. 
sif müdafaa denemesi yapıla. 
caktır. 

BİR İHTİKAR DAVASI -
Fincancılarda ecza ticnretiyle iş· 
tigal eden Raşit Sevil. kilosu 350 
kuruştan satılması Iazımgelen je. 
latini muhtelif kimselere 750 ku. 
ruşa satmak ve bu suretle 1000 
lira kadar fazla para temin etmek 
suçundan muhakeme edilmekte 
idi. Dün asliye 2 inci ceza mah
kemesinde Raşit Sevil'in mevku
fen muha~er,eslne devam edil
miştir. Muhakeme tahkikatın ta
mamlanması için talik edilmiş
tir. 

Öğleden sonra da yine bu mut 
lu gün münasebetiyle konsolos· 
hanede bir çay ziyafeti verilmiş
tir. Zivaf Ptte İstanhul vali~i ve 

ve müttefik memleketin büyiik 
hükümdarı Ala Ha7.reti Hüma· 
vun S:ıhin,~hı İran Rıza Sah Peh 
!evi Hazretleıine çok uzun ömür 
temenni~;rır0 hnl•ırımıı~lnrdır. 

Paristen çıktılar. Yarım saat 
sonra şoför arabanın içine doğru 
eğilerek sordu: 

- Hnngi sokak? 
Prens: 
- Durunuz. Bundan ötesini 

vürüyeceğiz 1 

* * Arabadan indiler. Fazlullah 
şoförün parasını verdi. 

D::ır bir sokağa saptılar. Kıvmet
lı mantolara bürünen ka·!ınlar, 
bozuk kaldırımlar üstünde uzun 
okceli kunduralarla burkula bur
kula ılerlıyorlardı Prens birden
bire durdu. nklınn mühim bir şey 
gE.:lmış gibi: 

16 l\Iart Şehitleri İhtifal 
Bugün Eyuptekı şehıtlikte 16 

mart şehitleri ihtifali yapılacak 
ve 1919 da Şehzadebaşında şehit 
düşen askerlerin hatırası anıla. 
caktır 

, 

Ferah Sineması Tahkikatı 
Ferah sineması yangını tahki

katı ikmal edilmiştir. Alınan ne
ticeve göre, yangın haberinin it
faiyeye geç verildiği, fakat ih. 
1-ıarı müteakıp itfaiyenin yan~ı
.,a yetişti~i anlaşılmıştır. Bele. 
diye, yangını vaktinde ~aber 
vermivenler hakkında takıbata 
..,irişmiştir. 

Kadıköy Kitap Sergisi 
Dün saat 17 de Kadıkoy Hal· 

kevinde ikinci kitap sergisi açıl· 
mıştır. Sergide soıı günlerde çı_ 
kan butün devlet kitapları ve 
hususi nesrivat ıcşhir edilmek. 
tedir 

Bir Bekçi Kaza 

Neticesinde Öldü 
Ortaköyde Karakol sokaiındıı 

iemir esya fabrikasında ~ec<> 
bekçisi Mustafa Saçlı oğlu evvel· 
ki akşam fabrikanın eşya araba · 
sını jçcri sokmak istemiştir. Bu 
sırada beygirler ürkmüş ve ara· 
bayı üyük bir sür'atle yokuş a· 
1~1 sürüklemeğe başlnmış ve a 
aba büy~k bir hızla volun ke 
ıarındaki bir telgraf direğin 

çarparak parçalanmış ve Musta
fa da varalanarak ölmüştür. 

Reisicümhurumuzun 

Tıbbıyelilere iltifatı 
Tıp fakültesi talebesi, tıbbiye 

1ayramı münasebetiyle, Reisi. 
cümhura bir tazim telgrafı gön 
dermiştir. Reisicümhur bu tel 
grafa Rektörlük vasıtasiyle şu 
revabı vermiştir: 

"Konferans salonunda topla. 
nan tıp talebesinden fakülteni" 
114 üncü vıldöniimü münac;ebe 
ıyle telgraf aldım. Tıp hocalu 

·ına ve calışkan talebeye S<'V1/ 
ve tebriklerimin iblağ bu\•urul
masını rica ederim.~ 
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Tek Tip Ekmek sPoR: 

Her Tarafa Milli Küme 
Teşmil Edilecek Maçları 23 

1 Francala Satışının Mart~aşbyor 
Tahdidi için Dörtler Kupas• 

Tedbirler ·Almıyor Müsabakalarına Bugün 

Devam Edilecek Ankara 15 (TAN muhabirin
den) - Buğday istihlfıkini daha 
çok azaltmak maksadiyle tek tip Milli küme maçları bu sene, 
ekmek kararnamesinin İstanbul. on klüp takımı arasmd.a yap~
İzmir ve Ankaradan başka diğer caktır. Istanbuldan yıne dori 
büyük bazı v1Uıyetlerimizde de klüp iştirak ~decekı Ankaradan 
tatbiki için tetkikler yapılmakta üç Izmirdcn iki takım alınacak
olduğu haber verilmektedir. tır. Onuncu takım olar?1t. ~. Es· 
Diğer taraftan lokantalarda kişehirin Demirspo~ milli kume

francala satışına mani olmak için ye ithal edilmektedır. .. .. 
İstanbul, İzmir ve Ankara bele- Futbol federasyonu muınessıll 
diyeleriyle toprak mahsulleri o- pazartesi günü bölge binasında 
fisiyle yapılan temaslar müsbet klüp murahhaslarını toplıyarak 
bir mnhiyete intikal etmiş bulun bu seneki milli kiline turnuvası
maktn. ofis, bu üç vilayete ver- nın icaplarını tesbit edecektir. 
miş olduğu francala ununu her Maçlara 23 martta başlanacaktır. 
2ün biraz daha tenkis etmekte- Bugünkü :Maçlar 
dir. Alakdar makam fran~a}a Milli küme maçları başlayınca· 
satışının hasta ve çocuklar ıçın kadar dört Istanbul klübü a-
vapıldığını ve lokantalara gelen ya d tertip edilmic:: olan fut-

.. t ·1 • vl k" ele ol rasın a ~ muş en erın sag am ıms r - - de Şeref 
duğunu ileri sürerek francalanın bol maçlarına bu~n . 
lokantalarda yenmesiyle buj?day- stadında deva rnedile.cektt ır. b 

1 ·· Bugün Fenerbahçe ıle stan u 
dan !uzumund~,:ı fazl.a israf Y_a- r Galatasaray ile de Beşiktaş 
pıldıgını tebaruz ettırmektedır- ~ •1 klardır 
ler. arHşı aşda~at kl"'b': maHlm kuv· Belediye §lehrimizde er or u un . . 

f l • Y 1• • t l'ıd •t veti ve bu maçlara verdiklerı e-
ranca a ''!'a ını a ı h . f yunlan heyecanlı 

edıyor emmıye ın o v .. . 
B 1 d . "kt' t -d·· 1-v•· ve zevkli kılacagı şuphesızdir. 

e e ıye ı ısa mu ur ugıı • •• 1 dınldı 
francala imalinin tahdidine baş- Bır Futbolcu Ceza an 
lnmıştır. Yeni lip ekmek Yapıl- lstanbulspor takım~ santr
madan önce ve. sonra ~ünde 226 hafı Rüşt üye ceza heyetı tarafı~
cuval francala unu istihlak edil- dan kırk beş gün hak mahrumı· 
mekte idi. Pazartesinden itibaren yeti cezası verilmiştir. lstihbara
toprak ofisi francala imalnatçıla- tımıza göre, bu cezaya sebepı bU 
rına günde ancak 140 çuval un gencin bir kaç klübe müracaat 
verecektir. Bu unların tevı iatı etmiş olmasıdır. _ 
belediyen:n hazırladıj!ı listeye Bu şekilde bir hareket ~o~e 
göre yapılacaktır. Evvelll hasta- ceza heyeti tarafından amatorlük 
haneler için francala yapan fı- nizamlarına aykırı görülmüş v~ 
rınlara un verilecek, bundan son yine duyduğumuza .. göre, e~ 
r;ı rfieer fmnlara verilecektir. klübünün bu futbolcuye hedıye 
Fınncılar zam istiyorlar - Fı- olnrak giyecek eşyası vermiş ol

rıncılar belediyeye müracaat ede- masr da göz önünde tutulmuştur. 
rek bir çuval undan 96 ekmek çı- Bize kalırsa ve şayet rivayet
karılamadığını ileri sürmüş:er ve ler doğru ise, bölge ceza heyeti, 
narhın arttırılmasını istemışler - vakın zamana kadar can olan 
dir. Belediyenin yaptığı tetkikle- ktüp değiştirme serbestisinden is· 
re göre bir çuval undan 96 ek - tünde etmek istiyenleri cezalan· 
mek çıkabilmektedir. Bunun için dırryor demektir ki bu hareketi 
yeni bir tecrübe yııpılacak ve bu yapan da yalnız bu genç değil
işte fırıncıların emri altında ol • dir. Hediye meselesine ı?elince. 
mıyan müstakil hamurkaralr kul maddi kıymeti muayyen bir had
lanılacaktır. di geçmiyen eşyanın bir amatöre 

hediye edilebileceği ancak m~a
baka mükafatı olarak vC'rl1emıye
ceği hakkında beynelmilel ama
tör nizamnamesinde sarahat var· 
dır. 

MÜTEFERRİK: 

Eminönü Kızday 

Kongresi Y apddı 
Kızılay Eminönü kaza şubesi

nin senelik kongresi diin saat 
14,30 da Ticaret odası salonunda 
vapılmıştır. 

Toplantıda bir senelik faaliyet 
rporu okunmuş ve idare heyeti 
ibra edierek yenisi secilmiştir. 
Kızılay Eminönii kazası bir sene 
zarfında 34 bin lira varidat temiıı 
etıııic:tir. 

Taksi ücretleri - Belediye, tak 
si şoförlerinin müşterilerden faz
la para almamalarını temin için 
bir nizamname hazırlamış ve bun
ların bütün taksi arabalarına ya -
pıştırılmasına karar vermiştir. 
Bu karara göre gece zammı saat 
24 ten sonra yüzde yirmi nishe
tindc, şehir harici zammı da yal • 
nız gitme için 50 kuruş olarak bir 
defa ödenecektir. Eğer şehir ha· 
ricinden ayni otomobille avdet e
dilirse şehir harici zammı verıl -
miyecektir. Şehir harici yerlerin 
i.-.imleri taksilere yapıştırılan tnri
felerde gösterilmiştir. Bu esasla -
ra riayet etmiyenler şiddetle ce -
zalandırılacak lardır. 

PİYASADA: 

Dün 300 Bin Liralık 

ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 

300 bin lirahk ihracnt yapılmış
tır. Gönderilen malların arasın

İnönü Kır Koşusu 
Türkiye kros birinciliğinin 30 

martta lnönii koşusu namı nltm· 
ıfa Jzmirde 7500 metre üzerinde 
vımılacaaını yazmıştık. 

lstanbul. bu koşuda iiç takrn:ı
ln temsil e<flecektir. Ôğrendi~ı
mize göre. Istanbul takımların -
ıian biri talebeden müte-;ekil ola
cak ve bu koşucular sehrin mek
t ... nı,.,.; nG....,, ... ., lı-n,..,,..,,.kl~rrhr 

Ankara Radyosunum 

Çocuk Gecesi 
Bütün dünya radyoları, akşam

ları çocuklara mahsus neşriyat 
vapar. Onlara tntlı masallar an· 
latır, eğlenceli hikayeler nakle· 
der onlara mahsus musiki par
çal~n. hülasa çocuğu eğlendir· 
meğe çalışır. 

Bizim radyo da bir müddet ev· 
vel çocuklara mahsus neşriyata 
başlamıştı. Fakat bu proğram ço
cukları eğlendirmekten ziyade 
sıkıyordu. Şimdi Ankara radyosu 
çarşamba akşamlan saal 6,45 tc 
yeni bir çocuk programına baş
lamıştır. Bu çocuk saatini, Ame· 
rikada pedagoji tahsil etmiş bir 
~ene kız idare etmektedir. Az 
zamanda radyomuzun bu progra· 
mı en çok be~enilen kısmı olmuş
tur. Şimdiye kadar radyo idaresı 
ne 400 den fazla takdir mektubu 
ı:?Önderilmi~:,tir. 
Cocuğunuz varsa, çarşambıı 

~nleri snat 6.45 te radyoyu ne: 
mPvı 11nııhrınvın1z. 

da deri. kuru meyve bulunmak· -----------
taydı, ilk defa olarak ta Çekya
va taze torik sevkedilmiştir. 

İthalata 2elince, son iki gün 
ıçinde Almanvadan üç lokomotif 
gelmiştir. Bulgaristandan dn 
kimyevi maddeler, ve ilaçlar, bek 
lenmektedir. . ._ .. 

ALMANYAYA GÖNDERİLE
CEK BARSAKLAR Dür 
A )manyaya barsak ihraç edecek 
olan tacirler, Ticaret mıntaka 
müdürlüğünde toplanmıştır. İh
.. nç edilecek olan flOO bin lirahl 
'ıarsnk tacirler arasında tnksın 
•dilmiştir. 

YERLİ NİŞADIR - Yerlı 
nişadır imaline muvaffak oları 
zat. büyük masraflara girdij!ı ı 
•ın, şimdilik nişadın 80 kuruş 
satabileceğini, fiyatları müra 
kabe komisyonunA bildirmiştir 
~ışadır nümur.eleri. devlet kim· 
yahanesinde tahlil edilmiş, beğe 
nilmiştir. 

İstanbul cihetindeki sine
malnr seanslarına muayyen 
saııtlerinden daima 15 daki
ka sonra haşlı;\·orlıır. bes dn· 
kikalık i~tirnhat znmanlnnnı 
da sıTa!\lna ve zaınımınn C"Örr 
"5 ıfok:kın•a v:ırım ,.:ı.,fe kn 
lnr m:ııtı\'orlar. Halk hosı 
~osuna ;amnn kavhedivor 
1-ıattô irlerinde bu Jiiznnıoıı• 

e kc\'Cİ tt7.atınalar viiziind<'r 
"on tramv11vlann1 kacırnnln 1 

da bulunuJ~r. İstnnhnl tarı• 
fındaki sincımaJarda saat inti 
'"mı hir tft .. 1ii temrn edil<' 
~·i,·or. 'icln" ., ., ., ? ., ---·=-- •:'.11 ~ 

" 
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150 .. 1 Ay 300 

çin artık kabili tatbik olmadığı
nı zannediyorsa A vrupada, As
ya da, Afrikada ve Okyanusya. 
da, miistevlilere karsı kabili 
tatbik başka bir Monro'e prensi
bi olduğunu kendisine söyliye
biliriz. Bir milletin, kendine 
ait olmıyan hir sahaya müda _ 
hale edebildiği zamanlar artık 
geçmiştir. Yeni enternasyonal 
nizam, coğ'rafya iizerine ~iies. 
~es bir siyasi nizam olacaktır. 
lngi1tere imparatorlu~ gibi bir 
teşekkiiliin artık bugün yaşa. 
ma-:1 imkansızdır. 

"SALNAMEİ DEVLETİ 
Osmaniye,, Sahifelerini 

anzarası 

l - Bu harp;-en mühim rolü 
1nyyareleriıı oynadıgı muhakkak
tır. Amerikanın lngiltereye verdi
gi tayyarelerin bir kısmı uzun me
Safeli bombardıman tayyareleri 
kendi yasıtalariyle Oky:ınusu a
şarak Ingiltereye gelmektedir. 
2 - Amerika yardımının zama
ıJmda yetışip yetişmiyeceğinl ha
<iıseler gosterecektir. Ancak Ce
ttubt A!rika Başvekili Mis -
ter Smuts'un dediği gibi, Her Hit
ler nihayet Amerikayı da harbe 
So~uştur .. Her Hitlerln ilti.n cqil
lttış ve edılmemiş olan iki harbi 
de kazanması icap ediyor. Mihver 
<ievletlerinin endişeleri de bundan 
dolayıdır. 

Yardımı: 

Y ardım kanununun tasdi
l ki, mihver devletleri 
~:ahafilini ciddi surette endişe. 
endirmekte devam ediyor. Al. 
an ve İtalyan matbuatı ve 
adyoları, bu hadisenin Alman 
e İtalyan milletleri üzerinde 
hıptığı cesaret kırıcı tesiri gi. 
ermek maksadiyle, bu yardı
~ n vaktinde yctişemiyeceğini 
Yliycrek ehemmiyetini azalt
ıya ve mahiyetini tahrif et. 
iye çalışmaktadırlar. 
Stefani ajansının, hiilasasını 
Şağıya derC'ettiğimiz tebliği ~a
anı dikkattir: 
''Yardım kanununun kabulü 
ihver milletleri tarafından 
İikunctle karşılanmıştır. Bu 

t
~rdım esasen evvelce hesap e. 
•imiş ve lazım gelen tedbirler 
lınmıştır. Berlin ve Roma, 

t
ll~iltereyi Amerika yardımına 
ğınen mağli'ıp edeceklerine 
nidirler. • 
nu kanunun müeoıısir olabil-

~
esi için stı iiç şartın bulun
sı :ıanıridir. 

1 - Amerika endiistrl111inin, 
rp endiistrisi haline gelmesi. 

~ • uzun zamana mütevakkıf. 
.... 
2 - ln1?ilterenin, kiilliyetli 

~llrdım gelmeden evvel mağlup 
lırıaması, 
3 - Ilarp mnlzemesinin, Al

~an denizaltılarına rağmen, 
llıı> s::ıhnsına nakledilebilme. 
~ri. 

Mösyö Hitler, İngilterevc 
arp malzemesi tasıvan bütiin 
~~hlilerin hntırı lacağını (!avet 
!'ık olarak hildirmioı;ti. Diğer 
!hctten, l\fioı;ter Roosevelt'in 

l1Yaseti, ııu iki prensi en mül
Qenı olmaktadır. 

1 - Amerikanın, i muha-
1•tn tarnf arasında kuvvet 
lııı.ıvazenesini ta,·in eC'ek hir 
hakem \'a'livetine gelmesini 
lııiimkiin kılacak derecede kuv
~etlenmesi. 
, 2 - İngiltere İmparatorlu. 
~llnun mirasını Pline gedrmek 
ltıaksadiyle, bu İınparatorluğun 
ita ii fi ar aa <;t. 

Mister Rooo;evclt bu suretle 
areket ederken. MonrClc> pr~n

'ilıini unutmaktadır. O eğer 
tonroe prensibinin Amerika i-

11 mart 1941, Amerika tari
hinde çok miihim bir tarihtir. 
O gün Amerika Reisicitmhuru, 
Amerikan milleti ile i:vi geçin -
mek istiven ve diinyada her şe. 
yin adilane bir surette haUi i. 
çin onun yardımına giivenen 
milyonlarca insana meydan o. 
kum ustur.,, 

Stef ani'ye Göre : 

S tefani ajansının: ffiir mille. 
tin kendil'e ait olmıvan bir 

saha,·a müdahale <'..tehildijH 7a. 
mantarın Jrt'cmis olduğu) hak. 
kmcJaki nokt:ıi nanırı. herkesi 
candan Sf'vindir("<'ek bir t,.h,.ir 
mahiye1inde ise d<'. hinat İtal. 
:van ordularının Arnavutlukta 
Yunanistana karsı harekP.tleri 
bunu nek acı bir surette tekzip 
etmektedir. 

Ayni ajano:ın, yarrhmın eec 
kalacai.!ı ve Almıın denhaltı1a
nnın faa1ivetlprivle akam<'t<' 
uğrıya<'aih hnkkındaki miitRla
asmt da hıl..ti""'"r te,•it etme
mektedir. Filhakika. ıfilnkü VR-

71mızrla da is1'1"et etti!!imiz ~ihi. 
Amerika, endiio:trisini haTP en
düstrisi haline kovP'nk kin ka
nunun ta«t1ikini heklemf>mistir. 
Daha simdiden. harp malzemesi 
imal edeC'rk vazi:\'ete gelen bin
lerce fahrika fam verimle C'ahş. 
maktadırlar. D"lliz tezJ?ah1arın. 
da ham ve nnldive l!'t>mileri in. 
şaatt siiratlcndirilrniştir. 

Hiç şüphe<:iz. Alman t1("nizal
tılarının faaliyeti, nakil isini 
ciddi bir surette ı:riiclcstirmek
tedir. Bu mesele. f nıdltere:ı,ri ol. 
duğu kadar Amerikayı da ya. 
kmdan alakaılar etmektedir. 
~on giinlerde İngilterede yeni 
bir nakliyat kumandanlığının 
teşkili ve bunun basına tanın
mış Amirallerden birinin geti
rilmesi; diğer cihetten Mister 
Roosevelt'in, nakil işini kolay
laştırmak maksadiyle Londraya 
l\lister Heriman'ı göndermesi, 
bu alakanın başhca tezahürle
ridir. İngiltcrede, donıinyonlar. 
da ve Amerikada inşa edilen 
yeni nakliye gemileri de, hiç ol
mazsa kısmen, batan gemileri -
nin yerini tutabileccklerdir. İn. 
gilterenin Amerikadan (".Ok mik. 
tarda alacağı harp gemileri de, 
denizaltı hiicumlarının tevlit 
ettiği zayiatı azaltacaktır. 

Bu tedbirlerden başka, Ame
rikanın irlandanın cenup ve ce
nubu garbi limanlarından isti
fade etmiye çalıştığı anlaşılıyor. 
İrlanda buna razı olduğu tak. 
dirde, bizzat Amerika nakliye 
gemilerinin bitaraf İrlanda li· 
manlarına malzeme nakletme 
leri belki tadil olacaktır. İMil
tereye karşı husumeti mahim 
olan ve memleketi harp sahne
si yapmaktan <:ekinen İrlanda 
devlet adamlarının böyle bir 
teklifi, Amerikadan gels~. dahi, 

, (Sonu. Sa 5; Su 7) 

~rc< '~ karıştırırken ··M wııs .öezırgan t!Skl Ut::ı-
terleri yoklar,, fehva _ 

~ı~ca makale zemini bulmak 
ıçın, evvelceden evin bir tarafı- y A z A N 
na kaldırılmış olan kitap yığınla- • ------.... 
rını karıştırırken gözüme kırmızı • 

rinde kaba yaldızla basılmış bir e ,· Ha lı'd astar kaplı iri bir cilt ilişti. Uze- R f k 
Osmanlı arması vardı... Bu ar-
mayı bilmem hatırlıyan kaldı 
mı? 

Hani piştovla~, kılıçlar, süngü
ler, kargılar, mızraklar ve bun
lara mümasil silfilı kabza ve 
başlariyle çevrelenmiş ve tura 
kitap, terazi, güneş, ilci sancak 
ve beş tane nişan nevinden bir 
sürü resimler, şekiller, temsil -
ler, ş~gıllar ve çıngıllarla süs -
lenmış, fazla yüklü maamafih 
tenasüplü eski arm~mız ... Arma
nın altında yine yaldızdan bir 
yazı: (Salnamei Devleti Aliyyei 
Osmaniye), bir de tarih: 1323 

Bu tarihin Kameri oluşuna gö 

-~f§;! 
re .:S<> yıllık oır vesuta. .. .öumı -
yenlere söylemek lazım: Salna -
meyi, Meşrutiyetin ilanından ev
vel, hükfımet her sene muntaza
man bastırır ve maaşı bin kuru
şu bulmuşlardan itibaren her 
memura, bir mecidiye mukabi
linde zoraki dağıtırdı. içinde ne
ler vardı? Bir takvim, eski pa
dişahların isimleri ve kısacık hal 
tercümeleri, rütbeler, resmi el
kap, nişan tarifleri, kanunu csa-

. si sureti ve bunların arkasından 
"Eshabı meratip,,: Işte mabeyin 
er kam, nezaretler, vilayetler me 
murları, ecnebi sefirler, yabancı 
devlet hükümdar reisleri ..• isim, 
isim, isim! 

O zaman hayatta ve ikbalde 
bulunan bu binlerce adamdan 
kaçı kaldı? Kaç tanesini inkılap
lar yerinden attı, yahut daha 
yükseklere çıkardı? Kaçı sessiz- · 
ce söndü, kaçına yeni roller oy
namak müyesser oldu? Adları 
bile amlmıyanlar, sonradan ne 
isimler yaptılar? Şöhretler na
sıl eridi, hiç sanılanlar ne şöh -
f Pt 1 f'Tf' f>Tİc;tj? 

S ayfaları çevirıyorum: .Me
ratip esbabının başında 

birinci olarak vezirlerle müşir
ler geliyor. Bunlar 99 kişidir ... 
Fakat aralarında iki tane de hü
kümdar var: Mısır hıdivi ile 
"Bulgaristan Prensi ve Rumelii 
şarki valisi Ferdinand., ! Hepi -
miz biliyoruz ki, o hidiv, kral o
lamamıştır; ötekisi ise krallığa 
yol bulınuş, lakin umumt harp 
sonunda memleketini terke mec-

İngilterede Beşinci Kol 
-
Nasıl Çalışıyor? 

bur olarak menfa yolunu boyla
mıştır. 

Geriye kalan 97 rütbeliden 
ikisi istibdat devrinden Meşruti
yete yine Sadrazam sıfatiyle in
tikal ediyor: Kamil ve Sait Pa
şalar. lstibdadın birkaç vezırı 
ve müşiri sonradan, hürriyet za
manı sadrazamlığa çıkıyorlar: 
Rumeli umumi müfettişi Hüse -
yin Hilmi Paşa, Gazi Etem ve 
Gazi Ahmet Muhtar paşalar, Ha 
riciye Nazırı Tevfik Paşa, Ye -
men kumandanı Rıza paşa, sal
namede sadece damat sıfatıyle 
anılan Ferit paşa gibi.. Şeyhli -
lislAm Cemalettin Efendiyi ye
ni devirde de bir aralık tekrar 
ayni mevkide buluyoruz. Ma
liye Nazırı Ziya Paşayı da keza ... 

Yine vezirler ve müşirlerden 
istibdatta nazır değil iken 10 
temmuzu müteakip, muhtelü 
senelerde bu mevkie yükselen
ler çoktur. Trablusgarp kuman
danı Recep Paşa Erkanıharbiye 
reis vekili Rüştü Paşa, 31 
martta Adliye Nazırı iken 
maktul düşen o zamanki Er-
zurum Valisi Nazım Paşa, 
Babıali vakasında öldürülen 
Harbiye Nazırı diğer Nazım 
Paşa, Bursa valisi Reşit Müm
taz, damat Arif ve Hikmet, ope
ratör Cemil Paşalar gibi ... 

Maamafih ayni derecedeki pa
şalardan birçoğu hürriyetin 
ilanmdan sonra Ege adalarına 
sürülmüşlerdir: Dahiliye Nazın 
Memduh, Bahriye Nazın Hasan 
Rami, Başkatip Tahsin Paşalar 
gibi... Bazı nazırlar Meşrutiyet 
devrinde kendilerini büsbütün 
unutturmuşlar, konaklarında ve 
ya köşklerinde gürültüsüzce sö
nüvermişlerdir: Nafıa Nazırı 

Zihni Paşa, Maliye Nazırı Nazif 
Paşa, Bahriye Nazırı Celal, Ma
arif Nazırı Haşim, Evkaf Nazı
rı Turhan Paşa nev'inden ... Ba
zısı ise - Sadrazam Tevfik Paşa 
ve Damat Ferit' gibi - Eskisiyle 
kıyas kabul etmiyecek derece -
de, iyi veya fena, tarihin pek 
mühim hadiselerinde büyük rol
ler almışlardır. 
Şu satırlan yazdığım tarihte 

bu 99 vezir ve müşirden hayat
ta kalabilenler pek azdır: Hidiv 
Abas Halim,, Kral Ferdinand, 
Operatör Cemil Paşa ve birkaç 
damattan ibaret. Cemil Paşa 

Şehreminliği ve Nafıa Nazırlığı 
V<'IT"tl'l1<:fıl' 

S ıvWerd.e btiyük rutbeleı 
den ikinci derecedekinir, 

adına "Bala,, derlerdi ki, bun -
lar salnamede takriben ıki yüz 
elli kişiyi buluyor; aralarında 
babamın adına da rastladım. Ba
la eshabından Meşrutiyet devri
ne intikal edenlerin başında ma 
beyin mütercimi ve Babıali hu
kuk müşaviri Hakkı Bey geliyor. 
Bu Hakkı Bey, Trablus Garbin 
İtalyan tecavüzüne uğramasın -
dan sonra istifa eden Sadrazam 
Hakkı Paşadır. Yine hukuk mü
şavirlerinden Gabril Efendi, Bal 
kan harbinde Haricive Nazırlı
ğında bulunan Gabriel Nora
donkyan'dır. Salnamede Yemen 
valisi diye gösterilen Tevfik 
Bey, Damat Ferit kabinesinde 
Maliye Nazırlığı yapmış; maliye 
müsteşarı Ragıp Bey de 31 
mart hadisesinde birkaç gün 
ayni nezarete getirilmişti. 

Bala listesindekilerden Şefik 
Elmüeyyed umumi harpte Şam 
da asılmış, maliye muhasebecisi 
Abdurrahman Bey Maliye Nazı
rı iken Babıali hadisesinde ca -
nını dar kurtarmıştı. Atina se -
firi Rifat Bey, Abdülhamit ta
rafından, bilahara. vezir rütbe
siyle Londrada sefirlik etmiş, 
Meşrutiyette de uzun müddet 
Hariciye Nazırlığı yapmıştı. Sa
daret mektupçusu Adil Bey, mü
tarekede Dahiliye Nazırlığında 
bulunmuştu; gurbette vefat et
ti. Babam, ham.dolsun, yeni de -
virlerde birşey olamadı; iıkbal, 
idbar, çile, menfa, isim, hüla
sa ne mümkünse hepsini benim 
sırtıma yükledi, kendisi yurdun
da yaşadı, yurtta öldü. 

Yine bu rütbe eshabı arasın
da edebiyat ve matbuat ale -
minde şöhret yapmış zevat ta 
vardır: Ahmet Mithat Efendi 
(Umuru sıhhiye reisi sanisi), 
Mahmut Ekrem (Recai zade, şu
rayi devlet hasından), Abdül -
hak Hamit (Londra sefareti 
müsteşarı), Reşir Bey (H. Nazım 
imzasiyle tanılan zat ki, o devir
de Kudüs mutasarrıfı imiş), F.k
rem Bey (N amılt Kemal zade A. 
Nadir, mabeyin katiplerinden) ... 

- L ondrada tavanı camla or-

( ! • l 3 \j ıuliflii&tm g üsiil~ni Yazan: 

Ç k D 
.. .. kt Z fi I miyenler onu gö- d OCU UŞUrme en ayı ıyan ar••• remezler. Bu hüz- şahsiyetlere geliyor u. Bu vaka 

me sadece onu a- Parkerin dikkat nazarını çekti. 
Üçe Taksim: 

M ösyö Parker beşinci Jroi 
mensuplarını üç kısma 

~arin vücut modasına uym:ılt 
.~~·en bayanlar, bir taraftan 
·~tnkün olduğu kadar az ye 
~kle beraber, bir 'taraft:m da 
Uk annesi olmaktan çekinirler 
t1n için, çocuk hasıl olduğunu 
~aj ınca - bereket versin hepsi 

;gi}, bnzılan _ çocuktan kurtul. 
~k maksadiyle ellerinden gele· 
vaparhır ..• 
Çünkü Ç"JCuk annesi olmak 
~ek ~ocuklar iki, üç olduktau 
ıııra . insanı semirtir. Çocukla. 
h<lktırmak için siitnene, dadı 
ıttnıvn kudreti bulunmasa bile 
llnu; nıodasına UV!"ll" 
~tı ~emirmiye tahamıniil ede

,, do~rusu ..• 
Çı·,•uk d iisiiren bayan 1 bylc 

~-.,.aka, '•akıa, muradına erer. 
~~·ıfJar. Fakat zayıHama yalnız 
~da.ın::ı narinlik vermekle kal. 

1 
ı, onunla beraber türlü ı ~rlü 

tkin marifetler de yapar. 
Çocuk diişürmek ipofiz gudde. 

l'le oynamak demektir. nu gud-
' gerçi çocuk yatağından çok 
tıkarıda, kafatasının içindedir. 
~ cak ~ocuk yatağında çocuğlm 
Vasını hazrrlıyan, onu hiiyüten 

lUtcin Jıormonunu ipofiz gudde-

si idare eder. Onun idaresinde 
yuvası kurulan, büyümek istiyen 
çocuk düşürülünce ipofiz gudde. 
si de bozulur. Bu gudde bozul. 
tunca da insanın bütün vücudü 
bozulur: 

Zayıflık durmadan ilerler- Ay· 
da bir kilo kayıp. Çoçuk düşür
mekten elli kiloya kadar kaybe. 
den bayanlar vardır. Cilt buru. 
şur, kurur, beniz sararır. Dişler 
birer bie düşer, koltuk altında, 
kadın kokusunun kaynağı olan 
kıllar dökülür. 

Bir taraftan da derin derman
sızlık: adaleler güçlükle 1ıareket 
eder, insan diişünmekten aciz ka
lır Oturduğu }'erde uyuklar, fa
kat uyuyamaz, çünkü şidetli baş 
ağnsı yakasını bırakmaz. Çocuk 
annesi olmak istemiyen genç ka. 
dın birdenbire koeakan olur. 

Gariptir: lpofiz guddesinin bo. 
zulınası alt çene kemiğini oytta. 
tan adalevi kiiçültiir. Çocuk dü
şüren ba~~an, kadınlığın ihtiyar
lıkta teselJisi olan söz söylemekte 
bile giiçlük çeker. 

Bu türlü zayıflama, tabiatin 
anneye verdiği zarardır: Ona i
aç bulunamaz.. 

rıyan Nazi pilotları tarafından EvvelA bu gazetenin gelmesine 
havadan görülebilir. mani oldu. Bunu müteakip o • 

Umumiyetle bu kuvvetli be. nunla hemfikir olan diğer bir
yaz ışık adeta gemilere yol göste çok parlAmento balariyle bir· 
ren bir fener gibi geceleri ya- likte bir komite teşkil etti. Bu 

· nıp söner. Az sonra yaklaşan komite derhal faaliyete geçti. 
Alınan bombardıman tayyare • Mösyö Parker birkaç aylık 
terinin motör uğultuları duyu • tetkikattan sonra hapis edilmiş 
ıur. Derken bir patlayıcı bom- olan birçok ecnebilerin terhis e-

b 
dilmeleri ve fakat diğer bazı 

a... N l Ingilterede casusların ne ka- azi taraftar arının muhakkak 
dar için için çalıştıltlannı sezen surette nezaret altına alınmaları 
mebuslarden biri de Mösyö Par- icap ettiği kanaatine vardı. 
kerdir. O hakiki casusları ceza- Bu açık göz adam Ingiltereye 
!andırmayı, birçok masumları iltica eden Çek, Polonyalı, Fran 
da hapishanelerden kurtarmayı sız ve Hollandalı askerlerin a
üzerine vazife edinmiştir. rasında birçok faşistler olduğu

nu isbat etti 

Parker'in Faaliyeti 

P arker beşinci kolun b.ali
yetiy le ilk defa geçen 

sene Birincildnun 
ayında alakadar 
oldu. Bu sırada 
Almanların propa 
ganda organı o
lan Voelkerbond 

mecmuası hala Cenevre tari ~ 
kiyle Ingilterede birçok yüksek 

Bu komiteyi birkaç ay evve
line kadar işgal eden mesele -
!erden biri de Londradan Ame
rikaya gönderilmekte olan sa
yısız imzasız mektuplardı. Bu 
mektuplar Amerika halkından 
sulh istemelerini temini talep 
veya rica etmekteydiler. 

Bu komite birçok şüpheli ze
vatı tevkif ettirmiştir. Bunlar 
arasında ecnebiler bulunduğu gi 
bi ayni zamanda büyük rütbe
li bazı siyasi zevat ta vardır. 

------ ayırmaktadır: 
1 - Harp başla -
madan evvel lten
dilerine verılen 
Alman parası uğ -
runda vatanlarını 

satan, veya Gestapo ajanlığı 
yapan İngilizler. 

2 - Siyasi veya ahlaki se
beplerle harbi durdurmak ısti -
yen ve bu arzuyu yerine getir
mek için uğraşırken de farkına 
varmadan düşmana yardım e -
den sulh taraftarı gruplar. 

3 - Hitlerin mütemadi b(lm 
bardımanları yüzünden mallan 
mü.lideri harap olan ve ticaret
leri duran bazı büyük zenginler 

Bu komite tabii bulduğu ve
sikaları açık açık neşredemez. 
Fakat Mösyö Parker rasgeldik· 
leri bazı vakalardan bahsetmiş
ti?. 

- Mesela, demiştir, cenup 
sahilinde bulunan ve geçenler -
de işgal olunacağı düşmanlar 
tarafından sanılan bir kasaba
nın duvarlarında çocuk karala· 

Ahmet Mithat Efendi Meşruti -
yette sönük kaldı, (Sabahı rtaki 
birkaç başmakalesi beklenılen 
t~siri yapmamıştı. Ekrem Bey, 
bır aralık Maarif Nazırlığı kol
tuğuna oturmuştu, daima vaka
rını muhafaza etti. Hamit, niha
yet ayan azası, galiba, sonra da 
mebus yapılmıştı. Reşit Beyi ıki 
kere Dahiliye Nazırı olarak gör
dük. 

Muhterem Halit Ziya Bey, 
bahsettiğim tarihte Ulaevveli rüt 
besinde ve tütün rejisi tercüme 
kalemi müdürü ... Onun tasdik 
edilmiyen bir ayan azalığı ve bi
ze kıymetli hattralarını kazan -
dıran bir mabeyin başkatipliği 
vardır. 

U Jasanısı olarak memurıar 
arasında Suriye vilayeti 

sıhhiye müfettişi sıfatiyle bul -
duğumuz Suat Bey, Hüseyin 
Suattir. Mabeyin katibi tsmail 
Hakkı Bey de Ismail Müştak 
merhumdur. Hüseyin Suat son 
günlerde yolcu vapurlarında 
doktordu; İsmail Müştak, Meş -
rutiyette ayan başkatibi, Cüm
huriyette mebus oldu. 

Bunlardan sonra saniye rüt -
beli Süleyman Nazif geliyor ki, 
Hüdavendigar, yani Bursa vi!a -
yeti mektupçusu ... Meşrutiyette 
kendisini Basra valisi olarak gör 
dük. Bay Hüseyin Cahit, salna -
mede Vefa idadisi müdür mua
vinidir; rütbesi salisedir ki, is
tibdadın en son günlerinde, gi
der ayak, Maliye Nezareti deva
iri merkeziye kalemi hülefasın
dan olmak sıfatiyle bana da ayni 
rütbe tevcih edilmişti, henüz on 
dokuz yaşında bulunuyordum! 

Gazetecilerin ön safında ı Sa
bah\ sahibi Mihran geliyor~ 
Rütbesı bala; birincı Osmani, 
birinci Mecidi nisanlarını ve a:i
tın "liyakat,, ma'dalyasını ha -
iz; yani formasını giyindiği za
man - boyundan atma yeşilli 
kırmızılı enli kurdelası, bu kur
de la ucunda sallanan yıldızı, 
göğsünde günesleri ve yekpare 
sırma islemeleriyle hışır hıııır \•e 
şıkır, şıkır! (Ikdam) cı Ahmet 
Cevdet "ula,,; nişanları üçüncü 
rütbeden, altın ve gümüş ~ifte 
"liyakat,, madalyalı... (Serveti
fünun) müessisi sayın Ahmet 
Thsan, "Cılasani,. sini geçeme -
miş; iki madalyası var; gümüş 
"imtiyaz .. ve "liyakat,,... Ede
biyata ve matbaacılığa yaptığı 
hizmetle. değil altın, platin bir 
sanat madalyasını göğsüne tak
mak onun hakkiydi. 

Rıza Tevfik ve Cenab Şeha -
bettin 1323 salnamesinde mev
cut değil; Tevfik Fikret zaten o
lamazdı. Ahmet Rasim ile Mah
mut Sadıkın birer küçük rütbe-

(Devamı Sa. 4 te) 

r:ıal~ı~ı andıran yazılara ras~e
lınmıştır. Bunlar aslında düşma
na cephanelerin ve tehlikelj 
mıntakaların yerlerini işaret et
mekteydiler. Bunları kim yaz -
mıştı? 

Yeri Değişen Kitap: 

Y ine cenup sahillerinden 
birinde bir kitapçı dük -

m 
kanının camekanın 
da kitapların ye -
rini değiştirmesi 
komşusunun ~üp -
hesini davet et
ti. Polis tarafın -

dan basılan dükkanda bu kitap-
ların yerlerini değiştirmek su -
retiyle düşmana şifre vermek 
için kullanıldığı görüldü. Kit3pçı 
İngiliz faşist teşkilatına men -
suptu. 

Yine işgal edileceği düşman
lar ve beşinci kol tarafından 
t~in o~unan diğer bir cenup 
şehrmde ışgalın olacağı sanılan 
gece sahile birçok. boş bira şi
şeleri bırakılmıştt. 

Gece geldi geçti, hiçbir şey 
olmadı. Fakat sahilden toplanan 
bu şişelerin üzerlerindeki ala
meti farika kAğıtlarının arka 
t~~arında birçok yerlerin çi
zilmiş haritaları ve Nazi düş
manlarının listeleri bulundu. 
Bunlan kim atmıştı? 

Işte bugün Mösyö Parker ve 
riyaset ettiği komite bu ~izli 
düşmanlan aramakta ve bul • 
maktadır .. 

Yem Borusu 

G azetelerde he~ gün okuyo
ruz: 

Gümrükten 300 çuval kahve 
bugünlerde çıkacak ve derhal 
piyasaya dağılacak! 

Dün şu kadar çuval esnafa da· 
ğıtılmıştır I 

On gün sonra bir vapur kah'\·c 
geliyor! 

Bu haberleri alan kahve tirya · 
kileri hemen her zaman alış ve
riş ettikleri esnafa koşuşuyorlar. 

Ben de eskidenberi müşterisi 
olduğum Ruma gidiyorum: 

- Hayır olsun çorhacı ... 
- Hayir olsun Beyimu! 
- Artık kahvemiz var değil 
"? mı. 

Kahveci acı bir tebessümle ce
vap veriyor: 

- Yoktur vire canım. 
- Gazetelerde okuyoruz. Bn· 

günlerde 300 çm·al piyasaya da· 
ğıtılacakmış. Dün de verilmiş. 
daha da gelecekmiş. Siz almadı· 
nız nıı? 
Muhatabımın: 
- Çok saf adammı!ôjşm! 
Der gibi yiizüme öyle bir bakı

şı ''ar ki bu nazarm karııısınd~ 
dükkandan ekşimiş bir suratla 
çıkmamak için hatırıma bir te· 
o;;elli ciimlesi bile gelmiyoI". 

O, sö~·Jiiyor: 
- Salı demisler: vermemisler. 

Belkim sarsamba, persenıbe bel· 
kim zuma. 

- Nasıl etmeli? 
- Her gun saat iki, uğramalı/ 
Arbk bir avuç kahve edinmek 

ümidi, vaktiyle şeyhislam kapı· 
sında evrak takip eder gibi "Bu
gün git, yarın gel,, e hindi. 

Geçen gün bir tiryaki dostu
ma rastgeldim. Elindeki ufak pa
keti göstererek: 

- Bak şu ciciye! 
- Nedir o ? 
- Kahve!!. 
- Bir pişirimlik ver. Sevap-. 

tır. 
- Dükkanı salık vereyim ırlt 

sen de al. 
- Halis mi? 
- Yüzde elli arpa, yüzde kırk 

nohut, kiipüklii olması için yüz· 
de yedi buçuk kızarmış ekmek, 
koku versin diye yüzde iki bu· 
çuk ta kah,·e atıyorlar. Halis sa· 
yılır. 

- Amma vaptın hal 
- Öyle y;. Vaktiyle katıveci-

lerden aldığın yüzde yüz halis mi 
idi? Yüz sei<sene nans dive çe
kilmiş kah,·e alıyordun. ·Halbu
ki satıeı cekirıfek kahveyi iki yü
ze vermeğe nazlanıyordu. Bu
nun sebebini hiç sormadın mı? 

- Ne olursa olsun. Ben yalnız 
o adı halis kahveye de razıyım, 
Yeter ki sabahlan ol,.un tek bir • 
fincan içebileyim. Eski şairler 
sabah kahvesine ayn bir ehem
miyet vermisler: 

Sunarsa hali lebin siyri hanı vasla 
nola 

Gelir tabiata kahve alessabah leziz 
Diye hayli soğuk şeyler yaz

mışlar. Sen keskin bir tiryaki 
olduğun halde sahahları ne yap1• 
yorsun? Merak ediyorum. 

- Söyliyeyim: Eskiden gö~
mü açar açmaz "kahvemi!,, diye 
hağırırdım. 

- Simdi? 
- Şimdi ın•anır uvanmaz ar-

pasına hasret· ceken ~enzil bey
giri gibi kişniyorunı! 

Takvimci 

Ekimin Artması 
• • • 
lçın Yenı Proie 
Hazırlanıyor 

Ankara. 15 (TAN muhabirin
den) - Hükfımet, önümüzdeki 
ekin mevsimlerinde mi1li' istihsal 
kabiliyetimizi daha verimli bir 
hale sokmak icin şimdiden tet
kik !er yapmakta ve yeni bir ta
kım projeler hazırlamaktadır. 

Bu hazırlıklar etrafında veri
len malumata nazaran hububat 
istihsalatının ~eçen senelere nis 
betle kemm!yet ve keyfiyet iti
bariyl-: daha •ıerimli bir hale ko 
nulması mevzuu üzerinde bil
hassa durulmaktadır. 

Stok işlerini tam ve Ahenkli 
bir hblde y;:ıpmak icin Türk müs 
tahsilinin mes'ul organlarla iş 
birliği yapmasına calışmakta. 
halk ve milli müdafaa ihtivacımn 
en başında !,ulunan gıd~ m:;.d
delerinin daha tarlada iken hü 
kumet tarafından mübayaasınn 
dair etüdler yapılmaktadır. Bı 
suretle müstahsil sınıf adına öte 
denberi iş görerek kendine bil 
vük menfaatlar temin eden mu
tavassıtlarm faalivetine de en 
kat'i bir şekiJde son verilmiş o
lacas::tır. Bu hareketin hükumet 
ve bilhassa kôvJü için daha fav
dalı ve lüzum~u olduğuna afo
kadar makamlar kanı bulunmak
tadır 



4 

Haftanın 
Musahabesi 

(Başı Sa. 3 te) 
leri veya nişanları olması lazım 
amma izine rasgelemedim .. Ay
nı salnamede ikinci, üçüncü de
recede bazı memurlar gözüme 
ilişti ki, Meşrutiyette bunlar 
N azırlıklara geçmişlerdi. Adliye
den Celal ve İbrahim Beyler; 
maariften Sait Bey gibi... Bu 
Sait Bey, zannederim, tayin a
dedi itibariyle nezaret rek'>ru
nu kırmıştı! 

S aınamenın n ı....Kumaaı ıar 

listesi de tetkike değer. 
O zamanki, yani 35 yıl evvelki 
hükümdarlardan bugün hayat
ta bulunanlar Felemenk krali
çesi Vilhelmin, Italya Kraiı E
manüel, düİenlerden Alman im 
paratoru Vılhelm, Bulgarista -
nın sabık kralı Ferdinand var. 
Bunlar yaş sırasiyle şöyle tas -
nif ediliyor: Vilhelm, Emanüel, 
Ferdinand, Vilhelmina ve yem 
ölmüş bulunan İspanya Kralı 
Alfons ... 

Kitapta Portekiz kralı olarak 
gösterilen Şarl, bir müddet son 
ra, 1908 de veliahdi ile beraber 
yolda öldürülüvermişti. Rus im 
paratoru Nikolanın akibeti ma -
lum ... Karadağ prensi diğer Ni
kolanın kendisi de, memleketi 
de kayıplara karıştı. Türkiye, 

( Sinema Dünyasmd;) 

ANA ISTIRABI 
"Ana ıstırabı,, adı altında İs-ı sında _ gözyaşlanna rağmen -

tanbula gelen bir film bu hafta evladını bile nasıl reddettiğini 
Beyoğlu sinemalarında halka gös ve ana sözünü dinliyen en ha
terilmeğe başlamıştır. şarı bir evladın bile nasıl mes'ut 

Ana mevzuu etrafında şimdiye olduğunu bu filmde cok bariz o
kadar çok eserler yazıldığı ka- larak görmek kabildir. 
dar ve sinema perdesinde de bu 
mevzu çeşitli şekillerde canlan
dırılmıştır. Bu defa şehrimizde 
gösterilecek olan (Ana ıstırabı) 
filmi hakikaten bu mevzuda çe
kilmiş en muvaffak filmlerden 
biri olarak ,l?Österilebilir. 

Film bir aile saadetinin ne de
mek olduğunu, yıkılan bir yuva
nın ana sefkat ve fedakarlığı ile 
nasıl felaketlere karsı koyduf{u
nu çok j?ÜZPl bir şekilde tecessüm 
~ttirmektedir. 

Film. nefis olduğu kadar ana
lık, evlatlık rabıta ve vazüele
rini ve içtimai havatta bir aile 
efradının başına gelebilecek fela
ketlere ve musibetlere karsı ana
mn evladın, kardesin kendi ha
derek ne büyük fedakarhklar ya
yat ve menfaatlerini istihkar e
oabilece,ğini göstermesi itibariy
le bu harp zamanında insanlara 
<:Cfkat ve insaniyet dersi vermek
tedir. 

Samimi, müşfik ve fedakar bir Filmi her anaya ve aileve, bil-
ananın (ahlak) mefhumu karşı- hassa talebeye tavsive evleriz. 

- ,,,,, \ . 
\ ~~ 

· stanbul Vakıflar Di~ektörlüğü ilanları 

Semti ve mahallesi Cad. Sokak 

Yesil Köy, Umraniye Bostan 
Koca Mustafa paşa, Ali Fakih, Dana 
Cerrah Pasa, Ahmet Cerrah paşa 
Kethüda, 
Ayvansaray, Atik Mustafa Furun 
Paşa 

Ayvansaray Korucu Mehmet Çelebi 

No. 

36 
6-14 

73 

17 

1 

Muhammen aylı{ıı 

Cinai LI. Kr. 

Ahşap ev 10 00 
Bedevi tekkesi 4 00 
Ahmet Kethüda camii 5 00 

Eve 3 00 

Korucu Mehmet Çe-
lebi camii 3 00 

1-16 Dükk~Q 3 00 Çin, İspanya, Portekiz artık Fener, Tahta Minare Ulah kilisesi 
Cümhuriyetle idare olunmakta- ., " ' ,, . 
dır; Kora ve Avusturya impa - " ., ,, 
ratorlukları arada kaynadı; Bu- Çakmakçtlarda BQyük Yeni han ikin-· 
hara ve Hiyve hanlıklarının ad- el kat 
ları bile unutuldu· Iran ve Ef- Çarşıda, Ali paşa han, Orta katta 
ganda hanedan değişiklikleri ol- Çarşıda, Ali paşa han, Üst katta 
du. Polonya, Fransa, Belçika, Mercan, İbrahim Paşayı Atik, Cami 

.. ,, 

.. 
" .. 
.. .. .. 

,, .. 

Hollanda, Danimarka, Norveç 
Romanya, Bulgaristan Çinin bir 
kısmı ve birkaç yeni devlet a
razisi işgal altındadır. Bütün 
bunlar, zannederim ki, 35 yılhk 
kısacık bir müddet için az şey 
sayılamaz. Yoktan var adilip 
son kasırgada yine var olmamı
şa dönen irili ufaklı şimal dev
letçikleriy le birer büyük devlet Çakmakçtlarda, Valde hanı alt katta 

2-16 •' 3 00 
3-16 1 2 00 

12 Oda 3 00 

5 .. ı 50 
29 " 1 50 
11 Nasuh1ye hanr içinde 

baraka 3 00 
13 Nasuhlye hanı içinde 

baraka 1 50 
17 Nasuhiye hanı içinde 

baraka 1 50 
20 Nasuhlye hanı içinde 

barad:a 2 50 
21 Nasuhiye hanı içinde 

baraka 2 00 
22-18 Nasuhiye hanı içinde 

baraka 3 00 
70 Tabutluk yeri 8 00 itibar ve ehemmiyetini alan 

Kanada, AV1.!stralya, Cenubi 
Afrika gibi teşekkülleri ve bizim 
koca cüssemizden kopup hala, 
bir türlü küre haline geleme -
miş Suriye ve Irak kabilinden 
intidap arazisinide bu kargaşa
lığa katmamız icap eder • 

Yukarıda yazılı mahaller 942 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere ilAna konmuştur. İhaleleri 28 Mart 941 Cuma günü saat 
1~ _ ~e yapılacaktrr. İstekliler Çemberli taşta İstanbul Vakıflar Baş MUdüx-
lugunde .Vakı! Akarlar kalemine gelmeleri. (2006) 

-~frl (s alnameı Devleti Aliyyei 
Osmaniyenin sayfalarını 

karıştırmak tekrar bana öğretti 
ki, ne rütbe, ne makam, ne taht, 
ne taç, ne rejim, hatta ne devlet, 
ne harita - tarih bakımından bir 
lahze bile sayılamıyacak kadar 
hiçten - küçük bir zaman ölçü
süne, 35 seneye bile kolay ko
lay dayanamıyor. 

Fakat böyle düşündüğiim, 
bu neticeye vardığım için üzül
düğümü sanmayınız. 

Bozulmuş bir örümcek ağını, 
i:lağılmış bir karınca yuvasını, 
arıları göçmüş bir kovanı seyre
der gibi hdiseyi pek tabiiye ala
rak daha büyük bir hızla, ihti -
rasla çalışan yeni ameleye ve 
tekrar heba olacak gayretlere 
bakıp sadece başımı sallıyorum.! 

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

TAN 

, HERKES ~--'\ # - --------------•-.. Bu hafta 1 19.Jl• Sinemacılık ltıternasuımal Kongrasında Taç giy-
................ miş, Muazzam, müs~~~::a ve bütün dünyada takdirle 
: E 1 Milli i ve seyredilen film 

. . ANA ı· zyı·RAB I ·-······-····· i ........................ I 

!.Af ~ID~~I da 
Çılğın aşk fırtınası 

SON iCAT RENKLi 

VAH Ş i 
K O Ş u 

Baş Rollerde: Kathe Dorsch ve Paul Hörbiger 
Hiç bir reklam filimn büyüklüğünü tc:;vir için kafi 

değildir. 

Ş A R K S iN E M ASINA 
rddiniz ve Tevlid etfiiU heyecanı bizzat görü . .,,iiz. ........ -------------' 

ASRİ Sinemada _, yı seyrediyor. 
Ayrıca: 

ROBERT YOUNG'un 
ı ,._ Bugün 

ÇAM SAKIZI j " ,. 
~ f MARMARA'J • 
L ... ~a:~~ 1:!1~~= ••• : 

I' İlk filmi 
Tiil'kh•ede İlk gösterilen 

İlk muzafferiyeti 
görünüz. 

KAN L 1 
BALALAYKA 
fsunbulda 120,000 kiti gördü. 

SON BİR KAÇ 
GÜN'Ü KALMI$Tfil 

1 

Haftanın muvaffakıyeti: Beyoğlunda henüz gösterilmemiş 
Süper film : 

DÜŞMAN ELİNDE ESİR 
Türkçe sözlü hissi ve müessir film başlıyor. Halihazır har
bine ait ve hakiki ve fevkalade zabıta entrikalariyle merakl ı 
maceraları havi bir dram. Bas rollerde : DOUGLAS FAİR-

BANKS Jr. ve LESLİE HOWARD 

ilaveten: AŞK RESMİGEÇİDİ 

~--·--i .......................... ...... 
Bugün SA R AY Sinemada 

rcÇam Sakızın filminin kahramanı, en fazla pokunaklı yıld1zı 

AN NA S O T H ER N 
Bütün rekorlarını, yakıcı ihtiraslarla dolu ve yalnız aşkı için 

yaşıyan bir kadının macerasını tasvir eden 
Aynca: Bu film şerefine 

MİREİLLE BALLİN 
ERİC von STROHEİM'in 1 ÇAM SAKIZI KONGODA 

Son harikası · 1 ·ı · d k :·--............ -........ _,. ı Yeni ve orijına fı mın e ırıyor . 

. ; TEHDiT =:j-'I İlaveten: WALT DİSNEY'in RENKLİ MİKEY MAUS filmi 
• Buınin saat 11 de tenzilatlı matine 

! ..... -----· ·--·= ' , 
I 

Tehlikelerin heyecan... Aşkın neş'e ... 
hayat verdi /Ti büyük film : 

Bugün L A L E Sinemasmda 

HUS AR AŞKI 
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B U G L !'tKL 
9.00 Program 
9.30 Haberler 
9.18 Milzik (Pl.) 
9.45 Yemek lis-

tesi .... 
12.30 Program 
12.33 Saz eserleri 
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
13.25 Orkestra 

"'" 18.00 Program 

• « c u. ı ı\ \1 

18.03 Konuşma. 
18.08 Orkestra 
18.50 Fasıl be. 

19.30 Haberle! 
19.45 Türküle! 

20.15 Müzik 
21.15 Konuşma 
21.30 Oda m 
21.50 Müzik ( 

2250 Damı m· 
23.25 KapRDış 

Mesut Bir Akid 
Belediye teftiş heyeti reisi 

Samih Türkdo_ğan'ın kızı Se 
Türkdo_ğa:ı ile Siimcrbank ııı 
murlarından Mehmet Alpa 
akitleri dün B~yo_ğlu evlerı 
memurluğ"unda güzide davetli 
rin huzuru ile icra edilmis 
Genç nikahlılara saadetler t 
menni ederiz. 

Açık Teşekkür 
Kızım Üsküdar inhisarlar 

pu memurlarından Macide Bs 
lin ansızın ölümü hasebiyle 
nazesine ve taziyetimize şitaP 
den zeyata muztarip şükranla 
mızın iblağına tavassutunuzu 
lerim. 

Kadıköy 9 uncu oıtul 
öu,.,..hn,..ni A7iz 

ÖLÜM - Eski Ceridei Ha" 
rlis ve Saadet ırnzet~leri sabi 
Fethi Uzkan 68 ya!3ında old 
au halde Ankarada Nümune b . 
tanesinde uremiden vefat etJ'll 
•; .. All,,'h .. :>'hnıpt. ,..vl<><;in. 

Recep, hemşehrisi olduğundan Kurubacağı se
viyordu. 

- Orası da öyle, dedi, kırk yıl günahkar bir yıl 
tö~bekar, denilmiş. coı iN$JlN1LA lR-1 

diler. Benim işim fena değildi. Lise mektebinde B 
hademelik ediyordum. Biraz sermaye tutunca bey- u L M A C 

lbrahim gene gözlerini kısmıştı: 
-- --- - - --- ---- ---- - ------ - - --- -- -----·-------

:.__ Doğrusunu ister misin HamdY., senin Mehdi 
Resulün işine aklım ermiyor. Marüet kendi kendi
ne doğrulmadan sancağı kaldırmakta ... Odun bile 
"yandım Allah,, diye ayaklanınca Mehdi Resul 
ister yetişsin, ister yetişmesin. Bir de kurtlarla 
kuzular kardeş olacak. dedin korkarım bu işte gene 
kurtlar kazanır. 

Hamdi, Bulgaryalıya dargın dargın bakarak ce
vap vermiye hazırlanırken Mustafa tekrar sordu: 

- Şu halde kıyamet dedikleri kılıç harbi öyle mi 
Hamdi? 

- tbrahimden soluk bulsak ta anlatsak. .. Kıya
met dünyanın sonudur. lsrafil Peygamber, boru
sunu çalınca yeryüzündeki canlılar, hayvan, insan 
sizlere ömür. Dünya dümdüz olacak Ağazade öyle-

Yazan: Cemalettin Mahir 
:.__ Öylesi de olacak, böylesi' de ... !kisi de hak. 
Receple Kurubacak Mehmet Inebolunun Dere

pınarı köyündendiler. Senede altı ay gurbete çıkar
lar, vergi, giyim, kuşam, tuz, kil, gazyağı masarifi
ni kazanır dönerlerdi. 

Recebin köyde hali vakti iyi idi LMdn Kuruba
cağın ikisi kız, dördü erkek altı çocuğuna karşılık 
kırk dönüm tarlası vardı. Bu sebepten, hissesine 
düşen köylü sigaralarını aybaşında Terkos köyü 
bakkalına satmasını, sonra canı çektikçe arkadaş
larından siğara istemesini kimse ayıplamıyordu. 

sine ki, nah, avcumun içi. Maşrikten yumurta yu- Rüzgar yükselmişti. 
varla, Mağribe kırılmadan varsın. Düny!lda bir Rüzgarda, kumsalı dalgalar yaladığı için çalış-
Hak Ta.alil, bir de kurt kalacak. Rüzgar, kurdun mak kabil olmuyordu. 
derisini ayaklarından başlayıp yüzecek. Derisi yü- Hamdi bir gökyüzüne, bir de kımıldamıya baş
zu len kurt kıpkızıl yara olup geberirken: "Eyvah, lıyan ormana baktı. Uzaklardan yaprak hışırtıları 
bende bu kuvvet varmış ta kaderini bilmemişim.,, arasından kömürcülerin balta sesleri işitilmekte 
Diyecek amma iş işten geçti. idı. 
Ağazade Mustafa: - Hava patlıyacak arkadaşlar, dedi. Haydi de-
- Masal gibi yahu! Dedi. niz kabarmadan bir sefer daha yapalım gevezelik 

İbrahim ciddiyetle başını salıyordu= 
- Masal olmasına, halis kurt masalı... L~kin 

kurdun yüzülmüş postekisi ne olacak, kimin hisse
sınc düsecek? Orası belli değil. 

Hamdi. Bulgaryalının dinsizliğine artık kızmıştı. 
t: - a kalktı 

ettik. 
İbrahim küreği omuzladı: 
- Ölümden korktuk ... Denizden ölü çıktı. Beli-

miz büküldü. 
Otlıyan eşekleri toplayıp önlerine kattılar. 
Denizin rengi morarmıştı. 
Küfeleri süratle doidurdular. 

No: 5 
Sonra kovalarla su taşnnıya başladı. 

Recep dizlerinden birisi yırtılmış olan pantalo
nunu yamamıya oturmuştu. 
Ağazade Mustafa kulübeye girdi, sedire yüzü 

koyun uzanıp başını koluna dayao• 

*** Deli İbrahim kocaman ellerine hiç yaraşmıyan 
bir hamaratlıkla çamaşır yıkıyordu. 

İşe daldığı zamanlar şarkı söylemek adeti oldu
ğundan bir Bulgar havası tutturmuştu. 

Hayatı, Bulgaryadan muhacir gelmesiyle baş
lamiş gibi kısaca hikayesini şöyle anlatırdı: 
"Osmanlı hududuna - Türkiye Cümhuriyetine 

hala böyle diyordu - ayak basınca sevindik. Onü
~üze eli defterli bir adamcağız çıktı. "Safa geldi
nız, hoş gel~in~z babacıklar.,, Dedi. Bizi Tekiı·dağı 
taraflarına ıskan edecek oldu. Aklı erenlerimiz: 
"Dur bakalım, katip! Nasıl yerdir, ot biter mi, a
dam barınır mı?,, Dediler. Katip: "O da nasıl laf. 
Bir karpuzu olur, tamam yirmi beş sağ okka çe
ker.,, Diye türlü türlü diller döktü. Bizi yola ya
tırdı. Hey anacığım, bizi bir yere iskan ettiler, or
manı bile yok. Haydi yerlisine hoş diyelim, biz alış
mamı_şız. Seferberlikten bu tarafa siırülmemiş tar
lada Ibrahim ne yapar? Ebniye kurduk, çalışmıya 
başladık. Doğrusu karpuzu iyi idi. Lakin nerede 
katibin yirmi beş okkalıkları. nerede bizim yetiş
tirdiğimiz. Şuncacık bostanlar? Baktım olmıyacak. - Olursek . gdrur anlarsın, zındık herif! 

Kurubacak Mehmet, boş çay fincafnını yere 
bıraktı. Mustafadan bir sigara istedi: 

Çakılları gölün kenarına boşaltıp kulübenin önü- Çocuklarla kadını aldım, Bursaya geçtim. Orada 
ne gelince Hamdi: çocuklar birbiri arkasına ishal oldular. Kızılcık re-

- Bizim oraların hocası kıyamet gününü böyle - Ben çamaşır yıkayacağım, dedi. isteyen varsa çeli, bult.'\ r pilavı, yoğurt ayranı para etmedi. Bi-
anlatmaz, dedi, güneş tepemize bir mizrak boyu al- haydi hazırlansın. rer hafta aralığına gömdük, gitti. Bir ben, bir ka-
çalırmış, hepimizi cayır cayır yakarmış. Cümlemi- Ibrahim1e Kurubacak Mehmet: dm kaldık mı sana! Komşular kadının aklını çeldi-

. · · a· ı · " brahirnin.aelil"llti.v]e.AV dönm 

gir arabası alıp kiracılığa başlıyacaktık. Karı mille-
ti, bir şeyi aklına koyar da yapmaz mı? !pek işle
miye girdi. Sen, sabah namazından, akşam ezanına 
kadar kaynar suda çalışa bilir misina, karı? Üç 
aya varmadan yatağa düştü. Sıcak suda çalışmak 
göğsüne dokunmuş ... Al belayı! .. İnce illetten kur
taramadık. Kaldık mı sana bir başımıza! .. Işte o gün 
bugündür, bir abam var atarım, nerde olsa yatarım 
hesabı ... Bir başına olmak Rabbime mahsus der-
ler tı_oca1ar ... Pek inanmıyacaksınız. Bulgaryalı 
deli Ibrahim de bir başınadır işte .. ,, 
İbrahim bunları söylerken başka birisine ait eğ

lenceli bir hikaye anlatıyor sanılırdı. Yalnız mem
leket hasreti duyduğu zaman, küreği birine hid
detlenmiş gibi hızlı sallar, çamaşırı böyle kızgın kız
gın çitiler, şarkısını böyle bir acayip söylerdi. 

Ses gittikçe yükseliyor, gaydadan öğrenilmiş 
Makedonya havalar: rüzgara karışıyordu. 
Ağazade Mustafa bağlaması elinde kulübeden 

çıktı. Çamaşır yıkıyanların yanma oturdu. lbrahi
min şarkısına uymıya çalıştı. 

İyi bağlama çalıyordu. Bulgar gaydasının şima
rık seslerine bizim türkülerimizin ağır başlı, müte
hammil ve kederli çeşnisini karıştırarak farkına 
varmadan yeni şeyler buluyordu. 

İbrahim, şarkılarının başkası tarafından tekrar -
lanmasını severdi. 

Arada bir: "Oldu mu, kardeşlik, orası öyle mi 
hiç.,, diye gülüyor, küfteyi hatırlamak. için biraz 
durarak baştan başlıyordu. 

Hamdi ile Kuru bacak Mehmet, dalgın dinliyor_ 
lardı. 

Küçük Salih, bir kütüğe oturmuş, başını sallıya
rak kaşınıyor, çıplak ayağını yere vuruyordu. 

İbrahim bir müddet sonra şarkı söylem~kten 
usandı: 

- Ağazade, benden bu kadar, dedi, sen bir ba
şına hangi havayı dilersen öttür! 

O zaman Mustafa, toprak yoldan çıngıraık ve 
nal sesleri işitilinciye kadar arkadaşlarına bağlama 
aldı. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 

ıı+----
--------

-====·== • • ---.-------.-•• 
-----ı- ı • -•-----ı 1 . ·--

Soldan sağa: 1 - Eski Şark :tlle 
likelerinden 2 - Habeşistand 
bir şehir 3 - Rehine olarak 1' 
rakıları şeyler 4 - Harflerin yeı 
!eri değişirse: umran olur - f9 
sıla 5 - Kebir değil 6 - z~ 
manca - latife 7 - Meşhur 1'1 

Fransız 8 - Arz - elde et:tlle 
9 - Soy _ bir hayvan 

Yukarıda nasağı.: 1 - Sarih 4l 
larak 2 - Bir İngiliz Nazırı 
büyük anne 3 - Hind beyi 4 "' 
Ad - bir ırk 5 - Ters okunurS' 
takdim eder 6 - İlk harfi de~ 
şirse: kabile - bir tatlı 7 - şı 
rabiyle meşhurdur 8 - AvruPS 
la bir yarım ada - ters okıın11rSI 
.,k değil 9 - ~::ırarmaktan fa. 

Evvelki bulmaca- Soldan sa~ı 
1 - Kara kurum 2 - Asabiye' 
3 - Rayiha _ uh 4 - Abid - 110 
ta & - Bih _ si - ni 6 - Ulalı 
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Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide) 

Atına radyosu spikeri sözlerine 
eöyJe devam etmiştir: 

"İtalyanların hücumlan şid
detle püskürtülmüştür. Düşma. 
tun taamız hareketi aJtır bir t.op 
çu ateşiyle başlamıştır. Hareka
ta pek çok İtalyan tayyaresi de 
"c;tirak etmiştir. Düsmanın ilk 
ticumu bilhassa şiddetli olmuş 

fakat tamamiyle akamete uğra
mıştır. Yunan kıtalan mevzilerL 
rıi sarsılmaz bir azimle muhnfa
ıa etmiştir. Bunun üzerine ltal
:Vanlar yeni ihtiyat kuvvetlen 
~etirererek tekrar hücuma ~eç
rnişlerse de Yunanlıların öldiırü. 
cu ateşi karşısında bu hücurı; da 
kırılmıştır. Bırçok noktalarda 
düşman tardedillr edilmez Yu -
tıanWar takibe baıılamış ve ricat 
eden İtalvanlan yerlestikler: ye
tıi mevzilerden de çıkarlmışlar
dır. Bu suretle ltalya1'llar geri 
hatlannm da arkasına atılmış 
bulunmaktadır. 

Matbuat nezaretinin te,blil!in
de esirlerin ifadesine atfen 5 :L 
talyan fırkasının mevcutlannı 
Yan yanya kaybettiği bildiril
tnektedir. l3u kuvvetler arası.nda 
Julia Daligare ve Tuscheira fır
kalan da bulunmaktadır. Esir e
dilen İtalyanlar arasında yük. 
sek rütbtli subav oek coktur. 

6 gunde 15 bin ölü 
Londra 15 (A.A.) - "Reuter,, 

Bugünkü İngiliz gazeteleri, Mus
solini'nin Arnavutluk cephesin
de generallerinden daha ziya
de talili çıkmadığını yazmakta
dırlar. Şimdi, bizzat idare ettiği 
taarnız yapılmış ve beş gün sür
dükten sonra, Mussolini tahmin 
ettiği muvaffakıyetleri ilan et -
rnek brsatını bulamad\n avdet 
etmiştir. Eğer milletine hakikati 
soylemek isterse emrettiği taar
ruzun kat'i bi rakametle netice
lendilini söylemek merburiye
tındedir. Bugün İtalyanlar yeni
den verdikleri binlerce ölü için 
ağlamaktadır. Yunanlılar, mevzi
lerinden atılmak şöyle dursun, 
İtalyanlan taarruza ieçtikleri za
man haklın bulundukları bazı 
noktalardan da şiddetle soküp at
nuşlardır. Gazeteler bunun Mus
solini için acı bir hadise teşkil et. 
tıgıni yazıyorlar. 
Di~er taraftan İtalyan hava 

kuvvetlermin de İtalyan ordusun 
dan bahtiyar olmadığı tebariız 
ettırilmektedir. Fılhakika İngiliz 
avcı tayyareleri 50 İtalyan avcı 
tayyaresinm himayesinde uçan 
bombardıman tayyarelerine ras
ladıklan zaman hiç zayiat ver
tneden 14 İtalyan tayyareai diı
şurmuşlerdır. 

Timea gazetesi, şunlan yazmak 
tadır: 

Italyan hücumlan hafiflemek
tedır. Çunkü İtalyanlar heş gun
de 15,000 olu vermişlerdır. İtal
Yanlann bu son gayretlere fazla 
ehemmiyet verdikleri 15 harp 
ınuhabirınin muvasalatiyle de an 
!aşılmaktadır. Diğer taraftan 
Gayda ile Ansaldo Yunan işini 
tasfıye decek askeri hadiselere 
ıntızar edılınesini yazmağı da ih
rnal etmemişlerdir. Bu vaziyete 
bakarak yeni hezimet haberleri
t11n İtalyan milleti üzerinde ya
'Pacal'ı tesirı olçmek mümkündür. 

Bu arada Musso1ininin Tiran
dan donduğu söylenmektedir. Fa 
kat esirlerin ıfadesine göre, Mus
solininin cepheyi hiç JtÖrmemiş 
olması varittir. Yine ltalyan e
aırlerine gore İtalyan askerleri
nin kuvveimaneviyesi diıştlktür. 
lialbuld gerek asker, gerek si
vil bütün Yunanlıların kuvvei
rnanevi:releri fevkaladedir. 

8 ıtalyan tayyaresi 
dü§ürüldü 

Atlna 15 (A.A.) - Yunanistan
dakl İngiliz hava kuvvetleri u
tnuml karargahının resmi tebli~: 

Dün Klisura mıntakası ~zerin
de devriye uçuşlan yapan küçük 
bi ravcı teşekkülümüz, düşman 
avcı tayyareleri refakatinde 
~mbardıman tayyarelerinden 
rnürekkep pek büyük bir ltal
:Vnn hava teeekkülüne tesadüf et 
ıniştir. Vukubulan çarpışmada 
düşmanın sekiz tayyaresi alevler 
içinde düşürülmüş, diğer bir ço. 
i:u da üslerine dönemiyecek ka
dar ağır hasara uğratılmıştır. 
Tayyarelerimiuien ikisi kaybol -
nı.u~tur. 

Yunanistana Karıı 
(Başı 1 incide) 

lAzımgelen geniş hazırlıklar yapıl 
ınaktadır. 
Yunan harbında Alman tay. 

yaresi kullanılmıyormuş 
Berlin, 15 (A.A.) - Stefani: 

Alman tayyarelerinin Yunanis -
tan harbinde kullandıklarına dair 
ecnebi memleketlerde dolaşan 
§aylalar tekzip edilmektedir. 

Bulgaristanda bir tren 
kazası 

Sofya. 15 < A.A.) - Ofi - eski 
R vas - Operıçe istasyonu civa
rında dun sabah vukubulan tren 
kazasında demiryolları idaresi 
rnustalıdemlerinden 10 kişi öl -
ınuş ve 30 ki i yaralanmıc;tır. 
Mar andiz treni köpriiden ge -
ç rken 29 \ a on henuz mechul 
hır ebepten uçuruma yuvarlan -
Jnıştır. 

TAN 5 

Balkanlarda Vaziyet Hava Harpleri l Dünyanın Siyasi 

Manzarası (Başı l lncidet 

goslavyadan üçlü paktı imzala
masını istiyecek kadar ileri git
mediğini teyit etmektedir. Filha
kika Almanlar böyle bir talebin 
Yugoslavyada karışıklıklar çıka
racağını pek iyi biliyorlar. 

(Hafı 1 incide) 
i~al altındaki üslerinde tahrip 
edilmiştir. 
Almanya endüatri mıntaka

ları bombalandı 

Romanya Petrolleri 

için Yeni 

Tedbirler Alınıyor 
Bükreş 15 (A.A.) - "Stefani., 

Rumen hükumetinin yaptı~ı mü. 
teaddit toplantılar neticesinde 
Rumanya'daki petrol endüstrisi
nin ecnebilere verilen imtiyazlar 
yi.ızünden büyük bir tezebzüp i
çinde bulunduğu müşahede edil
miştir. 

Fransaya Gıda 

Maddeleri 

Gönderilecek 
(Bap 1 incide) 

Balkanlardaki 

Vaziyetin 

Son Safhası 
(Başı 1 incide) 

w milletin derin duygularına uy
gundur. Biz kimseden bır şey is
temiyoruz, yegAne istedığimiz liCY, 
milli istlklAl ve tamamıyet ne hür
met edilmesidir.,, 

(Başı Sa. 3 tf') 

kRbul etmeleri ihtimali pek :.r:a
yıftır. 

~urada bu muvakkat çıkmazın 
kısmen Yugoslav hükumetinin 
tabü telakki edilen ihtiyatkArlı
ğından kısmen de Alman diplo. 
masisinin bu meselede büyiik bir 
itina ile hareket etmesinden ile
ri geldiği kanaati vardır. Filva. 
ki Yugoslav hükumeti, milletin 
temayüllerini pek güzel bilmek
te olduğu gibi bundan Alınanlar 
da ,gafıl değildir. 
Almanların azami derecC'de ta. 

vizat elde etmek istedikleri, fa. 
kat bunun as_gari bir tehlike ile 
temin etmek arzusunda bulun -
du1'-ı.," ma1tımdur. 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -

Yugoslavya hakkında muhtelif 
kaynaklardan gelen malumat bi
ribirini tutmamaktadır. 
Bazı haberlere störe Almanya 

Yugoslavyayı üçlü pakta gir
mek için sıkıştırmaktadır. Bnzı 
haberlere göre de sadece Yugos
lavya ile bi rsaldırmazlık nakt1 
imzalamak arzusundadır. Ücün
cü bir habere göre de Yugoslav
yanın mihvere karşı bir sempati 
beyannamesi imzasını istemiştir 

Amerika ve İngiltereye göre. 
bu üç şıktan hangisini kabul etse 
netice yine ayni olacakhr. Çün
kü Almanyanın bugünkü arzusu 
Yugoslavyaya küçük bir kanca 
takmaktadır. 

Yugoslav gazeteleri Yugoslav
yanılf bütünlüğünü ve hürriyeti
ni koruyacağını bildirmekle be
raber Almanya ile yanılmakta o
lan müzakerelerden hiç bahset
memektedirler. Sovyet matbu
atı da bu bahse hiç temas etme
mektedir. Sovyetlerin, Bulgaris
tanın Alınanya tarafından işga. 
lini tasvip etmediğine _göre, Yu
goslavya için de ayni tarzda dü
şündülri1 tahmin r>oıl""ilir. 

Tekaüt edilenler 
Be~ad 15 (A.A.) - "D N.B. 

Harbiye Nazırının talebi üzerine 
dört general tekaiide sevkPdil -
miştir. Bunlar Orgeneral Yovan 
Naumoviç. tümgeneral Dankoviç, 
Arat.oviç, tuğgeneral Hadiçtir. 

Perapalas Tahkikat. 
(Başı 1 incide) 

harririmize Cümhuriyet Müd· 
deiumumisi Hikmet Onat şu ma· 
lumatı vermiştir: 
"Bombanın konulduğu valizde 

bir Türk gazetesi bulunduğu ve 
bunun da La Republik gazetesi 
olduğu söyleniyor. Elimizde bu
lunan diger valizde gazete yok
tur. Mevzuubahs gazete pathyan 
valizde imış. Yaptığımız incele
mede La Republik gazetesinin 
biri Vamada ve on biri Sofyada 
olmak üzere 12 abonesi olduğu 
tesbit edilmiş, ve bu abonelere 
muntazaman gazete gonderildiği 
anlaşılmıştır.1, • v 

Bulgar a1ansımn verdıgl 
malumat 

Sofya 15 (A.A.) - Reuter a
iansının istanbuldaki Perapalas 
otelinde vuku bulan infilaka da
ir olan son telgrafları hakkında 
Bulgar ajansı aşağıdaki mütem
mim malumatı vermektedir. 

İngiliz heyetinin Sofya'dan ha
reketinden bir kaç gi.ın evvel, 
sefaretin muhafaza kadrosu yeni 
bir polis noktasiyle takviye edi~
mi~tir. Bundan başka atlı, sekız 
polis ikişer ikişer gece gündü 
sefaret önünde devriye nöbet 
yapmışlardır. Karanlık bastıktan 
sonra sefarete kimsenin yaklaş
masına müsaade edilmemiş ve 
umumiyet itibariyle İngiliz · ~e
faretinin müsaadesi olmadan kım 
se sefarete girememiştir. Bulgar 
ajansının 12 martta bildirdigi 
veçhile, bagajfarın ambalajı 
nakli ve trene yerleştirilmesi biz 
zat sefaret erkanının doıtrudan 
do~ruya ve daimi mürakabesi al
tında yapılınıştır. 

Buna binaen, bahis mevzuu o
lan iki valizin nakil esnasında ve 
yahut trende konulmuş. olması 
varit değildir. 

Diğer taraftan, Reuter aansı
nın bir telgrafında da teslim e
dilmiş olduiu üzere, bu valiz
ler yolda İngiliz yolculardan bi
ri tarafından açılmış ve bu volcu 
valizlerin muhteviyatını görmek 
imkanını bulmuştur. 

Bundan başka otelde valizler
den birini hamil olan İngiliz. di
ğer valizin Perapalasta infilaki
ni öğrenir öğr~nmez elindeki va
lizi atmıştır. 

Bütün bu mallımat bizi, bahi 
mevzuu olan valizlerin trende se
yahııt eden İngilizlerden birine 
ait olluğu dü!;Üncesine sevkı>• 
mektedir. A ..-ni trende, sefare• 
memı..:rlarından başka. İngiliz ko
lonisi ve ayrıca 60 kadar yolcu 
vardı 

İngiliz sefiri R ndell'in. sefa
retın iyi muhi/azasından ve yol
culuk esnasında temin edilen in
tizamdan dolayı polis memurla
rına tevzi edilmek üzere polise 
şahsen 5.000 leva vermiş olduğu
nu kavdetmek te faydadan hali 
de&ildir. 

Londra 15 (A.A.) - Dün ge
ce, garbi Almanya üzerine ya
pılan taarruz esnasında başlıca 
hedefler Gelsenkirchen ve Dus
seldrof olmuştur. Ayni vüsatta 
olmamakla beraber, Rotterdam
daki petrol hazneleri üzerine de 
çok müessir bir taarruz yapılınış. 
tır. Taarruzlar büyük bir bom
bardıman teşeklCülü tarafından 
yapılmış ve yalnız tek bir tay
yaremız donınemıştir. 

Gelsenkırchen'e gece yapılan 
taarruz oraya yapılmış olan hü
cumların 45 ıncısidir. Bu şehir
de miıhım petrol istihsal ve tas
fiye tesisatı oldugu gıbi sente
tik yağ fabrikalan da vardır. iş
te bütı.in bu tesisat İngiliz pilot
larına hedef teşkil etmişlerdir. 

Berlinde ölen ve 
yaralananlar 

Berlin 15 (A.A.) - Stefani: 
12/13 mart gecesi İngiliz tayya· 
relerinin Berlin üzerine yaptık
ları akın esnasında 26 kişi öl
müş, 28 kişi yaralanmıştır. 

lngiltere üzerinde 
Londra, 15 (A.A.) - "Tebliğ,,: 

Dı.işman tayyareleıi bu gece bı.i 
yük vüsatte bir iaaliyet göster
miştir. Bu faaliyet sahası memle
ketin ekseri kısımlarına dahil ol
muştur. Clyde bölgesi tekrar ta
arruza uğramış fakat hücum 
perşembe gecesi kadar şiddetli 
olmamıştır. Ticaret müessesele 
riy~e ikametgahlarda hasarlar 
vukubulmuştur. Bir apartman 
blokunun yıkılması üzerine bir 
kaç kişi ölıniış ve birçok kimse -
ler yaralanmıştır. 
Doğu şimalde bir şehir şidet

li bir hücuma uğramıştır. Birkaç 
mağaza ve sınai müessese hasara 
uğr.amıstır. Bazı yangınlar çıkmış 
sa da muvaffakıyetle söndürül
müştür. Ölü ve yaralı adedi yük
sek de~ildir. Bundan başka mem
leketin bırçok kısımlarında muh
telü yerlerde bombalar atılınış, 
bazı ikame~alılar hasara uğra
mıştır. Hasar ve insan zayiatı az
dır. 

/ngiliz deniz11ollan 
Kumandanlığı 

Londra, 15 (A.A.) - Amirallik 
dairesi, denizyolları kumandan -
lığı vazifesinin Sir Percy Noble 
tarafından deruhte edildiğini bil
dirmektedir. Bu suretle amiral 
Noble, Atlas denizinde seyrise -
faini taciz eden Alınan korsanla
rına karşı mücadelede Jngfliz de
niz kuvvetlerinin idaresini ele al
mış demektir. 

Am~rikanın Y ard.mı 
(Başı 1 incide) 

yeye harp malzemesi gönderil -
mesinin bahis mevzuu olmadığını 
bildirmiştir. 

Yardım tahsiaatı 
Vaşington 15 (A.A.) - Mebu

san meclisinin maliye encümeni. 
Reisicümhur . Roosevelt'in de
mokrasilere yardım kanunu mu
cibince çarşamba günü istediği 
yedi milyar dolarlık tahsisatı bu
ciin kabul etmiştir. 
3milyar110 milyon do/,arlık 

tahsüat 
Vaşington 15 (A.A.) - Mebu

san meclisi iki Okyanu! fil osu 
teskili icin istenilen 3 milyar 447 
milyon dolarlık tahsisata ait ka
nun projesini kabul ederek avan 
rnPclf~inP sevkrtmistir 

KISA HABERLER 
FRANSADA: 

e Ceuylr, 15 (A.A.) - Cezayir 
Umumf Vallıl Amiral Abrlıl Vlchy'
den dUn tayyare ile dönmUftUr. 
ISP VAl»A: 

e Madrlt. 15 (A.A.) - 8evllle'de 
bir barut depoaunda vukubulın in· 
flllk netlceainde 50 kiti öımu., 250 
111 300 kiti yaralınmı9tır. 300 kadar 
ev harap olmuı veya bUyUk haaara 
uiiramııtır. Evleri yıkılanlar muvık· 

katen mezbahaya yerle1tlrllml9lerdlr. 
Mülkf ve aakerl makamlar enkaz al· 
tında kalınları kurtarmak için çılıt· 
maktadırlar. 

e Madrtt, 15 (A.A.) - General 
Frınco lıpanyanın Londra BUyUk El
çlal Duc d'Allae'yl bugUn kabul et· 
mittir. 
'\MERİKADA: 

e Vaılngton, 15 (A.A.) - lngll
terenln Amerika BUyUk Elçlıl Lord 
Hallfax bugUn Hariciye Nazın Hull 
Ilı kırk dakika görUımUpDr. Lord 
Hıllfax bu mUllkattan aonrı gaze· 
tecllere yaptriiı beyanatta görUıme· 
nln umumi mahiyette olduiiunu ıöy· 
lemiıtlr. 

lstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
ı\skeri J{ıtaall ilanları 

Beherine 1 O lira tahmin edilen 
5000 baş koyun pazarlıkla satın 
alınacaktır. Tahmin tutan 50.000 
lira kati teminatı 7500 liradır. 
İhalesi 20 3 941 Perşembe günü 
saat 14 de Diyarbnktrda askeri 
satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Evsaf ve şartnamesi ko. 
misyonda görülür. Taliplerin 
belli vakitte komisyona '!elmelc-
:ri. (2098 - 1944) 

Bunun üzerine general Anto
nescu, aşağıdaki prensiplere is
tinat eden yeni bir plan tanzimi
ne karar vermiştir: 

1. - Hükumetin elinden alı
nan hakların tekrar hükumete 
iadesi, 

2. - Petrolün Rumen milleti
nin umumi menfaati dahilinde 
muhafaza ve istisman. 

Bu maksatla yeni direktifler 
dahilinde çalışmak üzere bir 
petrol müsteşarlığı tesis edilmiş
tir. 
Antonescu Berline gitmemiş 

filosunun himayesinde sevkede
ceğine dair Amiral Darlan tara
fından yapılan beyanatı bahis 
mevzuu ederek diyor ki: 

İlk nazarda öyleye benziyor 
ki, Vichy hükumeti Alınanyanın 
teşvikiyle İngiltereyi iki beli -
dan birini tercih etmek ihtann· 
da bırakmak arzusundadır: Ya 
ablokayı kısmen terketmek, ya
hut ta Fransız donanmasiyle cid. 
di ihtilaflan göze alınak. Bu da 
Almarvyanın tuzağına düsmek 
olur. İngilizlerin ablokadan vaz
~ecmivecekleri bedihidir. 

Daily Telegraphe gazetesinin 
diplomatik muharriri de şöyle 
yazıyor: 

İngiltere ve Amerika, işgal al
tında bulunmıyan Fransav;l ~ -
decek hamulelerin ablokadan 
geçmesi için müstere'k bir siya. 
set tesbit edeceklerdir. iki hü
kumet merkezi arastnda şimdi -
den istişareler başlamıştır. 

Alınanya da Yugoslavyanın ha
rici siyasetine temel te kıl eden 
bu esasları istismar ederek bu 
memleketi kazanmıya çalı~yor. 

Biz de Balkanların sulhı.inti ko
rumak istiyoruz, diyorlar. Biz de 
sizin emniyet, istıkH'ıl ve tama -
miyetinize hürmet edıyoruz. Bi -
zim de sizden istedığ miz bir şey 
yok. Yalnız lstiklal ve tam mi -
yetinizin muhafazası, Balkanlar
da sulhün taarruzdan korunmı:ısı 
için, sizin de bizimle beraber ça
lışmanız lhımdır. Zahiren mantı
ki görünen bu esastan başlıyarak 
Yugoslavyayı mihvere çekm1ye 
çalışıyorlar . 

Bu haıı>te en mühim rolii 
tayyarelerin oynadını ve o~ nı 
yacnlb muhakkaktır. Amerik 
nm İngiltcreye verdiği tay)arC 
lerin bir kısmı. uzun me afcl 
bombardıman tavvareleri ken 
di va<;ıtnlarh le Ok, an usu a a 
rak f ngiltereye gelmektedirler 
Bunu yapamnran kısa men7.illı 
a\ cı tavvnrclerinin de, hirkac 
zamanclanhcri Groenland'a, İz. 
Janrla 'ohı ile ,.e kendi vasıtn
lnrh le urarnk İnniltrreTe gel· 
dikleri f:"ıhmin rdilmrktcdlr. 

Tal>iidir ki. Amer"kn Tardı
mmın 7nnınnmıfo rtisin 'eti -
mi rcci!ini h.'1. "ler ~fö~tere. 
cclctir. nrrık fio:trr Smuts'un 
de~ini ih" Her Hi lcr niha·H~1 
Amerikrı\ ı dn hrırl:ıc ., kmustur 
Jler 1 °tlt'rln iJ·n cdilmic; ve e 
dilmcmis ol n ild harl i "e ka 
7anm""' irap erliv<'r 1\lih veı 
de\ 1 tlrrinin t'ndi clcri de, hun 
dan dolalıdır. 

M. Anten 

Bükreş, 15 (A. A.) - General 
Antonesconun tayyare ile Ber -
line gittiğine dair ecnebi mem
leketlerde çıkan haber resmi mah 
fillerde kat'iyyen tekzip olun -
maktadır. Romanya devlet reisi 
Romanyadan ayrılmamıştır. 

Evvela Yugoslavyanın bitaraf
lığını muhafaza etmesi talebiyle 
başlıyan tazyik, nihayet kayıt ız 
ve şartsız mihvere iltihakını ıstı
yecek kadar ileri gbtiırülmtiştür. 

Almanyaya Teslim Edilen Fakat Yugoslavya istıklal ve nin kıncı plana duştu - unu, iın 
dı Almanyanın Japonya Haııciye: Siyasi Mülteciler tamamiyetine dokunan hiçbır 

Londra 15 (A.A.) _ Vichv hü. teklife !anaş~adığı içın mu~:kc
kumeti ile sıkı temasta olan Fran ı reler bır turlu netıcclcnemı.:::'11iş 
sız mahfillerin~n gelen haber- ve Almanya Yugoslavy~yı mıh -
lere göre, Alman sanayi erbabın vere ala~a~ış~ır. Şı.mdı de Yu -
dan ve Hitler'in eski taraftarla- gosl~v rıcalının V1yana. veya 

Tecemmü kampına 
gönderilenler 

Bükreş, 15 (A.A.) - Rumen 
hükumeti, Ingiliz istihbarat ser -
visiyle muhaberede bulunmakla 
mamun 74 kişiyi tecemmü kam
pına koymuştur. Bunlar arasın
da Ingiliz tabiiyetinde olınadık -
lan için Romanyada kalan ve In
giliz gazetelerine muhabirlik e -
denler, müteaddit Yunanlı, er -
meni, Mısırlı ve birkaç da Roman 
yalı vardır. 

d Fritz Thvssen Fransanın Berline yapacakları bildırılen zı-
nn an · h d"ld"ğ" Al cenubunda ikamet eden ve müta- yaretın te ır e ı ı ı, .. ~anya: 

Nazırının Berlın zıyaretı ıle me -
gul oldugunu ve Yugoslav mese
lesinın Matsuokanın zıyaretmden 
sonra halledılcceginı bıldırıyor · 
lar. 

Demek Yugoslavyanın muka -
vem tı ılk meyvasını venni tır 
Belki Yugoslavya ergeç Alman· 
ya ile bir anlaşma yapmıya mec
bur olacaktır. Fakat, bu anlaş -
man•n Yugoslav istiklal ve ta -
mamıyetıne hnlel vermıyen bir 
~ekılde olması ihtıma1i günden 
güne fazlaln maktadır. 

reke hükümleri muciıbince Vi- nın ~~ . Yug?slav_ya uzermde~ı 
chy hükumeti tarafından A1- t~zyikını hafıflettıgı haber verı -
manlara teslim edil('ft maruf si- liyor. 
vasi mülteciler arasında bulun
maktadır. Cannes' da oturan 
Thyssen bir Alman sanatoryo
muna nakledilmiştir. 

Devlet ~emiryollarr ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedelı (1484) lira t39) kuruş olan muhtelif eb'atta 109 

metre bezli llstikten Transmisyon kay1Ş1 (24.S.1941) Pazartesi günü saat 
(10,45) onu kırk beşte Haydarpa5ada Gar binası dahilindeki komlayon 
tarafından açık eksiltme usullyle sııtın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (111) lira (33) kunıJluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etlğı vesalkle birlikte eksiltme &ünü saatine kadar 
komisyona müracaatları IAzımdır. 

Bu fle ait ıartnameler Komisyondan paraaız olarak datıttlmaktadır. 
(1718) 

* Muhammen bedeli (8197) Ura olan 21 kalem muhtelif el>'atta ambu
vatmanlı dökme boru ve teferruatı, fiançlı dökme boru ve çelik çekme 
fren hava sevk borusu ve teferrüatmdan milrekkep malzeme (4.4.1941) 
Cuma güpil saat (11) on birde Haydarpaşada Gar blpası dahilindeki ko
misyon tara!ınd n taahhlidunü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesa
bına açık eksiltme usull,yle satm alınacaktır. 

Bu işe glrme"'k lsftyCllerin (614) lira (78) lrurutluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettltı vesalkle birlikte eksiltme ıünU saatine kadar 
komisyona mürcaatlan IAznndır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon dan parasız olarak daihtılmaktadır. 
(2038) 

lstanbul Hava 

Depo 

Mıntaka 

Amirliğinden : 
Eskişehir Hava Tugay karargAhı için bir hAkim alınacaktır. Devlet 

memuriyeUndekj hizmeUerine ıöre 100 llA 160 lira arasında ücret veri
lecektir. Hukuk mektebini lkmAl etmlı olması şarttır. Ordudan ve Ad
liye VekAletlnde vazife gönnilş mecbur! hizmetini ifa ederek aynlm~ 
olanlardan talip olanların yukarıdaki adrese muracaaUan ilAn olunur. 

(2034) 

Cinai Mlktan Muhartı-

men B. % 7,11 teminatı Ekalltme 8Htl 
Lira t<.r. Lira Kr. ..kll 

Kösele ç.lnne (10) çlft 300.- 22.50 Pazarlık 15,30 
muhtelif 
Hırdavat levazunı (84) kalem - - -- " 18 

1 - şirtname ve müfredat Usteleri mucibince yukanda clna ve 
miktarları yazılı malzeme pazarlık usullyle satm almacaktır. 

2 - Çizmenin muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında ya
zılıdır. 

3 - Pazarlık, 24/3/941 pazar.t'SI günQ hizalarında 7aulı netlerde 
Kabatqta levazım ve mübayaat ı1UbesindekJ alım komlaYoDunda yapıla
caktır. 

4 - Liste, şartname sözü geçen şubeden parasız alınabllir. 
ıs - İırteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde "" 7,5 

güvenme paralariyle birlikte mezkQr komisyona müracaatları. (1778) 

Düzce Belediyesindan : 
Klloeu KalınlıOı Cinai 

354 14 m. m. Bakır tel 
170 10 » 
177 8 " 
132 6 " 
22 4 " 
45 2 " 

200 35 " 
1 - Yukarıda yazılı muhtelif kalınlıkta bin yQz kilo mfistamel ba-

kır tel 4/3/941 tarıhınden itibaren 15 gün müddeUe ve kapalı zarfia 
müzayedeye konulmut-tur. 

2 - Umumunun muhammen bedeli bin yüz lira ve muvakkat temi
nat ise 8250 kuruştur. 

3 - İhale 20 3/941 perşembe gu nü saat H de belediye encfimenin
de yapılacaktır. 

4 - Talıplerin mektup ve temlnatlarlyle birlikte vakti muayyende 
belediye encümeninde hazır bulunmaları. 

Hava Gediklisi Alınıyor 
Türk Hava Kurumu Gedikli yuvasına Gedikli namzedi alınacaktır. 

Kabul şarUarı ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal talimat Türle 
Hava Kurumu şubelerınde mevcuttur. 

Yuvaya g rmek ist.iyenlerin bulundukları mahallin Hava Kurumu 
şubelerine muracaaUarL (2062) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 

1 - Kilosuna bir kuru19 tahmln edilen lzaml 50 bı matbaa bıçak 
arUğı kırpıntı kAğıdı idaremizde milteşekkll komigyonca 28.3.941 Çar
şamba günü saat 16 da açık arttırma ıle satılacaktır. 

2 - Talıplerın mez ur ün e saatte temınat akçesiyle komlayona 
muı acaatlan 

3 - KClgıt ve prtnamc her gün"' gorülilr. (1794, 

* * D ündenberi de Berlin r:ıd
yo ve matbuatı, Yugoslav 

ve umumiyetle Balkan meselesi-

Yeni 

2704~~ N YAD ELLER 
~ 0. ÇOBAN KIZI -

cKahvecl Güzeli filminden 
(Beste: SadetUn Kaynak) 

AHMED COŞKUNSES 

270421 N ŞAD OLURDUM 
0. HE~ DERDE ŞiFA 

- B hriye çiftetelli pz 1 
- Saba gazel 

KORO HEYETi 
270424 No oAGLAR oAGLAR 

• KÖŞKÜM VAR 

ADAN ALI AZIZ 

- Rumeli şaT")tı ı 
- Rumeli şarkısı 

ŞEN SES 

270425 N GELiN AYŞE - H lk şarkısı 
0. NE KARA iMiŞ ŞU ALNIMIN YAZISI -D ğiıarkı .., ............................... ... 

,; a K U Ş T U Y U N D E N .. ---. 
1 YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem keıenlze ve he"' de 

1 Slhhatlnlze BiR KUŞTOYO y ASTIK 1 LIRADIR J 
faydalıdır. 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: 1 tanbul Ç km kçıl r 
" Ömer Bal oğlu Ku Tuyu C br ı. T ?::! -

FllCRI T. KARDEŞ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

1 7 nci yılının 94 ncü devresi
ni 11 Nisan 941 de açacaktır 
MOTÖR DEVRİNDE YAŞIYO
RUZ. MOTÖRLÜ MESLEKJ~F. 
Rİ TERCiH EDEJ.İM. Tedris u 
sulümüzü, şartlanmızı bilmek 
istiyenlere program gönderilir. 
Kayıt başlamıştır. 

Bomqnti Tramvay dura~. Ebe 
kızı sokak No. 1 Şişli. Tel: 80259 

Maarif Vekaletinden: 
Orta okullara 'ltatemattk tat>Uve fnınsı:zca "llmıını s Vf' '"" 

deralerl ıçin ötretmer muavlnı oıeı;ilı e ... zere n J d 

men okulunda bir hıtaıan açılacaktır. İmtihanlar 24.3.941 tarihinde baş 
lıyacaktır. Lise veya öğretmen okulu mezunu olan tnllp enn bulundu -
lan mahallin maarif idarelerine müraca t ederek tmtıh nl r rm 
lannı öğrendikten 90 ra 18 3.941 t.2nhıne kadar Ve il .nizc mu 
ları ıl5n olunur. (1137} (15H) 
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