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Cümhurreisimiz 
•acar Elçisini 

Kabul Etti 

Churchill 
Diyor ki: 
---

Atlas Meydan 
Muharebesini 
Kazanmahyız! 

--o---

"Adamızın Etrafında 

Aman Vermez Bir 
Mücadele Oluyor .. 

---
''Düşman Kruvazörleri 

Amerika Sahilleri Önünde 

Şimdiden Faaliyettedir,, __ .,..., __ 

l7eni Rumen elçisi Telt>maque, 
&akdim etmek üzere evvelki 

Mim Şefimize itimatnamesini 
gün Çankayaya ıiderken 

Bu. Meydan Okumaya 
Karşı Koymak için 

Seferber Bir Haldeyiz 
-~ -. 

Almanyanın 
Yunanistana Karşı 

Ağzı Değişti 

Almanya, Yunanlstana karşı hare
kete geçmek için İngilizlerin Yu
nan topraklarına asker çıkardığını 
fddia etmektedir. Fakat Yugoslav
ya meselesi henüz halledilmedllf 
için Alman ordusunun Yunanlsta
na şimdiden taarruz ederek sal ce
nahını tehdit altında bırakması pek 
te makul görünmemektedir Onun 
fçın Al"lanlarm Yunanistan'. kar
şı daha ziyade bir sinir harbi aç
mak üzere olduklarına hilkmedlle
bilir. 

M. Zekeriya SERTEL 

A lmanya şimdiye kadar 
Yunanistana karşı muta

arrız bir vaziyet almamıştı. Al
man ordulan Vunan hududuna 
~erleşmiş olmakla beraber, Yu
llanistanla Almanya arasındaki 
münasebet normal şeklini muha
faza ediyordu. Alman matbuatı 
c:la Yunanistandan ya bahsetmi
)'or, yal ut bahsederse nazik bir 
lisan kullanıyordu. 

Fakat iki gündenberi Alınan 
matbuatının, hattA resmi mahfil
lerinin füanında bir değişiklik 
görülmiye başlandı. 

Dün Berlinden gelen ve yarı 
resmi mahfillere atfedilen bir 
habere göre, Alman - Yunan 
münasebetleri nazik bir safhaya 
girmiştir. Alman mahfilleri, doğ
l'Udan doğruya veya bilvasıta, 
'runanistana Ingiliz kıtaları çıka
rıldığını işaa etmekte ve bu mü
nasebetle Yunanistan& karşı bir 
Alman müdahalesi ihtimalinden 
bahsetmektedirler. 

Bertin resmi kaynaklarma 
göre de Alınan - Yunan münase
betleri artık normal tellkki edile
mez. Hatti Atinadaki Alman 
sefirine bu hususta Uizımgelen 
talimatın da verildiği bildiriliyor. 

iki üç gün evvel Hitlerin ansı
~n irat ettiği bir nutukta, müt
tefiki Italyaya yardıma karar 
\rerdiğini, ve karada, denizde Ye
Ya havada, Ingiltereyi nerede bu
lursa orada onunla dövüşeceğini 
tekrar etmesi de, Almanyanın 
Yunıtnistana karşı bir harekete 
hazırlandığını gösteren kuvvetli 
bir emaredir. 

Almanya Yunanistan& karşı ha
l'ekete geçmek için lngilizlerin 
Yunan topraklarına asker çıkardı
kını iddia etmektedir. Şimdiye 
kadar bu haberi teyit eden res
mi hiçbir malUınat gelmemiştir. 
Anlaşılan Almanya Yunanistana 
taaruz için vesile aramakta ve 
orta)'a bu kabil haberler yay
maktadır. 

1 Ankara 18 (A.A.J - Reisi- : Üç Denizalı Batırıldı 
1 cümhur ismet lnönü, bugün i 

saat 16 de Çankaya köşkünde : Londra 18 (A.A.) - "Reuter,, 

' 

!Uacar elçisi B. Mariassy'yi i Başvekil Churchill, bugün deniz 
kabul buyurmuşlardır. 1 aşın. memlek~tl~rd~ yaşayan. A

l Bu mülakatta Haridye u- : merikaWann Pılgrıms,, cemıye-

1 
mumi katibi büyük elçi Nu- ı tin~ Win.ant şe~efıne ver?.ıği o~-
man Menemencioilu da hazır le zıyafetmde bır nutuk soylemış 
bulunmuştur. ve Amerika büyük elçisine hitap 

! .............. ____ ........ =-----· ederek demiştir ki: 
"HükUınetinizin ve milletinizin 

1 N G 1 LTEREYE derin bir surette alakadar oldu
IU büyük bir meydan muharebe
sinin bütün genişliği ve bütün 

TAM YARDIM şiddetiyle inkişaf ettiği bir anda, 

--- size "buraya hoş geld!niz,, deriz, 
Winant. Atlantik meydan muha-

Mu••tehassıslara Go··re
1 

rebesini, kat'i surette kazanma
mız lazımdır. Bu muharebe A-

Amerikan. Fnosunun 
Müdahalesi Zaruri 

-·-
Britanya Hesabına 300 Yeni 
Şilebin İnşasına Başlanıyor 

Vaşington. 18 (A. A.) - ParlA
mento mahfilleri, yaş haddini 
bulmuş mühim mikdarda Ame
rikan destroyerinin pek yakında 
İngiltereye verilecdini kat'i su
rette beyan etmektedirler. 

"Scripos Howard.. gazetesinin 
başlı<'& diplomatik muharriri o
lan William Simms, bir makale
sinde diyor ki: 

"Tamamen salahivettar müşa
hitlerin kanaatine göre. İngi.Jte-

1 (Sonu: Sa 5; Sü 1 ) 

merika Birleşik Devletleri hü
kUınetinin ve milletin1n ilim edi
len siyasetlerinin kuvvetle ber
taraf olunamıyacağını hiç bir 
şpheye mahal kalmıyacak bir 
tarzda isbat için kazanılmalıdır. 

Yalnız, Alman denizaltılan de
ğil, fakat Alman muharebe kru
vazörleri de, Atlantiği Amerika 
sahiline kadar gecmiş ve kafile 
haricinde münferiden ~eyahat et
mekte olan gemiler:mizden bir 
kAçını daha şimdiden batırmıştır. 
Düsman 42 tul derecesine kacl:ır 
garpte gemiler batırmıştır. Bu 
taraflarda. adllnıT:nn etrafında 

'rlotli ve aman vermez bir mü
cadele yapılmaktadır. ta ki mü
himmat ve ıvda maddeleri akını 
durmadan eelsin. Burada ve ı?av. 
retimizi azaltmıyaca~ımız orta 
~arkta harp gavretlerimiz, bun -
usız idame edilemez. 

( Sonu: Sa 5: Sü 3 J 

Sıhhat Vekili Dün 
Parti Grubunda 
l zalıatta Bulundu 

Kızılay Merkez Veznesinde 29 Bin Liralık 

Bir ihtilas Meydana Çıkarıldı ve iki 
Katip Hakkında Tevkif Kararı Verildi 

Ankara 18 CA.A.) - C. H. P. 
Meclis Grupu umumi heyeti bu- • 
gün (18-3-1941) salı günü saat 15 
te reis vekili Seyhan mebusu 
Hilmi Uran'ın reisliğinde top
IandL 

Ruznamede Konya mebusu Dr. 
Osman Şevki Uluda~ tarafından 
verilen Kızılay cemiyeti merkez 
veznesinde meydana çıkarılan sui 
istimal etrafında mübalal?alı ra. 
kamlar işitilmekte oldu~u kin 
bunun hakiki miktan hakkında 

Zaten Bulgaristana giren Ge- hükumetin izahat vermesini isti
rıeral List .. kumandasındaki 15 ven bir takriri urdı. 
Alman motorize fırkası Yunan Takririn okunmasını müteakip 
hududuna yerl~~iş bulunuyor. Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve· 
Geçen on ~ gun zarfında . Al- kili Dr. Hul\lsi Alataş kürsüye 
inan asken, Bulgaristandaki ha- gelerek leyfiyeti .berveçhi ati i
Zırlı~larıru ~.amamlaınış olsa . ge- zah ... iştir: 
tektır. Bug~ne kadar yunanı:ıt~ ı. ~Kızıla cemiyetinin mer
n.a karşı muta.amz bır \Tazıyet kez veznesinde filhakika geçen 
•lmay.p, .belkı de kosmen Bulı!•. bat;!,'\= bir ilıtilis mey· 
rıatandaki yerleşme hareketini tır. Bunun tabak. 

(Sona; Sa 5; Sil 5) ,,.- ltionu; ısa 6; 8ü 6 J Sıhhl7e Vekili Bul6si Alataı 
, 

Şarki Akdenizde 
.. -·--

ARABiSTA N İngiliz Harp 
Gemileri 

İş Başında 
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Donanma, Verilen 

Yeni Vazifeleri Tam 
isabetle Başardı 

-<'----

Bu HarekCitın Devam 
Ettiği BHd;riliyor, 

Fakat TafsDat Yo~< ! 
Londra 18 (A.A.) - "Dailv 

Telegraph., gazetesinin Iskend;
riye muhabirı, 'azetenin birincı 
~ayfasmda neşredilen bir telgra
fında diyor ki: 15 günden fazla 
bir zamandanberi Şarki Akdeniz. 
deki Ingiliz donaması cüzütamla
n herzamankinden fazla meşgul 
olmuştur. 

Alaka merkezin'n garp çölün
den Balkanlara intikalindenberi 
müsbet haberlerin mevcut bulu~ 
maması yüzünden muzaffer kuv
velterimizin parlak zaferlerinden 
sonra istirahate çekilmiş oldukla-

( Sonu: Sa 5; SU 2) 

Şarki Afn"kadald hareklt sahnesi: Bu haritada, fnd)iz taarruzla nnın ist ikametlerini, Britanya 
kıtaatmın ihraç edlldill Berbera'yı ve şimdiye kadar iga1 altına alınan araziyi görilyonız. 

Bulgari standa 
Karışıkhklar 

Yunanistan l Adisababa 1 Askeri vazıyet 
Beri in' i Üzerine 13 

_,, __ 
Bir Bulgar. Oğlunu 
Öldüren Alman 

Zabiffni Yurdu Temin Etti Koldan Hücum 

Yunan Sefirinin Asker 

ihracı Haberini Tekzip 

Ettiği Bildiriliyor 

Fakat Berline Göre: 

Münasebat Atina ile 

Artık Normal 
Edilemezmiş l Telakki 

Berlin 18 (A.A.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor Alman - Yu
nan münasebetleri nazik safhaya 
girmiştir. Alman mahfilleri lngi
liz kıtaatı ihraç edildiği hakkın
daki haberleri doğrudan doğruya 
veya dolayisiyle yaymakta ve. bu 
suretle Alman müdahalesi ihti
malini mütalea ve derpiş etmek
tedirler. 

Resmi kaynaktan, Atina ile 
Berlin arasındaki münasebetlerin 
artık normal telikki edilemiyece
ği ihsas edilmektedir. Almanya
nın Atinadaki elçisinin sarih ta
limat aldığı bildiriliyor. Berlin
deki Yunan elçisi henüz vazife
sinden ayrılmamıştır. 

Yunan elcisi Berlin' e 
teminat vermif/ 

Ankara, 18 (Radyo gazetesi) -
Dün Bulgar radyosu Alrnanyanın 
ıınaistana karşı harekete geç -

mek üzere olduğunadair bir ha
ber vermişti. Bu radyo, bugün 
bu haberi takip etmemiştir. Di
ğer taraftan Berlindeki Yunan el
çisi lngili7 askerinin Yunanista
na geldiğini tekzip etmiş ve Al
man hükumetine bu bapta temi
nat vermiştir. 

Yan resmi haberlere göre, ln
giliz askerlerinin Yunaistana gel 
-fiği hakkındaki haberleri ehem
miyetle takin etmekle beraber 

( Sonu: Sa 5; Sil 1 J 

Moskova Büyük Elçimiz 
Vişinski be Görüştü 

Moskova, 18 CA.A.) - .. Ofi., 
Fransız ajansı bildiriyor: Diplo. 
matik mahfillerden ö~renildittne 
göre, Türkiye Büyük Elçisi Hay. 
dar Aktay, cumartesi günü Hart. 
ciye Komiser Muavini Vişlnski 
tarafından kabul edilmiştir. 

-·-
Etrafındaki Keren 

Muharebeler Kızıştı 
-u---

ltalyanlar da Ağır . 
Zayiat Yerdiklerini 1 

iltiraf Ediyorlar 
Kahire 18 (A.A..) - Ordu na

mına beyanatta bulunmağa '!le
ruu .. · zat, dün akf&IIl §U beyanat
ta 1'uiunmU§tur: 

Ingıliz somalisinin merkezi <>
lan Berbera'nın zaptı ile Adisa
baba'ya karşı başka bir tehdit 
inkişaf etmektedir. Ingil\2 ltn
paratorluk kuvvetleri ,iı. li on 
üç cepheden fasılasız suretw ı
talyan ImparatorlUol\ınun ltal'>i
ne doğru ilerliyorlar. Berbera'
nın istirdadı ia§e meselesini pek 
ziyade kolaylalbracaktır Şurası 
hatırlatı1n,,>ı .. +.tfır ki, ltalyanlar 
geçen ağ".:.:.tosta Berbera'ya gir-

( Sonu: Sa S; Sil 4 J 

Arnavutlukta 

Son ltalyan 
Hücumu da 
Püskürtüldü 

7 Günlük Muharebede 

ltalyan Zayiatı 

48 Bin Ölü ve Yarala 
Manastır, ıs <A.A.) - ••aeu

ter,, ajansının Arnavutluk hudu
dunda bulunan muhabiri bildiri -
yor: Pazartesi sabahı ,un dolar
ken ltalyanlar timal bölgesinde 
yeniden fiddetli bir taarruza ıeç 
mitlerdir. Kuvvetli bir topçu ıte 
şi hücuma takaddüm etmiştir. 
Bütün hücumlar, Italyanlara ığır 
uyiat verdirilerek, tardec:lilmif
tir. 

lSoıau;.Sa 5;_SJj) _ 

YENi DENIZALTI 
MUHAREBESi NE 

NETiCE VERiR 1 
Ankara, 18 (Radyo gazetesi)_:: 

BuJgaristana Alman askerlerinin 
gelmesinden sonra Bulgaristanda 

ı\skerf muharririmb yazıyor ' sük(ınet hAsıJ olmamış, bilAkis ka 
rışıklıklar baş göstermiştir. Bu a-

Resmt ve yan resmtAlman kay- rada Londradan şu haberler ve-
nakları ile Alman işgali altında rilmiştir: 
bulunan muhteill Avrupa memle-
ketlerinin razete ve radyoları. fU Bir Alman binbaşısı Almanla-
6nilmüzdekl ilkbahar aylarında rın Bulgaristana gelmesinin iyi 
denizaltı muharebesinin ılmdlye karşılanmadığını söyliyen bir BuJ 
kadar lfitllmemiı bir şekilde şid- gar talebesini öldürmüş, çocu • 
deUenecetini ve Almanların bil- ğun babası binbaşıyı vurmuş, bu-
7ilk, kilçilk 7ilzlerce denizaltısını nun üzerine bu baba da evinin 
açık denWerdekJ İngiliz vapur önünde asılmıştır. 
nakli.Yatma karşı kullanarak fn-
filtereyf milhlmmat sıkmtısma ve Ancak, Bulgar resm! mahfil • 
hatıl açhta mahkQm edeceklerim terinin söz ve neşriyatı Berline 
ilin edip durmaktadır. Muharebe tamamen uymaktadır. 0 kadar 
zamanlanna bla propaganda ede- ı ı ki, Bulgar gazeteleri, Amerikan 
b~atınm lı:lhik cilve ve tezahür- yardımına güvenmemeleri için 

(l)evanu: ,:,a. "· • .,u ı I Yunanistana öğüt vermiye talı
şıyorlar. 

c G Ü N LE R GECFR K EN ) 

Beterini Görmek LCizım 
Yazan: Refik Halid 

9 enlm f"ıkrimce, iwal altındaki veya harp halindeki. laattl 
İsviçre gibi harp haricindeki .Avrupa memleketlerinin 

ıulasızbk yüzünden dilştilkleri acıklı vaziyeti ve buna dair (eşit 
(eşit haber1f'ri gazetelerimiz, arasıra halkın ırözü önüne koymalı· 
dır. Bunun iki türlü faydası vardır: Biri. bulduiumuza fazlasiyle 
şükretmek. yani halimizden mf'mnun kalmak: öbüril avni lkıbe
te uğramamak için bir fedakirlık yapmak llzun ıelince zaten 
mevcut olan azmimize yeni bir hız vermek! ' 

Dilsilnlinilz ki, mer 'a diyarı HnlRndada ineklere otımz1uktan 
filmemeleri l(ln , memleketin büyük hir servet kayn•tı olan kıy. 
metli il le ve sümbül sotanlarını yedirlyorlannıs ... hvi(l'ede de 
seyyah Kksesi o canım (Am ormanlannı kaldınp. daf yamadanna 
butday ekiyor, süt çailayanı sandıtımıs bu 2eni~ mandırada 
sütsüz kalan çocuklara vitamin hapları yutturuyorlarmıt. Daha 
neler de neler! 

A:r olmakla beraber, raliba aramızda ekmek tipinden m.-m. 
nan olmıyanlar, kahve yoklutunu bir hayat. memat meseleıri sa
yanlar. "kaym11k at~ pahasına. bal kıt. tereyat kansık. barbun
ya bahl1 bulamıyorum,, cllyenler var. Bunlar. barbunya faıulya
sını bile bulmanın ne nimet olduiunu frenk flRT.etelerlni olnıva
rak ötrensinler! Avrupada. delil barbunya balın ve faculyası, 
ham balık, hem sigara artıtı manasına lzm11rit bile kıt! Ben. te
sellt yolunu bu pset elerde rasladıl"ım a~hk hava•Hc1,.1'f. ""'"'-t 
karikatitrlttiyle temin ediyorum ve basımı o savf1111ımtan kaldı
nnca. etllip stlkran seccletılne kapanmıtk anulanna kaınhvomm. 
O kadar ki verdikleri teselllye mukahll, yabane1 mathu111h mHka
fatlandırmak. vasiyetnamemde kendilerine hlr hisse a'.'Vlmuık hi
, .. aklımdan ~lyor .. Yamlr ki bU11a malt vazivPHm mflc11h detil! 

Vakttyl• bir tahın tlrldn Mr nedimi varmıc Ro n,.ıffm u•va
bate (llanl,, d8n89te kendisinden eolr clahR drkfn bfrlnf .,,,.tlrlo 
huzura sokm ... : "- Efendim, demi,, bu aclRmın hıtna WM"k 'hffvHk 
bir lyilltf clokundu: bir ihsanının nall olmııa 1di1enM m'""-t
tar etmis olursunuz!,, Sah, yeni gelene bir kaç kese alhn fı.,.1..,t
tıktan sonra nedimine sonn ... : "-Ne rfbi bir iyilik? An1,.f ha
kahm!,. "-Ona baktıkça. benden beteri vamııı diye teselli bu-
lgyorum. Daha bilyilk iyilik mi olur!,. · -- --· · -



Yazan: ULUNAY 

-il -

13u1ony Ormanında Bir 
Enkaz Yığım 

P arisin en büyük gezinti ye
ri olan Bulony ormanını 

)en Klu'den ayıran nehrin orman 
.arafında büyük büyük çayırlar 
vardır. Hava güzel olduğu zaman 
otomobili olmıyanlar tramvayla, 
otobüsle bu çayırlara gelirler; u
fak sepetlerle yiyeceklerini geti
rerek bütün gün yeşil çimenlere 
uzanarak kır hayatı yaşarlar; ih
tiyar yüksek ağaçların gölgele -
rinde saf hava teneffüs ederler; 
bu suretle küflü apartmanların 
güneşsizliklcrini bol bol telafi et
mek isterler. 

llkbaharda bu geniş çayırlık -
lar ufak kır çiçekleriyle süslenir. 
Sokakları benzin ve yağ kokan; 
binaları kirden, isten simsiyah 
bir renk alan Parisin yanında bu 
nefti orman bu her dem taze ye
şil çayırlar garip bir tezat teş
kil eder • 

Hafta içinde bir gündü. Lon -
şan at koşularının yakinindeki 
çayırlıkta beş arkadaş otur
makla uzanmak arasında bir va
ziyette ltıkırdı bulamamaktan 
mütevellit bir iç sıkıntısiyle ge -
len geçen otomobilleri seyredi -
yorlardı. 

İçlerinden ufak tefek, zayıf, 
hastalıklı simalı biri lüks bir oto
mobili göstererek: 

- Aman! dedi. Şu arabaya ba
kın. Ne mükemmel şey! Lüks de
di~in böyle olur işte ... 

Kıvırcık saçlı, Şarlo bıyıklı bir 
diğeri şivesi bariz bir lehçe ile 
kayıtsızca fikrini söyledL 

- Zenginin malı züğürdün çe
nesini yorar! 
Tıknazca her şeye rağmen ne

şeli görüne~ üçüncü arkadaş bir 
kahkaha parlatarak: 

- Ali Bey. Dedi, zenginin malı 
sade züğürdün çenesini yormaz, 
gözünü de yorar. İnsan bu mem
lekette Umma hastalığına u~-
yacnk. ' 

Ali Bey sordu: 
- Umma hastalı~ da nedir? 
- Umma hastalıw bir nevi bo-

~az a~nsıdır, yutkunmaktan o
lur. HUnnak J?ibi bir şey._ 

Gülüştüler. 
Hastalı~ın kaşifi arabayı gös

terene hitap ederek: 
- Mahir! Dedi. Bu hastahğa i

çimizde en fazla namzet sensin. 
-Neden? 
- Güzel araba ~örürsün ca-

nın gider. Güzel bir bina görür
sün yüreğin yanar, güzel bir ... 

Saçları çok kullanılmış bir fır
ça kadar intizamsız bir dördüncü 
(n) lan (gayın) gibi teltıffuz e
derek ilave etti: 

- Kağilaj?l unuttun.-
- Lafımı tamamlatmadın ki 

söyliyeyim... Hele onlar! Hele 
onlar! ... Vallahi .şu haline bakı
yorum da Mnhirin eski Fransız 
CUmhurreisi Fellks For gibi öle
re~inden korkuyorum .. 

JI. '(.. 

Mahir güldü; bu zaafı ile 
edilen şakayı alaya vur

mak istedi: 
- Amma yaptın ha ..• 
- Amma yaptın ha ne demek? 

Unuttun mu Kolomb'da oturdu· 
~um zaman bana yaptı~ını? 

- Yahu işiten de bir .şey zan
neder. Ne yapmışım? 

- Hepinize anlatayım. İyi din
leyin .. Geçen sene bir gün Mon· 
parnas'a ressam Galibe gitmiş
tik. :Uıfa daldık. Saate baktım 
hemen kalkıp Metroya koşmaz
sak son banliyö trenini kaçıraca
ğım. Fırladık. Metronun merdi
venlerini iniyoruz ... Mahir yürü
mez. "Aman Mahir Bey! Kapı 
kapanıyor. Bu metroyu kacırır
sarn felAket olur!,, diye bağırıyo
rum. Yine yürümez... Uzatmı
yalım. Kapı kapandı. İster iste
mez öbür metroya kaldık. Tabii 
son trene yetisemedim ve ta 
(Kolomb) a kadar zifiri karan· 
lıkta yaya gitme~e mecbur ol
dum ... 

Yürümemesinin sebebi ne imis 
biliyor musunuz? İkinci sahan
lıkta durmu!:, yukarıdan ağır a
PJr inen bir kadının bacaklarını 
seyrediyormuş ... 

Perişan saçlı sordu: 
- Pekala tiğeni kaçı~dın. Ne

., e taksiye binmedin? 
- Tuhaf söylüyorsun Safa 

Bey! Bakalım taksi parası var 
mı? 

Cümhurreisi Feliks For'un na
, l öldü/tünü bilmiyen Ali Bey 
• 1erakla sordu: 

- Kuzum, dedi. Feliks For 
!'\asıl ölmüştü? 

Hepsi güldüler. Mahir: 
- Nihadın soyledl~i Uıkırdı

ırdan l'n zıyade bu sözu be~en
lım. Azizim! Bizde nerede o ta
h! Burada bu sefalet içinde her 

zıln bin defa oleceı!ımize Madam 

Tefrika No. 15 

Stenhayl gibi enfes bir kadının 
kolları arasında ölmek elbette 
daha iyıdir. Fakat bu bize nasip 
olur mu? 

O ana kadar soze karışmıyan 
orta boylu bir genç Suriye şive
siyle: 

- Ölümde bile müsavat yok 
vesselfım. Biz ölursek yallah: u
mumi çukura ... 

Nihat öfkelendi: 
- Ulan Arap oğlu! Dedi yine 

baykuş gibi cenaze borusu öttür
me ... Şimdilik hic olmek fikrinde 
değiliz. İnsau Pariste ölür mü? 

* * 
N ihadın bu sözüne rağmen 

Şamlı Hikmetin sa:fettıği 
cümle hepsini derin derin duşun. 
dürdü. Mahir mırıldanır gibi söy
lendi: 

- Üç aydır oda kirasini vere-
medim. 

- Ben dört aydır ..• 
Nihat: 
- Hoppala! Dedi. Şimdi de 

işin en firaklı tarafını açtınız. Ki
ra! Ah arkadaşlar! Bunun ne 
müthiş bir içtimai mesele oldu· 
ğunu acaba benim kadar takdir 
ediyor musunuz? Kira ha! Bir de 
bana sorun. Nöyyi'ye taşınalı ilk 
aylıktan başka ev sahibine bir 
santim nasip olmadı. Kapıcıya 
zoraki tebessüm etmekten yü
züm ün sinirleri ağnyor. Ev sahi
bine artık kıvıracak yalan kal
madı. Söylenecek mazeret tüken
diği için hiç olmazsa kapıcı ile 
yüz yüze gelmiyelim diye eve 
gece yarısından sonra gidiyorum. 
Kapıyı calıyorum. Kapıcı kor
donu çekiyor, locanın önünden 
geçerken isim vermek lazım: 
"Nihat!,, desem yakalanacağım. 
Onun da kolayını buldum. Ga
yet seri bir surette "ham hum 
şorolop!,, diyorum, kan uyku ser
semi ile kimbilir bu ismi ne an
lıyor? Apartımanın kapısını ya
vaşça açıyorum. Zaten elektrik 
kesilmiş, gaz de öyle. Kibrit ça
karak odaya girip soyunmadan 
vata~a düşüyorum. Sabahleyin 
ortalık daha aydın1anmadan fır
lıyorum. İki aydır bu böyle de
vam ediyor. Bir gün uyumuş kal. 
mışım. Sabahleyin kapı çalındı. 
Aldırmadım, bir daha, bır daha 
çalındı... Yine kımıldamadım 
Ondan sonra gelen kimse kapıyı 
tekmeledi, tekmeledi.... Ben san
ki ölmüş gibi idim ... İnanır mı· 
sınız? O anda: "Ah Yarabbi! di
yordum. Şimdi ölüversem ne gü
zel olacak! Ne gırtlağı, ne de ev 
kirasını dilşünmek lazım! ..... Be
reket versin her kimse defolup 
gitti. 

İrfan Ribi otelde oturmuyorum 
ki sıkışınca valizi bırakıp !!ide
yim... Neyse bu kötü bahisleri 
bırakın. İş olacağına varır. 

Mahir: 
- Evet. Bu kötü bahisleri bı

rakalım. Fakat işin yalnız kira ta
rafını açınca hepimizin neşesi 
kaçtı. Başımızda dert, bela sade 
kira mı? Ona gelinciye kadar da
ha neler var!. .. Ah ne çekivoruz! 

ötekiler de fasılalı surette tek
rar ettiler: 

- Ne çekiyoruz! 
- Ne çekiyoruz! 

* * Safa Bey, kederden. birden
bire yüzü uzamış gibi gö

rünen Aliye döndü: 
- Monşeğ! Dedi. Böyle cena

ze yüzü almasan a ... Senin işin iş. 
Oda kiranı Şehzade temin etmiş. 
Bir gırtlak ile bir üst baş kalı
yoğl O da kolay. 

(Arkası l' ar) 

Kendine Memur 
Süsü Verip 
Arama Yapmış! 

--1- .. 
Bu işi Yapanlardan 

Tevkif Olundu ikisi 
Avukat katipliği yapan $era

fettin Kıral adındaki biri koordi
nasyon heyeti fiyat mürakabe 
komisyonu başlıklı bir kağıt te
darik etmiş ve bu kiığıda bir a
rastırma vesikası yazarak Kfıciik 
pazarda Ali Bener'in dükkanına 
C!itmistir. Serafettin Aliye evinde 
altı. sandık çivi bulunduğunu 
haber aldıeını sövliyerek evdr 
de taharrivat yapmıs ve bir de 
1.abıt varakası tanzim etmistir. 
SerafPttin bunu yanarken Ali 
Bener'e 100 Ura verdlf'i tnkdir<le 
takibattan vaz~ececeğini söyle
mis ve bir anlasmava vararak 
750 kurus ta peşin alm1stır. Diik 
kfin sahibi vazivettC>n siinhelene· 
rek hadisevi zab1tava haber ver
mis ve ertesi sabah Şerafettinin 
92,5 liravı almak üzere ciiikkŞnı
na l!Pleeeeini ilave etmic;tir. 

Dükkanda tertibat alan me
murlar. Şeraföttinir suç üstün
de vaknfomışlard1r. 

Dün adliyeye teslim edilen suc 
lu Sultanahmet sulh birinci ce
zade yapılan dunıc;ması sırasın

da bütün bunlan inkar etmiş ise 
dP +ovkH' p•rHlmic:tir. 

Bu da bir başka vaka 
Dün, Sultanahmet birinci sulh 

ceza mahkemesinde şayanı dik
knt bir dolanrlırıcılık vakac;ına 
bakılmıştır. Vakanın mahiyeti 
sudur: 

Mustafa Aslan ve Hasan adlı 
iki sabıkalı Gnlatada demir tel 
ticaretiylP mr>sırul olan Foti'nin 
vanına l!itmic;Jer ve kendilerine 
fiyat mürakabe komic;vonu me
muru c:iisünü vere?'E'k: 

--Sen telleri fazla naravla 
c;nttıeın i<'in cPzavn carmlacak
c;ın. havdi bakalım b11 isin pir 
f'tkar yolunu buh1ım. Div"' kl!n
rfüini tPhdit etmic;lC'rcUr. İki ar
karlnc; Fotinin yüz lirasını sız
dtrdıktan c:onra avnlmıc:lar ve 
pek az sonra tiiccann müracanti 
üzerim'. ZPhıta tarafnırlan vak;ı
l'lnRrak adlivC'ye ven1miı;1ı>rdir 
Hakim. surlulardan Mustafa As
lanın tPvkifine karar vermiştir. 

BELEDİYEDE: 

Şehir Mecl~si Bugün 

Mesaisini Bitiriyor 
Şehir meclisi bugün son içti

maını yaparak, 15 günlük tatil 
devresine girecektir. Meclis, dün 
yaptığı toplantıda konservatuva
rın ve şehir tiyatrosunun 1938 
mali yılı kat'i hesabını ve Üs
kudar meydanının imar planını 
tetkik ve ".-tahul etmiştir. Konser. 
vııtuvarın 1938 yılı bütçesine ko
nulan muhammen varidatın 1078 
lirasının tahsil edilemediği. tale
be ücretlerinden geçmiş yıllara 
ait haylice bakaya kaldığı görül
müştür. Müdiriyet, bu bakaya ka 
yıtlarının terkini için belediye ri
yasetine müracaat etmiştir. Be
lediye riyaseti. bu bakayanın vak 
tiyle konservatuvar müdürünün 
tcdbi,. almamasınd:ın ilen gelip 
ı:elmcdiğini incel~mektedir. Bu 
tnhkikat bittikten sonra ya bu 
bakayanın kayıtlan silinecek, ya. 
hut bakava kalmasına sebep olan
lara bu para ödetilecektir. Mec-
lis bu hususta makama salfıhiyet 
vermiştir. 
Şehir tiyatrosunun 1938 mali 

yılı kat'i hesabı tetkik edilirken 
o sene şehir tiyatrosunun 61504 
lira noksan varidat yaptığı gö. 
rülmüştür. Bunun 30125 lirası 
dr:ım ve komedi kısımlarından 
10084 lirası çocuk tiyatrosundan 

Fransanın ihtiyarı! 

F ransnda Mareşal Petnin'in söyledi
ği on nutku okumuşsunuzdur. 

TAN 

Şirketih 1grige:nin 
Senelik Kongresi 

Şirket Bir Senede l, 167,909 

2 Lira Y aptı1 Hisse Başına 

Lira Hasılat 

Dağıtılıyor 

Şirketihayriyenin dünkü kongresi!lde bulunaıılar 

Şirketi Hayriye hissedarlar u-ı rafı 984, 173 lira ve safi kar 
mumi heyeti toplantısı dün saat 183.735 liradır. 
16 da Şirketin Galatada Perşem- Şirket bu sene hissedarlara be
bepazarındaki merkez binasında her hisse başına 200 kuruş tevzi 
yapılmıştır. edecektir. 
Toplantıda okunan raporlara Şirket idaresi harbin dünya pi-

göre, şirket geçen sene 10,886,908 yasasında husule getirdiği buh
yolcu tas1yarak bundan 979,311 ranı evvelden nazarı dikkate a
lira hasılat elde etmiştir. Yolcu tarak gemi altı boyası, saç ve kö
mikdarı bir sene evveline naza- sebent ve makine yağı gibi lü
ran 145,3!'8 kisi ve volcu hasıla- zumlu maddeleri tedarik etmiş 
tı da 19,479 lira fazladır. Sirket olduğundan iımme hizmetleri 
geçen sene fazla vapur kiraya ve- ni muntazaman ifaya muvaffak 
rerek bunÇan da 74,716 lira ha· olmuştur. Bundan baska Ameri
sılat temin etmi,ştir. kadan da bir senelik ihtiyaca te-

Şirketin bir senelik umumi ha- kabül edecek çelik saç ithal edil
sılatı 1,167.909 lira, umumi mas- miştir. 

Piyasaya 
Yeniden Kahve 
Veriliyor 

Gümrüklerde mevcut 440 çu
valı İzmir kahve ithalat birliği
ne ait 1470 çuval kahvenin piya
saya çıkarılması icin Ticaret Ve
kaletinden müsaade istenilmis
tir. Bu kahveler de bu günlerde 
piyasaya verilecektir. Bunlar Ce
nuhi Afrika kahvesidir. 

Diğer taraftan kahve ve cay 
ithalat birliğince muhtelif tarih
lerde Brezilyava sipariş edilen 85 
bin çuval kahvenin 40 bin cuva
lı Porlsaittedir. Bu kahvelerin 
memleketimize ithali kin vapılan 
teşebbüslerin de bul!Ünlerde ne
ticf'leneceği ümit edilmektedir. 

Kuru kahveciler cemiyeti, ku
ru kahvecilerin müracaati üze
rine evvela onların ihtivncını te
min etmeyi ve bu ihtivactan 
fazla kahve kaht'l'!a piyasava çı
karmayı karar altına _almıştır. 

Münakalat Vekilinin 
Tetkikleri 

Üç gündenberi şehrimizde Mü
nakalat Vekaletine bağlı teşek
küllerde tetkikler yapmakta olan 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
Incedayı dün de tetkiklerme de-
vam etmiştir. Vekil öğleden son
ra devlet denizyollarına giderek 
umum müdiirle ~örüşmüş ve ba-
7.ı maltımat atmıstır. 

20 bin lirası ecnebi memleketler
den trup getirilememesinden. 291 
lirası da müteferrik varidatın 
noksanlı~ından ileri gelmiştir. 
BİR TAHSİLDAR KAYIP -

Beykoz tahsildarlarından Necati 
zimmetine 300 lira gecirmistir. 
Bu 7jmmetin anlaşıldığını öğre
nince tahsildar çantasını bir bak
kal dükkAnına bırakarak orta
dan kaybolmuştur. Tahsildar a· 
ranmnktadır. 

Almanya dan 
3 Milyonluk 
Mal Geldi 

Alman firmalariyle 650 bin li
ralık kum darı, 300 bin liralık 
kus yemi ve 350 bi nliralık bak
ı;~ ve nohut icin bir anlasınaya 
varılmış ve fiyatlar tesbit edil
miştir. Kum dan 11.75, kus yemi 
9,50, nohut 13. bakla 10.80 ku
ruştan satılmıştır. Satış mukave
lesi yarın imza edilecektir. 

İhracatın ilk partisi stokların 
tesbitinden 'iO'Jl'a aC.tna! va,pıla· 
cak ve klerin~ hesapları işler 
hale .l{elinciye kadar bunların tu. 
rnrma yüzde 8,5 fa17 hesap edi· 
lecektir. Diğer bir k:smı da bu 
ht'ıiabn işler ba1\? ı:rPlmesinf mlı· 
teııkip ihrac pr1i1"h"t-t;,. Son biı 
kaç gün icinde şehrimize Tuna 
yulivle Almanvadan 3 milyon li
r<\hk ithalfıt ec;vnsı {.felm{ı:; nl,tu
ğundan, ihrac:ıtm '1°,.hal başlı
ycıcağı anlas1lma1<taclır. 

Dünkü ilıracat 
Diin muhtelif memleketlere 

402 bin liralık ihraca~ olmuştur. 

PİYASADA: -- --
lthalôt Ofisi için 

~Bir Bina Aranıyor 
Ticaret Ofisi umum müdürü 

Ahmet Cemil Cong, dün mmtaka 
ticaret müdürlüğiinde tetkik !eri
ne devam etmiştir. Ofis icin Ga
latada bi:T bina aranmaktadır. 
Diin de yazdığımız gibi Ofü av 
başından· itibaren seksen kişilik 
kadrosivle işe başlıyacaktır. 

İhtikarla daha J?eniş bir suret
te mücadele etmek için, fiyatla
rı mürakabe bürosu teşkilatı tev
si edilecektir. Bu _günlerde büro
nun kadrosuna on memur daha 
ilave edilmiştir. 

Kokmuş Peynir 
Satan Tüccar 
Tevkif Edildi' 
Lüks Peynir işi Tekrar 

Tetkik Edilecek 

J!) - 3 - 941 

San'at ve Himay 

Yazan: Naci Sadullalı 

Yılan hikayesini çoktan g 
çen haşa min huzur, "e 

davası,, nı çoktan bastıran şu 

Fiyatları mürakabe komisyonu zeli musiki meselesi yeniden 
lüks kasar pevnirlerinin peraken ~·asaya siiriildü. Bu bayat me 
de olarak 110 kurusa satılması- zuun bugiin taze bir mesele şe 
na karar vermisti Bu karar üze- linde tekrar ortııya atılma ı 
rine. ekseri bakkallarda kas:ır bakılırsa, fikir piynsasında da b 
rıevnirlC'ri "liiks .. namı altında "mesele buhram,, başlıyor d 
•mhlmaktadır Diin fiyatları mü- mektir. 
r:ık:ıbe bürosunun memı1rları. Heniiz tıızelik çağındayken · 
F.minöniinde bütün bakkalların 7.erinden kufi derecede durduğu 
c;ııdPce lüks kasar oevniri etike- bu eskimiş meselenin mallım 
ti nltrnda pevnir sattığını ııör- · sası iizerinde tekrar konuşm 
miic;ler. bir kac dükkan sahibi niyetinde değilim. 
htıkkında zabıt tutmuşlardır. Bugün bıına konuşmak ihtiy 

Ticaret Vekfileti de. fivatları cı duyuran nokta, bir meslekt 
miir:ıkabe komisvonuna ~önder· şın bu mevzuda açtığı ankete m 
rtUH bir emirde, lüks pevnlr me- hatap olanların hemen müttef 
sPlrsinln tekrar tetkik edilmesini kan verdikleri şu cevaptır: 
bidirmekt('()ir. Lüks pevnir kara- "- Musiki sıın'atkiirlan 
n, bakkallar tarafından sui isti· maye göm1iiyorlar. Bizde, haki 
e>dfldH?I için bu kararın de~işti- musiki san'atkfirlannın layık b 
rilecei!i ümit edilmektedir. lunduklan mertebeye kavuşam 

T k 'f dil irciler malannın yegune sebebi, bu ev ı e en peun . . maycsizliktir!,, 
• ~~ndopulos ismıı:ıde bır pe~.ır Hiç şliphe yok ki, gazino 
tac~rı. kokmuş pe~ir sattıJtı ıçı~ nelerinde çeşit çeşit sazlar çal 
adlıyeve veril~istı. İstanbul pı- ve çeşit çe it şarkılar söyllye 
yasasının peynır kralı ~lar!'-k ta- bu vatandaşlar içinde çok il 
nılan Kond?pu~osun dul!~u mu- kazananlar da,-ıut kanaat geç· 
hakeme. ne!ıc~smde tevkıfıne ~a- nenelr de, hiç geçinemiyenler d 
rar verılmıştır. M~hakell'!esıne yok deildir. Onların yaptıkl 
mevkuf~n. devam edılecektır. işin, bir cemiyet tarafından t * ~ıllı korunma kanununa kilutlandırlması, ekseriyet lehin 
muhalü olarak 90 kuruşluk kn- bir miivazene tesis edebilir: ,. 
şar peynırını 100 kpr_uşa. s~t- öyle bir birliğin kurulmasına ib 
maktan suclu olarak Aslıye ıkın- tiyaç ta vardır 
ci ceza mahkemesi'!1e sevkedilen Fakat sorar~~ onlara: Alat 
Maçkada bakkal Zıyanın duruş- ka musikinin, daha doğrusu Tiir 
ması yapılmıştır. musiki snn'atinin bugünkü h 

.. Muhakeme sonunda. cır~k Ya- cümerçten kurtarılması, öyle bi 
nı ve Mu~tafanın tevkıflenne v_e meslek tcşekkiiliinün kurulması 
bakkal Zıyanın da yalancı şahıt na mı bal;-Jıdır? 
tedarik etmek istemesinden do- o anketin m~hataplnn, gfinter 
layı hakkında takibat yapılma- denberi verdikleri cevaplarla b 
sına karar verilmiştir. .suale de: 

1 

Diğer ihtikar davalan "- Evet!,, demiş oluyorlar. 
Yervant ve Nobar isminde iki Bunun içindir ki, umumileş 

ortak mallan olmadıJtını ileri sil- gibi göriinen bir teUikkiyi dil 
rerek satış yapmamıslar ve bu zeltmek zar6rcti vnrdır: 
iddia ile adliyeye verilmişlerdi. San'atin de, saıı'atklirın da hi 
Duruşma sonunda diiıer ortak mayc görmesi, hem Cle devlet hi 

Kirkorun beraatine, Yervant ve maycsi görmesi şarttır. Zaruri 
Nobarın birer hafta hapislerine. dir, farzdır. 
50 şer lira nara cezasiyle tecziye- Fakat bilhassa. bugiinlln şart 
lerine ve dükkanlarının 15 gün ları içinde, kabul olunması dı 
kapatılmasına karar verilmiştir. şarttır, zaruridir, farzdır ki, san· * Diğer taraftan sobacı At- ati ve san'ııtkarı "himaye,, dO' 
ranik te 90 kurHşluk teli 575 ku- ~urmnz. 
ruşa sattıW. için. yakalanmış ve BugUniin san'ntkurı, hilfıi tisrı~ 
25 lira para cezasiyle dükkanı- her sahada, hakiki değer salıib• 

bir eser yaratmak istiyors:ı. tıi· 
nın bir hafta kapatılmasına ka- mayc görmekten iimidini kesınelı 
rar verilmiştir. 

mecburiyetindedir: Çiinkli onul1 

Poliste: 

Esrar 

yaratnca''I eser. mevcut içtimai 
ruhi veya iktisadi nn'anelerc, te 
essii edip kökleşmiş çeşit çeşit 

Kaçakçıbğı ze\'klere, ve çeşit çe it telakki· 
lere tnban tabana zıt olabilir. V• 
yaratacağa eserle, içinde ya adı· 
{{ı kuvvetli bir ekseriyetin teHik· 
kilerini, zevklerini sarsacak, hat· 
ta belki de yıkacak olan san'at· 
kiir, üstelik te pc in bir miiznhc· 
ret ve himaye isteyebilir mi? 

Yapan Bir Şebeke 
Geçen JlÜn, zincirleme esrar 

kaçakçılığı yapan bir şebeke ya
kalanmıştır. İlk olarak Haydar
paşnda yakalanan Ali Güler, üs
tündeki esrarları Tophanede otu
ran Nuri Külüstürle Cemalden 
ve diğer bir arkadasından aldığı
nı söylemiş, zabıtanın yaotıW. tah 
kikat n~ticesinde. bun1arın da 
esran Medrese sokağında 42 nu
marada oturan tesbihci İsmail 
ustadan aldıklan anlaşılmıştır. 
Memurların yaptıkları sıkı tef
tiş ve muayene neticesinde tes
bihcinin odadaki sandalyalann a
rasında kü11iyetli mikdarda esrar 
sakladığı tesbit ei'ilmiş ve suclu
ların hepsi, müddeiumumiliğe 
verilmiştir. 

Ayrıca dün Dizdariyede oturan 
Fikret te, tevkifhanede Hayati 
adlı birine hediye olarak gönder
di~i müt~addit paketlerin i<;ine 
dört paket eroin karıştırdığı i
çin yakalanmıstır. 

Kaldı ki, başka yerlerde, ve 
san'at teliıkkisinin biisbütün mü· 
sait ve bambaşka olduğu devirleı 
de bile, - padişah, veya kral a· 
tiyyeJerine Jiynkat kazanan "şair 
= dalkavuk,, lar müstesna - ha· 
kiki san'ntknrlar, daima sefalet
le ve za.ruretle çarpışmak mec· 
buriyetindc kalmışlardı: Çiinkü, 
bila istisna her zaman, hakiki 
san'nt eseri, içinde yaşadığı dev· 
rin seviyesinden çok ileri ve çok 
üstün olduğu içindir ki, sanat
kar aleyhine şiddetıi bir ınpka· 
vemete maruz knlnuştır. 

Bunun içindir ki, snn'ntkar da· 
ima, bu nıuka,·emet karşısında 
yalnız knlmanın acıklı çilesini 
çekmek feragatini göstermi-stir. 

ne yaptığını tahmin etmeniz giiç değilrlir 
sanınm: Bittabi ... Derhal frigidaire'nin 
içine girmiş! 

Ve bunun içindir ki, bugünlin 
şartlan içinde daima unutma· 
mak mecburiyetinde buhmduğ'ıı 
muz bir hakikat mevcutur: Ha· 
kiki snn'atkiinn en kudretli hli· 
misi ... "İstikba!!Q_d_i_r_! __ _ 

Fırat Nehri Yükseldi 

Büyükleri de düşünelim! 

A nkara radyosu, şimdi bir de "ço
cuk programı,, hazırlıyormuş. 

Malatya, (TAN) - Dört beş 
gündenberi !<,ırat nehri 7-8 met
re kadar yükselmiş ve suları ci· 
var köylere kadar gelmişse de 
hiçbir hasar yapmamıştır. 

Diinyanm hemen lıcr ycrindn, <le\•lct ıe
isleri, idarelerinde bulunan milletlerin 
gençliğine hitap ederlerken, muhterem 
1'"':ransız .Mareşali o nutkunda büsbiiliin 
aksi bir yol tutuyor, ve yaşlan ilerlemiş 
vatandaşlanna teveccüh eyliyerek şöy
le huyuruyor: 
''- Ey Fran ız ihtiyarları: Size mem

leketinizde temin cdılıniş bulunan i tik· 
halelen hoşnut olduğunuzu sanıyorum. 
Size karşı vaziCelerimi yapmı~ bulun
makla miiftehirim!,, 

diinya huzurunda, mühim bir iddiayı 
biICiiJ tc-kzip etmektedir. Çünktl, Alınan 
ordulannm l\tajino kalelerine arka kopı
lnnnclan girdikleri günlerde, hemen bü
tün fühıyada verilen hiiküm şuvcln: 

Hatta bir ecnebi gazetesine göre, bu
güniin talihsiz Fransasında içinde ateş 
yanan bir şömine, iıdeta cennetten uza
tılmış mukaddes bir meş'ale a:ibi par
makla gösterilmektedir. 

Vnkıa, radyomuzda, eskiden de bir "çu
cuk günii,, yapılıyormuş. Fakat, o za
man, bu "giin,, ün idaresi, mütehassıs 
ellerde değilmiş. Halbuki şinıdi, başla
yacağı bildirilen "çocuk provamı,, uı, 
Aınerikada pedngoji tahsil etmiş bir ba
yan, yani bir nıiitehassıs idare eyliy~
cekmiş. 

Ilnna kalırsa, Mareşal Pctain'e böyle 
konuşmak arzusunu bugiinkii Jngiltc
reylc hugüııkü Jtalya arasında yaptığı 
bir miikayesc ilham etmiştir: 

Çünkii, 'aktiyle ltal~ anın mukncldc
ratmı genç <'llcrc geçırmck pr(!nsihini 
tutmuş bulunan Mu solini, bugiin hari
kulade müşkülfıt karşı ındaclır. 

Halbuki, basında Çur~il gibi yaşlı bir 
de\ let reisi bulunan lngilterc, şu anda, 
harbin başlangıcındaki vaziyetine nis • 
betle, hayli kuv,·ctlcnmiş bulnnuyor. 

Eğer .l\1arcşal Petnin, o nutkunu bu 
,·aziycte bakarak siiylediysc, lııı;lıir di
l'C<'ğim yok: Snıninıiyctlc temenni ede

rim ki. zaman kendisini yanıltmasın. 
Yalnız. l\lnrc alin o nutku. büıiin 

"- Fransada artık ihtiyar elden git
miştir!,, 

Halbuki, Mareşal Petain'in nutkundan 
anlıyoruz ki, Fransada, "ihtiyar,, elden 
gitmiş değildir: Bilakiı:;, elüstünde tutu
luyor! 

* Güzel bir fık~a: * 
B iziın Sevim Sertel'in gözüne çarp

madığını gördüğüm eüzcl bir 
1"ransız fıkrasını sizlere de anlatmaktan 
kendimi alamıyacağım; 

Hili~ orsunuz: Son zamanlarda, Fran
sııda, hemen her ınctaın buhranı val'dır: 
Gaz yoktur, ht·nzin yoktur, ~eker ,yok
tur, huğday yoktur. kömiir yoktur. oduıı 
:\'oktur... iluh .. 

Halbuki, yine t"'rnnsadan gelen hava
dislere göre, zavallı memlekette bu kış 
harikulade soğuklar hUkUm sürmekte
dir. 

Yine Fransız gazetelerinde okuduğu -
muza göre, o soğuk havalarda çivi ke
sen bir Parisli, tam donmak üzere bu
lunduğu bir sırada, harikulade bir çare 
sayesinde mutlak ve feci bir ölUmdedn 
kurtulmuş: Odasında tirtir titrerken, 
gözleri duvardaki termometreye iliş
miş, ve o zaman, dehıetle görmüş ki, 
hararet derecesi, tahtessılır 14 tür. Fa
kat biraz sonra, içinde karnını doyura
cak bir ~ey aramak üzere frlgidaire'lnin 
kapağını açınca ne görse beğenirsiniz'? 
Meğer frigidairc'in içindeki hararet de
recesi tahtessıfır iiçmiiş. 

Bunu göriir ~örmez. biçare rarisliııir 

Kendisine muvaffakıyet dilememek 
hiç kimsenin elinden gelmez sanının. 
Eğer kazanmasını temenni ettiğimiz mu
vaffakıyete kavuşursa, bizim de yüzleri
mİ2 gülecek demektir: Çiinkü şayesindc 
Ankara radyosunda, bir mütehassıs, ya
ni. .. işten anlar bir vatandaş, hiç ••Jmaz. 
sa bir tek vatandaş bulunduğuna ina· 
nacağı.ı ... 
Fakat "çocuk programı,, hnzırlıyan ~·a· 

ni çocuklan ho~nut etmek isti:yen rad
yomuzdım, başka bir ricamız daha var: 
Ne olur, arada sırada da .. büyiikler içiıı 
~·ani büyiilderi de memnun edecek neş
riyat yaı>sa? .. 

Naci Sadullah 

• Eminiiniindeki tramvay 
tevakkuf mahallinin yanlış 
seçildiği tecrübe ile sabit ol
duğ-\ı ,.e bu husuc;tn hir çok 
<iİldh·<'flC'r van lrhı;.ı holdl' ni
çin hu ıhırnk eri halft tnshih 
edilmedi? 

? ? ? ? ? ? 
e Knll\'cnin hir iki elden 
tevzii ~·iiziinden vatandaşlıır 
hem sıkıntı ~ektiği, hem de 
kahvesiz knlchğı halde. niçin 
kahvenin hiitiin ,·atandaslnrn 
tevz.iini temin it'in bir vesikn 
usuln lhdns edilmiyor? 

? ? ? ? ? 
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a 
n ay içınde Balkanlarda vukua 

elen had:SC'ler, btitun dünya efkil-
1 Umumlyesınin dıkkat ve aliika- · 
"1ı bu sahaya r;ekmiş ve İn,giltcre-
n istillisı meselesi ikinci plana 
eÇtnjş idi. Halbuki, geçen hafta i

- lrıde iki tarnfm da yeniden şid
!!tli hava faalıyetinde bulunmaları 
·e Balkanlarda mm•akkat olduğu 

• Uhakkak olan bir sükun ve lnti
r devresinin başlaması, dikkati 
krar bu esas cepheye çekmeye 
a~ıanııştır. Esasen İngiliz mahafi

kanaatine göre harbin mu
ac!deratı garp cephesinde taayyün 
Clecektır. 

~---------------------
Qrbin Mukadderatı: 
lA ösyö Hitler, iki ~ün ev
'YI veı. geçen harpte olen 
~erler için yapılan ilıtifalde 
td·~. k 
1 ,.•gı mıhı ta, Mister Roose-
h~ ın nutkundan bahsetmediği 
ı'.: müstakbel askeri harekat 
~ında da hemen hiç bir şey 
leıııenıiştir. 

Sadece, 1940 ve 19ıU de ba-
lan muvaffnkıyetlerin ta -
rtılanacağını; kı~ın ilk ayla • 
~a bilhassa Jtalyanların Jn. 
1~1erin taarruzlarına hedef ot-
larını fakat; ~imdi Alm:ın 

\·vetıerinin bu cephelerde de 
liyete geçtiklerini ve ~lister 
tırchill'in açtığı ha,·a harbi· 
Almanyayı değil, fakat ln

te~c~ i tahrip edeceğini söyle· 
§lır. 

on ay i~inde Balkanlarda vu
gelen hadiseler blitüıı <liin

efkfırı umunıiycsinin dikkat 
alakasını bu sahaya çekıniş 
lngiltcrcnin istilası meselesi 
ci plana geçmişti. 

latbuki, geçen hafta içinde 
tarafın da yeniden şidddJi 
a faali~ etlerinde bulunmala-

Vc Balkaıılarda - muvakkat 
tığu muhakkak olan - bir sü

ve intizar devresinin ba<jla
ı, dikkati tekrar hu esas ccp
e çckmiye başlamıştır. 
s.asen IngiJiz ınahafilinin J.a. 

atıne göre, harbin muk:ıdde
ı garp cephesinde taayyün e· 
tektir. Avrupa harbini bitir-
ttin tek çaresi, lngiltcre ada-
111 istilasıdır. Ba~ka cephe • 

. de \·ukua gelecek hareketler 
1~ci derecede ehemmiyeti ha-
1dcr ve lngilizlere mütlafa • 
arın, tamamlamak için zaman 
~andırmaktadırlar. 

~anistanda : _ _ 
I= ilhakika Almanların Yu-

naııistanı işgal edip bu 
~llılckette bir takım hava iis
t.: tesis etmiyc muvaffak ol • 
.~lannı kabul etsek dahi hu 
~İYet, Alman hava kuvvetle
. ~in şarki Akdenizde Jngiliz 
·~~p ve nakliye gemilerinin sey
~~ferlcrini giiçleştirmek ve in· 
•ılerin Filistin ve belki Mı~ır

'ki üslerini zaman zaman hom
l'{}ınıan etmek imkfınıııı ,·er -
tkten bnşkn kat'i bir netice te
lt etmiyeccktir • 
ltıgilizlerin şimali Afrikada

kat'i mu\'affakıyetlerindcn 

ABONE 

~e 
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Ecnebi -----

sonra Mısınn istilası imkansız 
bir ha1e gelmiştir. 

Uslerinden ayrılmaya ce.,aret 
edcmiyen Ualyan ~!onanması 
- Alınan sevk ve idaresı altında 
dahi - Filistine veya Mısıra as
ker naklini temin edec~k kud
rette değildir. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki 
ln~iltere ve Almanyanın salın~ 
olduğu son hava harpleri, baş. 
lamak üzere olduğu tahmin edi. 
len biiyiik taarruzun mukad -
demesi olmak itibariyle, ehem -
mryetle üzerinde durulnuya cfo-
ğer. · 

Hava Harpleri : 

G eçen hafta içinde Al
man hava kuvvetJl!ri Li

verpol'da, Glaskov'da bahri in
şaat merkezlerini, liınanlan, dok 
lan, silolan, Ilull'da gıda endüs
trisi tesisatını. ham madde deııo
larını, Londra da dahil '>lduğu 
lıalde di~er şehirleri ~iddetle 
bombardıman etmislerflir 

lngilizler ise, birçok .\ıman 
şeh!.rleri üzerinde, şimdiye ka
dar göriilmemiş hava taarruzla
nnda bulunmuşlardır. Bilhassa 
llamburg ve Kiel'de deniz tez -
gahlan. doklar, antrepolarda bü 
yük tahribat yapmışlar, Roter
dam'da petrol tesisatını, Gclscn
kirche'de sun'i petrol ve tasfi
ye sanayii tesisatını, Dusscldorf 
ve diğer şehirlerde sanayi mer
kezlerini bombalaınışlard1r. Ru 
hava taarruzları o kadar şid • 
detli olmuştur ki, Elbe nehrinin 
iki tarafındaki depolar, fabrika
lar, limanlar ve rıhtımlarda çı -
kan büyük yangınlar sabahtan 
akşama kadar devam etmi~tir. 

lngilizlerin yaptıkları bu son 
hava hücumlarında nazarı dik
kate çarpan nokta, bu taarruz -
Jann evvelki hücumlarla kıyas 
edilmiyecek kadar şiddetli ol -
ması keyfiyetidir. Bu hücuınlar
<la, Amerika tayyarelerinin mü
him bir rol oynadığı anlaşıhyoı·. 

lngiliz mahafili, henüz kiitle 
halinde hücuma haşlanıadıkhrı. 
nı ve bu hücumların, Amerika 
yardımı miie'isir bir hale ~eldik· 
ten sonra Alınanyaya yapacak
lan taarruzların ilk niimunesi 
olduğunu söy lemektedirlcr. 

Yine bu mahafilin kanaatine 
göre: "Amerika tayyareleri hil
hassa siir'at ve yiiksek uçuş ba
kımlarından büyiik bir üstiin -
lük göstcm1ektedirler. Geçen 
yazdanberi yapılan tecriibelcr -
den anlaşılmıştır ki, teknik mü
kemmeliyeti ile adecli iislünliiğe 
karşı koymak ıniimkiindür. Şim 
diye kadar lngiliz tayyareleri Al 
man tayyareleri ile, bu teknik 
üstünlük sayesinde muvaffakıy
yetle harp etrni~lerdir. Hallm -
ki Amerika tayyareleri bu ha -
kınıdan lngiliz tayyarelerinden 
<le üsHindiirler. Bu suretle key
fiyet iistüııliiğii artık tamamiy
fo ve knt'i olarak elimizdedir. 
Pek yakın istikbalde, Amerika 
yardımı ile, kemiy;\·et üstünlü -
ğiinü de elde edeceğiz.,, 

Gece Taarruzlar1: 

D iğer cihetten, Almnn ha
va kuvvetlerinin lngilte

re i.izerindcki son gece taanuz
larından alınan neticeler de çok 
şayanı dikkattir. Ingilizler :tna~~ 
ayı içinde 40 Alman tayyaı·esı 

diişürmi.işlerdir. Evvelki aylar -
da azami 32 tayyare düşiircbil
mişlerdi. Country hücumunda 
lngilizler ancak 5 tayyare dü -

(Devamı 4 üncüde) 

[!·l~0ı!ifl&flilll 
ENiŞ OMUZLU ZA YİFLAR ••• 

it da genç erkeklerin istediği 
1flık. Terziler erkeklere genis 
7.ların yakı tığını bildikleri 
şişman olanların bile ceket

lıde omuz verleriııde pamuk
hirer yastık yaparlar. 

11lkıa geniş omuzlu, ya(!ları 
hem olmyan, sadece ada1ele
iirünen vücut erkeklere pek 
ı ır. Öyle vi.icudiin kuvveti 
~·erinde olur, :spor yapnıı)o·a 

eherislidir. 
'it türlü zayıflık, erkeklik ka
lerlerini , eren. böbrekler li· 
!ilde guddelerin tam miivaze· 
~ hir halde islemesinden gelir 
~tı bövlc mliYazeneli islemesi 
'"k gii~clliğini temin eder. 
~tıcak gene her 2ii:zelin bir ku. 
}q f\lduğunu hatırlamak lzım
, Burada bir değil, iki tiirlii 
lir, biri o giıddenin miivazen('. 
~lerken hir giin ıniivazenesin ; 
°!;ırak fazla turala kaçması. O 
it şi~manhk gelir, de.ı;lerse dr 

1'ıli pek azdır. Daha ziyade 
~~ damarlarındaki tansiy..nun 
~ası, böbreklerin hozu-.ması 

hatıra gelir. Göğiis anjini hasta· 
lığına tutulan erkeklerin bir ço
ğu böyle geniş omuzlu ve mütena 
sip endamlı olanlardır. 

Öteki kusru, o guddenin bir 
«iin yorulup isini göremiyecek 
hale gelmesi... İlkin tenasiiplü o
lan vücutta, o zaman zayıflık bir
denbire ilerler. Viicude derman
sızlık gelir, damarlardaki tansi· 
von dii er, mide bozulur. Bereket 
~·ersin ki yemekleri fazlaca tuzlu 
yemek bu türlü zayıflığın önünii 
alır. 

Fakat onun bir de şiddetli şek· 
1i vardır: O vakit insanın yiizü 
kolları ve ba~akları birdenbire 
zayıflar, oralarda yağlar erir, sac 
!arı dökiiliir, cildi kara sarı bir 
renk alır. İnsan ne kadar yağlı 
yemek yese, eriyen yağların ye
rini dolclnramaz. 

Bu fürlü zayıflığın en hüyiil: 
alameti halsizlik, dermansızlık· 
tır. Genis omuzlu, endamı tena· 
süplü erkek kendisinde devamlı 
bir dermansızlık hissedince heki
mine gitmeyi ihmal etmemelidir. 

TAN 
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1 Fiatları Yükselten Sebepler 1 
~ ~ 

Hayat Pah.alılığına Sebep 
Olan ihracatı Durdurmak 

Son günlerde hükumet, ihtikArla 
mücadele için yeni yeni tedbirler 
ittihaz etmektedir. Bu arada iaşe 
teşkilatı vasıta.siyle piyasayla daha 
geniş bir surette irtibat ta temin 
ed!lmektedir. Bütün bu tedbirlerin 
alındığı sırada, piyasada fiyatlarm 
artışına sebebiyet veren hadiseleri 
tebarüz ettirerek, bunlara karşı ne 
suretle hareket edilmesi lazım gel
diğini aşağıya yazıyoruz: 

...... 
S on hafta içinde, zeytin

yağ piyasasının alıcıları 
çoğalmıştır. Yalnız Almanlar pi
yasadan yüz bin liraya yakın zey 
tinyağ alarak, Almanyaya gön
dermişlerdir. Bunu gören, Ingi
liz tic~et birliği de piyasadan 
bol miktarda zeytinyağ alrruya
başlamıştır. Her iki tarafın zey
tinyağ almak hususundaki gay
retlerinden dolayı fiyatlar art ~ 
mıştır. 

Bu gibi hadiseler normal za
manlarda da olurdu. Muhtelif 
ecnebi firmalar, birbirleriyle re
kabet ederek, piyasadan mal a
lırlar ve bunun neticesi olarak 
da fiyatı düşkün olan malların 
kıymeti yükselir, bundan müs· 
tahsil de istifade ederdi. Aca
ba bugünkü ekonomik şartlar 
dahilinde bu tarzdaki rekabet· 
lerin neticesi olarak fiyat yükse 
liş~den memnun olacak mıyız? 
Bu sualin cevabını vermek pek 
de güç değildir. Bugünkü şart-
lar dahilinde, istihsal maddele -
rimizin fiyatları azami d erece
de yüksektir, harpten evvelki 
buhranlı senelerde olduğu gibi, 
fiyat düşkünlüğünden hiçbir şi
kayetimiz yoktur. O zaman, !i
yatJaı· düşkün olduğu için "köy-
lünün eline az para geçiyor, 
mallarımızın kıymetini arttıra -
lım,, diye tedbirler ittihaz edil
mekteydi Nitekim, buğday fi -
yatlarını düşkünlükten kurtar
mak için, buğdayı koruma ka
nunu da tatbik edilmişti. Hal
buki, bugün için zirai mahsul -
!erimizin fiyatlannı arttırmak 
maksadiyle tedbirler almıya se-
bep yoktur. Çünkü, harbin vü
cude getirdiği tahavvüller, fi
yatları kabil olduğu kadar art
tırmıştır. 

* * B undan başka zirai mahsul-
lerimizin, bilhassa yiye -

cek maddelerı.mizin satılıp sa -
tılmaması da endişe edilecek bir 
mesele değildir. Harpten evvel, 
ihracatı arttırmak, mallarımıza 
mahreçler bulmak, bizi çok meş 
gul eden mevzulardan biri ıdi. 
Devlet, ihracat maddelerimizin 
fazla miktarda satılması, yeni 
yeni pazarlar bulunması 1çm, 
dış ticaret teşkilatını genişlet -
miş, bu yüzden büyük masrafla 

Amerikanın Kuvvetini 

Gösteren Bazı Rakamlar: 

B ir hayli münakaşadan son
ra en nihayet demokra

(Ç~s;;~ silere yardım ka
nunu kabul ve 
tasdik edildi. Ame 
rikada mevcut bü
tün kavnak1ar -
dan İmriltere ve 

miittE"fiklerine malzeme aka
cak. Ve bu vazivet karsısında 
Amerikanın kendi kuvveti ne
dir? Bunu bir gözden geçire. 
lim: 

* * 
İktısadi Kuvveti 

1 - Birleşik Amerika dev-
1Pf1E"rinin milli !ıPliri S?e

- rek İngi1tE"renin 
' ve p:erek Alman-

vanın milli ııeliri
nin dört mislidir. 

2 - Bu devler 
ıiivarının senevi 

istihsalatı bütün Avrupa kıta
sının senevi ic:tihsalatının tak
riben iki mislidir.• 

3 - Medeni sanavide en Jü_ 
zumlu olan alh madde: Kömür , 
demir, bakır, pamuk, petrol ve 
lastiktir. Amerika, di.invada 
mevcut kömürün % 34 ünü; 
demirin % 38 ini; bakmn % 
32 sini; pamu_ğun % 49 unu; 
petrolün % 60 mı istihsal eder. 
Bu altı maddeden yalnız lasti
ği başka devletlerden getirtir. 

Lazımdır 
fiyatları ucuzlamıya yüz tuttu -
ğu zaman, kasaplık hayvan ta
cirlerinin, Anadoludaki adam -
larına "mal göndermeyiniz., di-
ye. telgraflar çektiği çok vaki -
dir, bu telgraflar üzerine şehri
mize kasaplık hayvan az geldi
ği için, fiyatlar yükselmiştir. Fa 
kat et fiyatları, fiyatları müra -
kabe komisyonu tarafından tan 
zim edildiği için, fiyatları artır
mıya imkan yoktur. Ancak, ka
saplık hayvan tacirleri, bu im
kanı da elde etmek icin, son 
günlerde şehre az miktarda ka
saplık hayvan geldiğini isbata 
muvaffak olmuşlar ve fiyatları 
arttırmışlardır. Halbuki, 5ehre 
az miktarda hayvan gelmesini 
temin eden yine ayni tacirlerdi. 

Kasaplık hayvan tacirlerinin 
arz ve talep hareketlerini sun'i 

Karaağaç mezbahasında kesilmiş etler aslada iken 

hır surette idare etmelerini, bu 
bahse bir misal olarak getirdik, 
bunun gibi, beyaz peynir, ve di
ğer yiyecek maddelerini satan 
tacirlerin de ayni suretle hare
ket ettikleri çok vakidir, lstih -
lak edeceğimiz malı getirmek 
tüccara ait bir iş oldukça, bütün 
bu hareketleri nasıl kontrol et
meli? Iaşe teşkilatının kuruldu
ğu bir sırada, bu gibi mevzu -
ların idare amirleri tarafından 
tPtkik edilmesi çok faydalı olur. 
Bu iki misali de, bunun içjn 
yazdık. 

ra girmişti, halbuki bugün için, 
bu fedakarlıklara da lüzum yok
tur. Abluka içinde iktısadi bir 
tazyik gören Avrupa pazarları
na yiyecek maddesi satmak hır 
mesele değildir. Nitekim, Av
rupanın her tarafından yiyecek 
maddelerimize karşı talepler, 
gün geçtikçe artmaktadır. Hu • 
kumet, memleket ihtiyacını dü
şünerek, bu talepleri tahdit et-
miş, bazı yiyecek maddefori -
nin ihracını da doğru bulma -
mıştır. 

B u vaziyet karşısında, ecnebi 
firmalarının dahili piyasamız -
dan mal alırken birbirlerine re-
kabet etmeleri ve bu yüzden zey 
tinyağ gibi yiyecek maddesinin 
fiyatının artmasından memnun 
olmıya hiçbir sebep yoktur. Şa-
yet bu gibi rekabet hadiseleri 
yüzünden, fiyatlar artarsa, pi
yasaya müdahale etmek, hatta 
bu nevi malların ihracını bile 
menetmek lazımdır. 

* * 
Z eytinyağ satışının hararet

li bir devreye girm~si ve 
fiyatların artışını, burada bir 
misal diye kaydettik, piyasada 
buna benzer birçok hadiselere 

\ 

her zaman tesadüf edebiliriz, 
fakat şunu itiraf etmek lazımdır 
ki, bu gibi hadiseler, hayat pa-

Yazan: 

4 - Gayet mühim olan diğer 
maddelerin istıhsalinde de Bir
leşik Amerika devleti son za_ 
manlarda su neticelere varmıs
tır: Dünyada mevcut boksit, 
civa, altın ve yünün % 10 -
20 sini, kurşun, p:ürnüş ve muh 
telif fosfatların % 20 - 30 u
nu, cinkonun % 30 - 40 ını, 
sülfürün %80 ini istihsa.ie mu
vaffak olmuştur. 

* * .. ı\merikada l\Ievcut Çelik 

1 - Aınerikada medeni sa
. naviin en esaslı madde

t---:~~·.., lerinden biri olan 
çeliğin istihsal 
miktarı senevi 75_ 
80 bin tonu bul
maktadır. 

2 - Amerikada 
çelik sanayiini inkişaf et -
tirmek için 1930 senesinden
beri 1,500,000.000 dolara yakın • 
para harcanmıştır. 

3 - Bazı Avrupa devletleri. 
nin senevi çelik istihsalatını A
merika istihsalatiyle mukayese 
edersek, şu rakamları elde ede
riz: 

halılığı üzerinde en büyük ro
lü oynamaktadır. Buna mani ol
mak için, pıyasayla geniş bir ir-
tibatı olması lazım gelen iaşe 1 
teşkilatının piyasadaki ou te -1 ~LKEVLERİNDE 
mevvüçleri tekip ederek, ona 
göre süratle hükCımeti tenvir 
ve ikaz etmesi lazımdır. Eğer 

bu hadiselere lakayıt kalacak o
lursak, günün birinde dışarıya 

ihracına müsaade edilen yiye
cek maddelerinin fiyatları iJzami 
derecede yükselir. Yahut ihraç 
edildiği için miktarı pek azalır. 

Milli Korunma kanunu muci -
bince, hükCımetin ihracatı tahdi
de salahiyeti olduğuna göre, ha-
yat pahalılığına sebebiyet ve -
rccek ihracatı durJurmak bu 
suretle hayat pahalılığına m~y ~ 
dan vermemek icap eder. 

* * 

Şehremini Halkevlndon: Evimizin 
dil - edebiyat, sosyal yardmı, kütüp
hane ve neşriyat, tarih - müze şube
lerinin kongreleri cumartesi günü sa
at 16 da tekrar yapılacaktır. 

* EmfnönO Hafkevlnden: Evimiz Sos
yal yardım şubesi tarafından aşağı
daki şartlar dahilinde bir piyes mü
sabakası tertip edilmiştir: 

Piyes Sosyal Yardnn mevzuunda 
olacaktır, adapte veya tercüme ol
mzyacaktır, iki perdeden az ve dört 
perdeden çok olmıyacak, bir geceyi 
dolduracak uzunlukta bulunacaktır. 

Birinciliği kazanan esere (50), i
kinciye (25) ve üçüncüye (15) lira 
mükafat verilecektir. 

TOPLANTILAR: 

1 kinci bir mesele daha var: TUrk MlkroblyoloJI cemiyetinden: 
Normal zamanlarda, piya- Perşembe günü saat 18.30 da Etıbba 

Odası Konferans salonunda yapılacak 
sadaki fiyat temevvüçlerini, arz toplantıda Prof. Dr. Zeki Faik Ural, 
ve talep kaideleri de tanzim e- Dr. Osman Şerafettin Çelik ve Dr. 
derdi. Vakıa her nevi i.ktısadi Arif Yaman tarafından tebligatta bu-
müdahalelere rağmen, fiyatı lunulacaktır. 
tanzim eden kaide, yine arz ve * 
talep kaıdesidir. Fakat son za - Türkiye Turing ve Otomobil Klü
manlarda piyasaya hakim olan bünden: Türkiye Turing ve Otomobll 
sermayedarların, arz ve talep Klübü senelik heyeti, 26 Nisan Cu-

martesi günü öğleden sonra saat 3 
ha~eket:er~:°~. SU?,-'i .?larak idaı::e buc;ukta Tepebaşmda "Halkevinde,, 
ettiklerı gorulmuştur. Buna bır toplanacağmda.ı azanın teşrifleri rica 
misal bulabiliriz: Istanbulda et olunur. 

4 - 1937 senesinde metrik 
sistem üzerine: 

Almanyada 19,356.000. 

Mihver elinde bulunan ara
zide: 40,169,000. Çelik istihsal 
edilmiştir. (Buraya Fransa, Po. 
lonya ve hatta İtalya dahildir.) 

* * 
Gemi İnşaatı: 

-
1 - 1914 harbi başladığı 

zaman, Birlesik Ameri-
ka devletlerinde
ki ıı:emi insaatı to
naiı su şekilde se
ri bir !mrette art
tırılmıştı: 

2 - 1915 sene
sınde 157,200 ~rostonai'dan 
1917 senesinde 821.000 grosto
naja atlanmış ve 1918 sPnesin
de 2.602,000 e ve en nihayet 
1919 senesinde de 3,580,000 
grostonaja varılmıştı. 

3 - 1940 harbindeki inkişaf 
noktası bu rakamların heosinin 
üzerindedir. Bugün Birlesik A
merika devletlerinde 541.500 
ıv-ostonaj'lık tam 68 gemi var
dır. 

4 - Ayni zamanda Ameri-

kanın bugünkü teknik kabili
yeti de geçen harptekinden çok 
üstündür. 

5 - Amerika tersanelerin
deki amele miktarı 1940 sene
sinde % 45 nisbetinde artmış.. 
tır. ..,, .... 
Motörlü Vasıtalar: 

..."' 

1 - Amerikada motörlü va
sıtalar istihsalatı İkinci-

mektedir. 

kanun avında 535 
bini bulmuştu. Bu 
motörlü vasıtalar 
sınıfına ordu kam
yonları ve tank. 
lar da dahil edil. 

* * Tayyare İnşaatı: 

1 - Harp istihsalatı işleri 
sefi Knudsen gecenler. 

de yaptıih bir be 
yanatta. Amerika · 
da ayci .. 1000 tav. 
yare in"a edildiği. 
ni söyledi. 

2 - Sı:ıl~hivPt 
tar Washington mahafili 1941 
senesindeki tavvare insaatınır 
16.000 ni bulacağını söylemek· 
tedirler. 

3 - Gayri resmi zevatın 
tahminine göre, tayyare ima. 
latı 1941 senesinin Haziranın. 
da avda 1500 ze. 1942 senesinin 
ortalarına doğru da ayda 2500 
ze çıkacaktır. Hatta zamanla 
bunun ayda 3500 ze çıkabilecer 
ğini iddia edenler bile vardır. 

.-1"'.'l:::i-~~--_..--~--

ı l TAK Vi M Dl N 
~:r~!~Y~!'~AK 

Kanhcadaki Y ah 

I• ki gün evvel Melek Celal'in 
"Tan., da 2ayet acıklı bir me. 

seleye temas eden bir yazısını o· 
kudum. Harabiye mahktlm bu
lunan milli abidelerimizin kar
şısında "ah-ü vah,, ederek 
göğsünli ~Tumruklıyan yalnız 
ben değilim. Türk san'atine 
olan askın evvelce yine bu sü
tunlarda yazdı~m bu hassas ka· 
dın da birer birer yok olan eser· 
lerin ufak bir mersiyesini yaptık· 
tan sonra bizi yeni bir mateme 
hazırlıyor: 

Kanlıcada amcazade Hüseyin 
Paşa tarafından yaptırılan Köp· 
rülülere ait meşhur yalının selam 
lık salonu "tamir edilemez,. hilk· 
miyle yakında mahvolmağa mah· 
kum ..• 

Vaktiyle bahçelerinde, sa1on· 
larında Ti.irk zarafetini, Ti.irk in· 
celiğini, Türk huzurunu Avrupa· 
lılara tanıtan bu muhteşem ''de· 
kor,, un deniz üzerinde muallak· 
ta durması dolayisiyle en e\'veJ 
göçeceği 7annolunan kısmı ben 
kendimi bildim bileli Eyilpsul· 
tandaki yaralı leylek gibi sakat 
kazıklar üzerinde durur. 

Boğaz, kucağ'ına atılmak ister 
gibi ilerli:ren bu giizel esere kar
şı bizden daha ziyade kadirşinas· 
tık göstermiş. l\lidyeli, yosunlu 
kazıklarını kemirerek onu büsbü
tün sinesine çekmemiş. 

Fakat bu ne znmana kadar böy. 
le devam edebilir? Nihayet bir 
giin o belki çoğumuzun İçini bi
lemediğimiz Tiirk salonu sessiz, 
sadasız denize gömülecek. 

Ve ancak o zaman gazetelerde-q 
yalının tarihçesini, mimarını, içi.: 
nin tezyinatını öğreneceğiz. 

Halbuki Türk iisliıbunun bu 
(şaheseri) daha oradadır, dahayı
kılmamıştır. Bizden uzun sene· 
lerdenberi ufak bir himmet bek· 
liyor. 

Bu gibi eserler şahsın malı de
ğildir. Onlar, frenklerin Domen 
publik dedikleri çerceveye girmiş 
abidclerdir. Bunlarla çok yakın
dan alakadar olmalıyız. 

Elimizde Türk inceliğini isbat 
edecek birer vesika demek olan 
bu eserlerin ehemmiyetleri, ca
milerimizden, sehillerimbden da
ha az değildir. Zira Türkün zev
kini, zerafetini, huzurunu göste
ri;ror. 

İstanbul mimari tarzını sene
lerce terketti. Ev :raptıranlar Ni
koli kalfaya, Yani ustaya: 

- Şuraya bir oda, buraya bir 
cumba, yan tarafa bir oda ... 

Diye ağız1ariyle bir pl§.n çize
rek irili ufaklı tahta barakalar 
kurdurdular. Konak, köşk diye 
yapılan barhanelerin mimari tarz 
ları ya anbara yahut ta tahta oy
malarla kanarya kafesine ben· 
zer. 

Halbuki büyiik dedelerimiz 
yaptırdıkları kaşanelerde. yalı
larda. kö~klerde hir üslôp takin 
etmişlerdir. Bun1ardan bir tek 
niimune bile muhafaza etmiyelim 
mi? 

Eğer Kan1ıcadaki yalının ha
rabiden değil, tama~en mahvol
maktan kurtulması için dPğ'crli 
miınarlar:ımızın "tamir edilir, e
dilemez,, miinakaşalarmın bitme
sini biz heklesek bile, yalı bekli
yemiyecek. 

Böyle vaziyetlerde en salahi· 
yetli miman~ en nikbin tarzda 
vereceği hiikiim m1ıteherdir. O· 
nun1a amel etmeli. Bazı mimar· 
!arımız: 

- Yalı tamir edilemez. Edilir
se ;ı·ıktıt! divorlarrnış. 

Tamir e-dilmezse l'Ikılmaktan 
kurtulacak mı? Havır 

O halde tamir edeli'.n! Şayet 
nkılırsa o zaman hic olmı:ızsa ka· 
dirsinashk vazifesini ifa etmi"' 
olmakla miHeselli oluruz ki bu 
da bir şeydir!. 

Takvimci 

Tıbbi Müsamere 
Haydarpa~a Asker hastahanesinin 

1941 senesi• dördüncü tıbbt müsame
resi Gülhane profesörlerinin iştira 
kiyle ve baş hekim Albay Zahit To
lun'un re!sliğinde toplanmıştır. 

1 - "Üroloji servisinin tarihi,, 
Bevliye mütehassısı Dr. Sadettin To
sun, 

2 - "Radyogramda görülen hicabı 
haciz şekil bozuklukları ve sunı 
pnömo priton,, Dahilıye mütehassısı 
Dr. Hamdi Ergene, 

3 - "Mal des aviateurs., Asabiye 
mütehassısı Dr. Rüştü Bilge, 

4 - "Orduda kan nakli,, Nisaiye 
mütehassısı Dr. Şükrü Ansay tarafın
dan tebliğ edilmiştir. 

Müsamerede Prof. Dr. Gn. TevfiJ: 
Sağlam; Pro1, Dr. Talat Çamlı, Pro• 
Dr. Samı Yaver, Prof. Dr. Gn. Süre;> 
ya Sarter. Prof. Dr. Gn. Eyüp Sab 
ri Bilgün. Prof. Dr. Abdülkadır No
yan, Prof. Dr. Nazmi Şakir, Prof Dr 
K . Kemal Öke, Pro!. Dr. Nıyaz.ı i~met 
Gözcil, Prof. Dr. Murat Canknt. Prnf. 
Dr. Lutfi Aksu, Prof. Dr. Kemal So
ral, Prof. Dr. Bürhnnettin Urus. Prof 
Dr. Bilrhanettin Tügan, Prof. Dr. F'
tal; Alb. Dr. Cemal ve tı:ı .. t:ıhnııe 
doktorları haz.ır bulunmuşlardır. 
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Yeni 

AS KERT VAZIYET 

Denizaltı 

Ne Netice 
Muharebesi 
Verir? 

TAN 

IA dliıedelsP0R: 
Yeni taı · n ıtstanbulspor 
ve Terfiler Milli Kümeye 

Giremiyor 
70, 80 ve 90 Liraya 

----o..---

Terf~ Edenler Klüp Murahhasları 

Buna itiraz Ettiler 

ı,, ... 
ı ·: :;:~d~li:' 

SİN MASINDA 

LOREL. ve HARDY 
dAYDUTLAR 

ARASINDA 

TAKSİM 
Gazinosunda 

j Yeni yapılan kış bahçemiz, Boğa
ıiçinin en güzel manzaralanna hA-

1 kim ve İstanbulun en ~ salonu ve 
en neı.l.h halkın toplantı ve nes'e 
yeri olmuştur. 

Sabah kahvaltıaı, on birle on iki 
ıırasında aperitif ve koktey, öğle ve 

akşamları yemek ve ziyafetler, tıer 

tıu mevsimin en kahkaha) • gün de saat beşte danslı çaylar ve-
Türk~e sözlü filminde rllmektedir. 

, _________ ._, 1 Çigan müziknsı ile caz heyeUmız 

devamlı surette çalışmaktadır. 

10 'l Q41 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzık (Pl.) 
8,45 Yemek liste,sj ... 

12,30 Program 
12,33 Ha!U şarkıla 
12,50 Haberler 
13,05 Halk turküJc 
13,20 Radyo 

orkcstraSJ 

18,00 Program 
18,03 Konuşma 

18,30 Kon 
18,45 Ç0C1Jk 
19,15 Çocuk 
19.30 Haberle 
19,45 Müzik 
20,15 R<!dyo 

Gaze 
21,10 Konu 
21.25 ZeybeK 

hav al 
21.45 Rıyaseti 

bur ban 
22,30 Haberl 
22,45 Dans ın 

(Pl.) 

<Başı 1 incide) 

!erinden ibaret olan bütün bu şayia 
ve tehdıUerde mündemiç hakikat, aca
ba nedir? Yeni Alman denizaltı mu
harebesi, muharebenin muva!fakryet
le idare ve idamesi bakunından, ln
glltercnin iç hayatına ve denlz aşırı 
irtibat ve nakliyatına, söylcndlği gibi, 
öldürücü bir darbe indirebilir mi? Al
manlara göre, "Evet,,; İngilizlere gö
re ise "asla!.,. 

çin, bir kaç dC!nizaltı gemisini alıkoy
mak lAzımdır. Alm::ın denizaltı filola
rının mürettebat kadrosunda 4000 ki
ı!_n.ln yetiştirilmekte olduğu hesap e
dılırse, bu 4000 kişinin dörtte birinin 
bir hafta denizde tecrübe görmesini 
temin edebilmek ıçln, hizmet kadro
ı:unda mevcut muharip kuvveUerden 
hiç değilse, 20 denizaltı ayırmak ve 
bunlan Baltık denizinde mektep ve 
tecrübe gemileri gibi kullnnmak zn
rureU vardır. Bundan başka elde mev 
cut bi.ıtün denizaltıları devamlı suret
te denizde bulundurmak ta mümkün 
değildir. Bunların bir kısım açık de
nizde bulunur; bir kısmı isUrııhatte 
kalır; bir kısmı da küçük, büyük ta
mir görmek ilzere tezglıhlara alınır. 
Denizaltı mürettebatının sık sık isti
rahat devrelerine ihtiyaçları vardır. 
Şimdiye kadar kazanıl:ın tecrübeler, 
fU neticeyi vermiştir: Elde mevcut 
denizaltı gemilerinden ancak 1/3 ü 
bir haftalık filli hizmette kullanıla
bilir; mütebaki kısım, ya isUrahatte
dir, yahut tnmir görmektedir. 

Ankara, 18 (TAN Muhabirin
den) - Adliye Vekaleti tarafın
dan hazırlanan haklın ve müdde
iumumiler arasındaki yeni tayin 
ve terfi kararnam!'si vüksek tas
d ika iktiran etmiştir. Listeyi bil· 
dirivorum: 

Futbol federasyonu İstanbulda 
bulunan mümessili Saime. milli 
kümeye !st;ınbuldan yalnız üc. 
Ankara ve İzmirden iki ve Eski· 
şehirden de bir klübün girebilP
ce~ini telefonla teblii( etmiştir. 

,, ____________________ ..,. , 18.08 Muz.ik (Pi.) 

ç EM BE R L 1 TA ş s 1NEMAs1 N DA ı 'd:u·n·m-at·ın-cı.erd .. e.n .ıtı.baı~ 

23,25 Kop~ 

90 liraya teri i edeni.er Biz evvelA şurasını kaydedelim ki, 
yeni denizaltı inşaatına dair Alman 
kaynaklarından son zamanlarda veri
len biltiln haberler pek mübalftğalı ve 
ortaya atılan rakamlar ise hayal mah
sulildilr. Bu kaynaklar, bauın 300, ba
can 600, bazan da 1000 denizaltıdan 
bahs .. tmektedirler. Bu rakamların her 
llçO de, Alman deniz inşnat tezgfıhla
rmJn bütün dünyaca billnen senelik 
verim kabiliyetine glire, 3, 5 ve 10 
misli fazladır. Bunun sebeplerini kı
saca anlatalım: 

Adliye baş müfettişliğine İzmir hu
kuk hlıkimi Ali Okay, Konya asllye 
ceza hakimliğine ecza hAklml~fnden 
Mithat Şahin Kil, adliye baş müfet
tişliğine Adapazarı reisi Celfilettln 
Mutlu, Kars ağır ceza reisliğine nğır 
ceza reislerinden Asrm Dilli, adliye 
bas müfeUlşliğine Trnbzon nğır ceza 
rclsi Etem Saygon, Adnp:ızıırı nğır ce
za reisliğine Knstnmonu reisi Nuri 
Tokses, Elbistan Mklmliğine Gazian
tep ağır ceza reisi İbrahim Etem San
dıkçıoğlu ve Trabzon ağır ceza rcfs
!iğlne eski adliye bas rnüfett.işl 
HAtemt Şahim. 

Halbuki milli küme turnuvası 
ötedenberi İstanbuldan dört klii
hün istirakiyle yapılmakta idi 
Bu takdirde bu yıl büviik feda
karlıklar eösteren vP cok ener
iik oyun cıkaran İstan hu lsnor 

Bugün matinelerden itibaren 1 A 
gösterilecek fevkala~e programı kaçırmayınız. 

1 • Gustav Flaubert'in Romanından İktibas Edilen 
z A 
Sincrnnsmdn 

Denizaltılnn, hattA 400 ve daha az 
tonluk ufakları da dahil olmak üzere. 
f'ord otomobilleri sisteminde toptan 
ve seri halinde inşa edilemez. Vlıkıll, 
ktıfi nisbette ham madde stoklarına 
malik olmak şartiyle, deniz altı tekne 
\'C makineleri, oldukça bOyOk mik
da Ja tez.gtıhlardan çıkarılabilir. Fa
kat 'bir denizaltı sırf tekne ve makl
ncd '1 ibaret değildir. Denizaltıların 
pek girift blr mekanizması vardır ki, 
lril; ufaklı, ince, naz.Ik bir çok par
çal dan milrekkeptir. Bul)ların imali 
için pek büyilk vukuf ve tecrübe sa
bibı bir çok mütehassıs ameleye ihti
yaç vardır. Denizaltı inşaatında bi
hakkın ihtisas sahibi işçllcrfn adedi, 
dünyanın her tarafında olduğu gibi, 
Almanyada da mahduttur. Bunlarm 
adedini arttırmak için de, bir kaç ay 
değil, .fakat tcnelcrce çalışmak \'e 
beklemek ltı:umdır. Almanlar işgal 
ettikleri Dnnimarka, Norveç ve Ho
landa gibi deniz inşaatçıbğında olduk
ça miltcrekki memlckeUerdekl deniz 
işçilerinden istifade edememlşlerdir. 
Bunların bir kısmı, İnglltereye iltica 
etmiş, geri kalanlar, gönüllü olarak 
Alınan deniz tezgtlhlarm.da çalışmak 
üzere davet edilmiş ise de, &imdiye 
kadar davete icabet edenler olmamış
tır. 
Bina~naleyh, Almanyada mevcut 

<deniz tezgAhlarmın adedi ve bunlarda 
'\'alışan mlltehass!.! i~ilerln yekünu ve 
verim kabiliyetler! gözönüne alınır
sa,~ son 12 veya 17 ay zarfında 600 
denizaltının inşa edilmiş olmasına ih
timal verilemez; olsa olsa, şu yukanki 
devre esnasında, ancak 150 denizaltı
nın inşa edildiğini kabul edebiliriz. 
Amer'.Juılı bir deniz mütehassısı bu 
rakamı 180 olarak göstermektedir. 
Alınan inşaat projelerinde, belki, böy
le bir rakam mevcuttur. Fakat pro
Je baaka, tatbikat başkadır. Geçen har 
bi umumide Alman imparatorluk do
nanması büyük bir nikbinliğe kapıla
rak yüzlerce denizaltının i~sma alt 
muazzam bir proje hazırlamıştı. Fa
kat fiiliyatta bunların ancak yarısı 
lkmal edilebilmişti. 

Fakat Almnnlann bug{ln 150 denf
taltı gemisine malik oldukları farz ve 
kabul edilse bile, bunların topunu, 
ne birden, ne de fasılalarla, deniz mu
tıarcbcslnde kullanamazlar. Altnan
yanın İngiliz ticaret kemilerine karşı 
açacağı muharebenin fillf hizmet kad
rosunda kullanabileceği denizaltı ge
mileri, 100 ve azami 120 kadar tah
min edilebilir. Bunlar hizmette olan 
gemilerdir; ileri hatta fiilen faaliyette 
bulunanlar değil; çünkCl bunların da 
bir kısmı ihUyat olarak üslerde kalır; 
bir kısmı başka zarurl hizmeUerde 
kullanılır. 1\'IcselA K!eldeki · denizaltı 
mektebinde yetiştirilen mürettebat i-

Binaenaleyh, Almanların nzııml ola
rak 150 yeni denizaltı gemisini inşa 
etmiş olduklarını kabul edecek olur
sak, İngiliz ticaret gemilerine karşı, 
muayyen bir anda, :10 den ve -nihayet-
75 ten fazla denizaltı kullanrunazlar. 
Bu taarruz, ne keyfiyet, ne de kemmi
yet baknnmdan, İngiliz Ucaret gemi
leri için, llfın cdlldlğl kadar, büyük 
bir tehlike teşkil etmc-L. Demokrasi
lerin bir "tershanesi., olduğunu res
men illn eden Amerikanın, İngiliz de
alz kayıplarını bol bol tellıfi edebile
cek bir kudrette olduğu da hesaba 
katılırsa, böyle bir tehlike asla mev
cut değildir. 

'>ünyanın Siyasi 
Manzarası 

80 liraya terfi edenler 
Trabzon müddeiumumtsi Salih Alp.. 

eren, sorgu hAldml AbdillAziz Dossan, 
Ödemiş hlıklmi Milni.f Çafla, Erzin
can hlıkimliğine Samsun asliye ceza 
hakimi Etem Tntlıoğlu, Kozan ağır ce
za relsl Asım Soysal ve İstanbul ağır 
ceza reisliğine Malatya reisi Hasbi 
GQlpınar. 

70 liraya terfi ei:lenl.er 
Kırklareli asliye ceza hAkimllğlne 

tstanbul sulh Mkimi Emin Ultay, İz
mir ceza hAklmliğine İzmir sulh htı
klmi Ahmet Meriç, Eskişehir müdde-
imumtllğine adliye müfettişi Rahmi 
Esen, Balya hlıkimliğine Balıkesir hA
kimi Nuri Tnmer, İstanbul asliye hu
kuk hfıkimi Silnust Ercan, Kütahya 
müddelumumlliğine adliye müfettişi 
Ktızım Akyol, Üsküdar hakimliğine 
adliye müfettişi Rnuf Dildar, Edremit 

(Baş tarafı 3 üncüde) hukuk htıklmliğine İnnir sulh hfıkimi 
KAzım Akşit, temyiz mahkemesi ra

şürdükleri halde son hücumlar- portörO ZOhtü Yüceoğlu, Adana asll
da bir gecede 10 tane hombar- ye ceza hfıldmi Tevfik Özdill, Mecitö
dunan tayyaresini düşürıniiş • zil hukuk hAkimllğlne Yozgat sulh 
lerdlı. htıklml Fehmi Ünal, Kars asliye hu-

kuk htıkimi Sami Akyaman, Tekirdağ 
Bu keyfiyet Jngilizlerin, ge- Kadastro htıklmllğine, Bursa sulh M

cc hava hiicumlanna knr~ı mü- klml Etem Tezer, Seyitgazi Mkimi E
dafaa kudretlerinin ziyadeleş • ınin Altınay, Bandırma asliye ceza htı
tiğini göstermektedir. kimliğine Ankara sorgu hAklml Ne-

cati Yılmaz., Trabzon hAkiml Rahmi 
Almanlar, ilk zamanlarrla Anlı, Antakya hukuk hAkim! Sadık 

k~!tlc halinde yaphklorı glindüz raşkm. Manisa milddelumumnlğine 
hucunılannın büyük zayintla a- fstanbul sulh hakimlerinden Muhlis 
kamete uğramasından sonra tak Tümay. Lüleburgaz htıklmi Refet A
tikJerini değistirerek. gece 'ta _ nül, Serik hfıklml Faik Esen, Ünye 

ı " ceza Mklmi Rıuı Orhon, Sarıkamış 
arruz arına başlamışlardı. Bii - hAklmi Reşat Akkuş. Sivrihisar hAki-
yük hasaratı mucin olan hu ı?e- mi Fehmi İnal. Akşehir hfıklmi Cemil 
ce taaruzları Ingilizleri çok en- Toköz, Çorum hukuk hfıkiml Fasih 
dişelencliriyordu. Bu gece taar- onaran, Karaman h!ıklmi Hayri Ak
ruzlarına knr!}t miidnfnn vasıta • ıoy, Tekirdağ hukuk htı.klm! İmse• 
lan olarak: Dafi bata11·alardan Şen, Karamürsel htıkimi Refik Bel01 
ı ıldaklardan, haJonlnrdnn isti ~ baş müddeiumumi muavinliğine An 
fade ediyorlardı. Fakat hiitiin kara ba~ muavini Hüseyin Tamfazlı 
bu ''asıtala kA f' 1 • d Elfızığ müddeiumumisi Nuri Erenler 

r a J gc mıyor u. Adap:ızan müddeiumumisi Nusret· 
Bomba~~ım:ın !aAvyarelcnne kar Tunçer, Bürhan!ye müddelumumtsı 
c;ı en .muess~r sılahın n·cı tavya- Hilmi Filoğulları, Mnlatya mllddclu
relerı oldugu anlaşılmıştı. An _ mumtsl zeki Bilgin, Şlblnkarahisar a
cak bu tayyarrlerin gece ka • tır ceza reisi Fazıl Gök, İstanbul Ka· 
ranlığında faaliyetleri miişkiil dastro hAkimliğine BP.lıkesir hAkiml 
oluyordu.. · Ekrem Kadav ve Malatya ağır ceza 

Jc;te son haftanın hava harp
lerinde bomhardımnn tnvyar~ -
Jerini gece diişiirmiye :r"tnn•ııf. 
fak olan Jnı:rilizlerin yeni bir 
takım \'asıtalar ve siliihlnr keşif 
,.e tatbik ettiklerine hükmet • 
memiı icap eder. 

111. ANTEN 

reisliğine Giresun ceza Mklmi Kl'ı· 
zım Unat, 

Diğer dl'rl!celere terfi 
edenler 

70 liraya terfi edenlerin ikinc• 
kısmı ile 60, 50, 40, 35. ve 30 lira 
ya terfi eden haklın ve mi.iddei 
umumilerin listesini yarınki sa 
yımızda neşredeceğiz. 

ldühii turnuvava ızirememekte
dir. Diin bölee binasında top]a-1

1 
nan klüo murahhaslan bu emrP 
itiraz etmisler ve kevfiveti tel-
qrafla federasvona bildirmisler
dir. Her sene oldu~ndan basb 
bir sekilde cerevanı icin bir se
bep mevcut olmıvan ve liız hldı:ı
vetinde bu sekilde bir tadilat<> 
uğrayacağı hakkında bir is'ar b·· 
lunmnvan milli küme turnuvası 
na İstanbulsoonın alınmaması 
spor muhitinde derin bir teessür 
tevlit etmiştir. 

Büyük masraflar ihtiyanndan 
sonra fstanbulsporun erişti~ mu
vaffakıyetin temadi etmesine en 
büvük eneel olan bu kararın yan
lışlığı. federasvon tarafından her 
hı:ılde ı:ınla<:11Pı-:ıktır. 'Rımunla be
raber Genel direktörlüğün bu işe 
müdahale edeceZ?i ve bu suretlP 
apnc ve fer::uıatli bir klühi.in <:İm
diden mal!<'lur vazivf'f:tp h1rakıl
mıyacağı ümit edilmektedir. 

* 

3 

MADAM BOUARY 
Şaheserini Dehakar Yıldız POLA NEGRİ 
tarafmdnn emsalsiz bir muvaffakıyetle yaratılmıştır. 

2 • HAKIKA Ti ARAYAN ADAM 
Fransızca sözlü 

RAİl\IU - JACQUELİNE DELUBAK 
tarafından çevrilmiş emsalsizbir şaheserdir. - AYRICA PARAMUNT JURNAL 
En son ve en yeni dünya ve harp haberleri. , : ______________ , 

, ----------.... BÜYÜK Bil?. FİLMİN BÜYÜK MUV AFF AKIYETİ 

AY 
Jeanette 

BUGÜN 

DOGARKEN 
MacDonald 

MELEK 

Nelson Eddy 

SINEMASINDA 
3 ncü ve sonuncu hafta başlıyor. 

DiKKAT - Filmin A.nkara ve lzmir mukaveleleri mu 
cibince gelecek haf la kat' iye.il değiştirilmesi mecburi 
olduğundan bu şalıeseri henüz görmeyenlerin son fır 

Altuntuıt Spor Blrliıtl: Klübümll- it · t "f 
zün senelik kongresi pazar günü saat ' Ba an ıs ı ade etmeleri ricca olunur. 
(10) da aktedilecektir. -------•-•••••••••••••-' ,, .......................................................... . 

Baş döndüren müthiş, heyecanlı - l\luazzam sahnelerle herke<:i alakadar eden meraklı 
• zuu ile HARİKULADE BİR FİLM. 

mev· 

ATEŞ BULUTLARI 
'Fransızca Sözlü Baş Rollerde: 

EDWARD G. ROBENSON RUTH HUSSEY 
SINEMAINDA YARIN AKSAM iPEK '----------------------" "!•••••••••••- Sinema tarihimizin en hiiviik günii 

BUGÜN Bütün lstanbul 
ı································-······! 

!M ARMA R Ai 
ı : . . 'da 
........... ·-············-··· .......... 

941 Filmler Kraliçesi, (l\1AR1UARA) nın ilk Vizyon İkinci Gala Filmi 
· Aşk - İhtiras - Musiki - Dans ve SanatŞaheseri 

DANKO •• p • 

1 S TA 
<MACAR SENFONiSi J lstanbulda ilk Defa 

Bugün Matinelerden İtibaren Başladı. 

1Ju Fc,·lotlade J?nla oı:erefine: YU~AN HARBİNE AİT HARP JURNALi. Rumn . Yunan jur· 
ıalında HARP HAREKATI - Turk • Yunan Kurumu - Cephelerden gelen ganaım - Kadın 

F. ... lt .. 'L- 1.litiin Ynn11ni<:fAn İ<: ha<:mı'la ... 

'~---------------------·-------------------------~ı 

Bu mevsimde Lale Sinema 
smda ikı hafta büyük muv 

fnkıyetler knzanan 

CASUS 
AŞIKLA 

HERBERT MARŞHA 
• GERTRUD MICHAE 

Fransızca 

Hakiki vakalardan heyeca 
alan senenin. dünyanın e 

ızi.izel 

C AS US Filmi 
İlaveten: 

!M ÖLECEK? 
KiM DÖNECEK 

Fransızca 
Mevsimin en korkunç ~ e 

heyecanlı filmi. 

'-~---, ı;a•----~i 
'ndcrfilrr hlivilk sUrnriıİ 

görmek iizere bugüll 

HERKES 

TAKSIM 
sinemasına kosacaktır. 

ı şayanı hayret film birde 

1-Yeni Deanna Durbi 

GLORIA JEAN 
Mevsimin muvaffakıyeti 

\~dmamış Konc: 
filminde ve 

2-SIGRID GURIE .,e 
BASIL RATHBONE 

~IYO YILDltr 
filminde; ve ilaveten 

J 

1

, Ba~ Metnksas'ın cenaze rrı; 
rnsimi ve Britiş Jurnal"P 

$nrki Afrika harbi. 

" -....................................... ,,.,. ... 
TEPEBAŞI DRAM KISMll'IO~ 

Akşnm sanı 20.311 dı 
IMRALININ INSANLA .. I 

.. ,..ı 
iSTiK. CAO KOMEDi t<I" 

Gürıdüz 14 te Çocuk 0~'1111 

Bu aksnn- w .. nı voktıır 
O AD 1 . ..................................... . 

- Azalmak ne gezsin. İnadına çoğalır. Büsbü
tün çoğalırsa denize akan kanalın kapaklarını 
açarlar da suyunu azaltırlar. Görmedin mi? Ka
yıkçılar, fırtınadan sonra kanaldan geçip denize 
çıkarlar. Sahile düşen tahta, kömür çuvnlı, tene
kesiyle gazyağı, zeytin falan, öteberi toplarlar. 

<GOL iiN$AN1LA Rll 
Sarıca köye yaklaşırken kasketlerini tekrar tek- B U L M A 

rar diızelttiler. 

- Öyle ya, toplarlar. Terkos gölü evvel eski 
var mı dersin? 

- Yok canım ... Terkos gölü yenidir. Bizim ihti-

---- - -- - ----- - ---- -- ---- - -- - - -- -- -- ---

Yazan: Cemalettin Mahir No: 8 
y~r!ar bu~anı~ s.~rencamını anlatırlardı: Vaktiyle Mustafa küçük Salih için aldıkları Köroğlu ga- - Gölde rüzgar olur ... Kalk haydi! 
golun .yerı. duzlü,!t, 011nlıkmış. ~rtasında ~a~lı, zetesinin resmine dalgın dalgın bakarken Hamdi, - Sen bilirsin. 
b~ç~lı davarı, sıgırı saymakla tükenmez buyuk kasketini arkaya atmış, terini silerek geldi, karşı- İkisinin de dizleri karıncalanıyor, başları dönü-
bır köy varmış. sına oturdu: yordu. 

- Ne olmuş Su mu basmış?. - Gazete mi okuyoısun Mustafa? 
- Su basmış. Allaha Asi olmuşlar. Namus, ha- - Yok ... Reslınlerine baktım. işleri bitirdin mi? Siı ken~da, sıra sıra otur~uş am.elclere rast: 

Yayı unutmuşlar Bir gece yatsı vakti köye ye..:il _ Bitır· elim k rn ladılar. Yenı yapılan koca fabrika bınası, sanlcı 
· • " amma a ım aç... b n1 zlar "km" tu·· Bol ya 1 b 

sarıklı bir hoca gelmiş, Milleti hak dinine davet - Eh acıktık, vakit öğleye yaklaşıyor, paydos u arı? om~ ına ço . uş · . ma 1
• uru-

e1 niş. Hocayı bir eve misafir etmişler. Yarı gece düdüğü çalınınca buraları kalabalık olur. !uk elbenbıse~erıre Y:~~ ~rdı8\zıyade, h:stak 
de yanına, on dört yaşında g\izel mi giizel, hır _Ne yiyelim? ~a zıyor ar, uy o a ara e va - c me 
kız göndermişler. Hani baştan çr~arsın, .diye. Ye- - Köfte yaptırırız. Piyaz söyleriz. Bir şışe de yıyorlar<:h. , 
şil sarıklı hoca snbnha kadar tesbıh çekıp dua et- rakı ısmarlıyalım. .. Hamd~, mahpusluk gıbi, adaT"?ı. z~~an zaman 
miş, dayanmış. Lftkin horozlar ~~e~ken ~~ytana _ Hay, hay! Ismarlıyalım. ofkele?~ır~n .bu .~m.?le .. hayatı~ı .ı~ı .bılı~ordu .. San· 
uymuş, elini kızın şalvarına göturunce bır top dalın ıpını hır turlu çozemedığı. ıçın küfrettL 
patlamış, sular: "Gürrrr!,, diye boşalmış, köyü bas- Daha şişe yarı olmadan paydos düdüğü çaldı. Gölde rüzgar yerine buğ"..ı halınde, nemli bir sı-
mış Kırk gün, kırk gece yağmur yağmış, köyden, Dükkan ve bahçe, üstü, başı kapkara ustalar caklık vardı. 
hayvan olsun, insan olsun, bir can kurtulmamış. ve ustabaşılarla doldu. Acele acele yemek yiyor- Mustafa kelimelerini dişkrinin arasında eze e
Bahar üstü hava açık olursa, suların dibinde kö- Lar, yüksek sesle konuşuyorlardı. Yakın masalar- ze bir şarkı tutturmuştu. Arada, sırada Hamdinin 
yün beyaz minaresini gören olur. Bundan başka, dan birinde türkçeyi pek fena söyliyen bir ecnebi yüzüne bakıp gülümsüyordu. 
bazı bazı horoz. sesleri du)"1lur, dağ, taş çınlar. ustabaşı şarap içmekteydi. Yorgun ve usanmış bir Şarkısını birdenbire keserek sordu: 
Sarıca köy yok mu? Eskiler: "Batan köyün gurbet- hali vardı. - Doğru Kırklara mı gidıyoruz? 
te gezenleri gelip kurdu. Mezhep genişliği oradan Bu hal Mustafa ile Hamdiye de sirayet etti. Bi- Hamdi, beklediği HUın nihayet açılmasına mem-
kalmadır ... derler. ribirlerine bir şey söylememelerine rağmen ka • nun oldu: * * * labalıktan canları sık lmıya başlamıştı. Aylardır, -- Ne olacak? 

T 1 ı 0 
köyüne çıkınca tıraş oldular. tenhalığa, gürültüsı.izliığe alışmışlardı. - Bir şey yok ... Sordum öyle ••• 

ı 1, ı..vluluların parasını g\;ndermek. cı- Mustafa bir şişe daha getirtti. - Bir sözün var gibi durdun? 
g:.... _ı1;ııı saunak ıçın ayrıldı. Kadehler ziyadeleştikçe can sıkıntıları artıyordu. - Sarıca köye uğrasak mı derim~ 

Mustafa aşçı dükkfinına girip, arka tar.aftaki bah- Sıcak büsbütün bastırmıştı. - Demindenberi buna mı sırıtıyorsun Ağazade? 
çede, çardağın altında; bir masaya oturdu. Hamdi gönülsüz gönülsüz Istanbul hild.yeleri _ Hani ... Sen de istersen ... Benden gidelim de-

Burasını rüzgar tutmadığından hava sıcn'ktı. anlattı. mesi. .. 
Kabak fidelerinin geniş yaprakları, mısır koçan - Bir müddet sonra, Mustafa kızarmış gözlerini - Bana bakma ... Senin canın fazla cekiyorsa uğ-
larından sarkan püsküller sararmıştı. Tembel ve daldığı yerden kurtardı: rarız ... Hay, hay! 
kirli tavukların arasında, ibiği ve kanatlarının u- - Gidelim istersen yavaş yavas ... Dedi, yolcu Hamdi sandalı sol sahile' aldı. 
cu kıpkırmızı bir horoz, yanpiri yanpiri kabararnk yolunda gerek. Kıyıdan gidiyorlardı. 
dolaşıyordu • - Sıcak be, serinlikte gideriz. Mustafa sopaya var kuvvetiyle dayaniyordu. 

Berberin sürdüğü kolonya, genizlerine bir kadın 
kokusu halinde çarptı. 1 2 3 4 5 6 7 

Köye on dakika mesafede, suyun kenarındakı 
mezarlıkta beş, altı kadın görünüyordu. Birkaç 
tanesi yaklaşan sandala aldırmıyarak tokaçlarla 
çamaşır yıkamıy::ı devam ettiler. Diğerleri çıplak a
yaklarını göle sallandırmışlardı. 
Havanın yağmursuz olduğu günlerde, Sarıca 

köy kadınları, hem böyle bekar çamaşırı yıkarlar, 
hem de kısmet beklerlerc:U. 

Oturanlardan birisi, başını öteye çevirip ~liyle 
ağzını kapıyarak yan gözle sandala baktı: 

- Kız Ayşe! Senin Mustaf • geliyor. 
Hamdi ile Mustafa, sandalı bağlıyor gibi davra

narak nrkalarını kadınlara dönmı.işlerdi. Sarhoş -
lukları kalmadığı için utanıyorlardı. Hele Hamdı, 
başını eğerek yürüyen Afazadenin adeta arkasına 
saklandı. Kadınların yanından böylece geçip me
zarlığın içindeki çalı kümelerinin arkasına otur
dular. 

Daha cigaralarını yakmadan AyşP yanların.a geJ
di. Sırtına bir basma entaıl giymiş, b eline bir ~al 
kuşak sarmıştı. Beyaz yemenisi sarı saçlarını ve çe
nesini kapatıyor, mavi gözleri ağlamış gibi }Jarlı
ycırdu. Dudakları kalındı ve bir köşesiyle belli be
lirsiz gülümsemekteydi: 

- Safa geldiniz, dedi, arkadaşının adı Hamd 
değil mi Mustafa Efendi? Hatiçe ablam göriır gör 
mez tanıdı. Geçen ay beraber gelmişsiniz. 

Kuşağının üzerinde. uçları biribirine uzak duran 
gergin göğsü konuşurken titriyordu. Kınalı par
maklariyle çenesindeki yemeniyi tutm~tu. 

Mustafa gözlerim Hamdiye çevirerek cevap 
verdi: 

- İyi bilmiş, adı Hamdi ... 
- Gene Haticeyi mi istiyor? 
Hamdi omuzlarını sallayınca Ayşe kadınlara 

doğru seslendid: 
- Hntice gel ... Gel kız! 

'.(Arliası Var>: 

il '·= 
- ~·-t ---ı· '3-
-- 1 1 

~n sağa: 1 - Sür'at ~ 
2 - Bir kaza nota 3 - Bit 
kı 4 - Tecrü hesiz - sıra 5 -
harf - de{?işirse evrak olur 6 
BaR'lama edntı - bir harf deJI 1 aile olur 7 - Bir harf de~I~ 
s.ii olru - bir vilayet 8 - l 
re - bir harf dettışirse danı 0 

9 - Bir meyve. 
Yukarıdan asağı: 1 - Mıtf1 

olmıvan 2 - Bir renk • bir 
nıir ildünc vermek 3 - fi 
·alızı kum·uıdıı 4 - Bir rı'l,ı 
hep bir nota bir ısim 5 .,. ı 

ınkı bır "'"'"' "' NIC:Jr<;P bıT sa'' -
!ur 6 - Terı -ıkunursa bir~ 
mir tw havvan 7 Akıl S~f 
8 - Ovun ka~1dı 9 - Tert 
oursa: nüma - ermek. 

Evvelki bulm:ca - soldaıı ~ 
1 - Ara bulucu 2 - Det~ ' 
3 - İh - lut - ru 4 - Sa - ,,. e' 
on e - Be - jtal - fa 7 - $1}.tr 
za - as 8 - Beberuhi 9 -
bistan. 
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SAR 1 Şimdilik a~ ~:!ı._ Bacvekili ile Yaanistana Kcqı Roosevelt'ln Nutku Bremen'e Yeni Hava 
!aşmıştır. OldüiilCü kudntte!d S' 

Yazan: Cahlt uçAK _ :ıuak~~ıf~a0:ı:~ Son Temasları Ala Değlıtl Etraflıacla Tef•ler Hücmıllan Yap1lcla - il 

K 1 Z ••• 
- Kir tipleri - nam, DaJma bana mlsaftr ıelJyor. Ya- ~~tün kudret ve kuvvettm.lzi, bü S -.. - (lhp 1 iaeide) Berlln, 18 (A. A.) _ ••eone. Londra 18 (A.A.) _ Hava N• 

1(6,. •eldiiini ilk sece7di. Meç- naklarında sellnclkler açıyor ve önü- tun. karnaJtlanmızı, bütün san'at ırrı Paıa Mecliste ~mamtamıya fırsat bulmak ıçm- pondance politique et diploma- zaretinla puane.ı .-.,.. neşre-
huı bir zaman için. içinde 78§1- ne ko)'duğum )'enıişlert )'erken ak- ve ilmımizi kullanıyoruz. dii · tique,. aazetesl, Rootteftlt'in nut;. dilen tebliji: Bomblrdıman _._ -:::::: =~ki bir• odam - leri berrak18fı7or. Bir ıün mini mı- 1 deni.zaltı batırıldı Beyanatta Bulundu Maamafth Almanya Yugoslav Jrunu mevzııu babaederek ,ayı. vWne mensup tayyareler dün 
t.nlll üm. Bu odacıja, ra- n1 bwnu ınorarm11 bir balde odadan ltuvvetlerilniz her hafta art • meselMfni, hAll tamamen hallet- diyor: l9Ce Bnmen ve WllbeJmlhaven'l 

~~--::-.!" ~= içeri ~di. mUtada. Sonbaharda w • Kahire, 18 (A.A.) _ BqyetO mit delildir. Buıüne kadar Ya- "Amerika, «arı> yarım Jdlre. boınbardıman e!mişıerdJr. Bu ... 
DuvP lann.m bir ıpkla ortaı.: .a"; dedim bü::::ıu=abat ilfümfll- bura)'& varmış olan AmeriUn Sırrı P... dün &qam meoliate ga.lavyql Oma edebildlil DGIE- ıtnin bellibaelı bir devleti olmak- hirlertn liman ve sanayi mınta
~ dolruau kendi mubitinl qduı- mubakkakl •• dolqıyordun torpito muhripleri, ı.drica faali- Eden'le yapılan ıiSrü111ıeler hak. ta, JJt!la,et bqWkh bir adimi la beraber, dünyanın tdanıltnde blanrıda bir çok tnflllkler ~ 
latan: bU P9tro1 limbuı 7UlJ1or, bi- - Yok Tiz. odada ldbn Amma Yt:'te geçmektedir. Kendi filoiilla- kında beyanatta bulunmıq ve tecttfravuzB~ır+fmza etmekten lba- bir rol oynamak lein Jıie bir hak- yangınlar görülmüştür. Rotter-
rısı ı-e>'e. diteri ara 80kata. bir ta· ıoba 7anmL.. ••• larunızm adedi de fazlalaşmak - şöyle deınqür : "B. Eden'e Mı. re • • u r-• fa henüz imza e- b :JOktur. Muazzam ~ı. dam'da beıudn depolarında bl-
ow eviD ...,.,.na. " llOllak upw- - Manptda da atee .YOk mQJ'clu? tadır. Ada ve denlzler i1zeriDde. IU'uı Demokrasilere sadıkane bir onmemıpir, Belcraddan plen rtn~ raımen kendine alt mesele- yük bir yanguı çlkanlmıftlr. N/-
na _. dOıı .,._. .. var. Bunlar- - Annem tencere vurmadı ki., ki hava kuvvetimiz sür'atle art - IUl'etıe müzaheret ve samimi -. haberlere s&'e ise, AlmHlar leri halletmekten aciz olan büvük nl llel'Vise mensup ve münferide 
dan tolcata ve IQR7e açılanlarm iç- Onlarla ra9HU1 obnak, kendımlıd maktadır. kilde yardım tasavvurunda bulun flmdiltk ~ugmlavya Gzerfndeld bir milletin diler kıtalarm qle- uçan tan'are1er Bmden ft Ol-
~~ b:ıa:U:::~ ~enin 7anwra lldi7or, Allah Gittikçe artan bir tesirle mu- dulunu. hürriyet ve medeniyet ~ -;-1tmaflarda'· BDA- rine kan11nası doıru delfldir. denburg'a hdcum etmlf1enUr. 
dada oturan lliracılar, bir maea !; ından ıeçer mi? kab~le ediyoruz. Dun, üç Alman davUlDlD nllıayet muzaffer olaca- dda~min b;n nu~~· Venatıles haksıılıklarmda bir Bu harekAt esnasında bir dGfnwı 
LL 19lemleler1Qj bD'aıun.ıar Odaya * * denızaltı ıemtslııln muhakkak su tına inandıluıı söyledim. ıra m teıd&' uu-.- mesuliyet hı.e.t olan bir millet ıece awı tayyaresi alevler içinde 
1a7d$ caııı eıcaklıkla ç1r1rınıi11n1 aı- Qnun beyaz attın baema, ~vru rette batırılınıf oldulu haberini ıtar.ıııkh menfaatimizi allka. mqtır. AVl'UJ)UUll 79fttden ihyasında hl- d6şürillm\iftilr. l'rlee adalan a-
ltttirtD bir eobam11 da var. Burada atzı pembe )'Ünden bir kapifon aldım. 13 teşrinievvel, 1939 tart- dar eden meseleleri kendisiyle Yu~ m.ı.tnl hallet- kim bir rol oYJWnak ve dünyaya çıklarmda sahil serviaine mensap 
rahat ve meauı lf1ıı1s •~·- 6ntüm. O ıün çok meeuttu. Ka~ hindenberl, bu derece sevinç ve- muhtelif vesilelerle ve buıQnkfl meden Alım'n ordmanun Yuna- kendf anmana kabul ettirmek bir tayyare b(lyük bir dütman 1a-

Kap1 IJCU'da7aru açüda. Ve içeri nunu batından çıkarmadı. Fakat Se- rici bir haberle, denizaltılara kar vaziyete ~öre milzakere ve müna. nlstana turnD ederek Al oma- h•Jrlnna malik deJildfr. Simalt şe gem!shıl torplllemif w babr
blr ıı* .YUDlatı uzandı. Yarı lot, 1a- mahatin bir derdi var: Boea1an mu- fı üçlü bir zafer haberi ile cesM- kaea ettim B Eden bana hüktl.. hını tehdtt a1tlDda blralDua pek Ameribmn ~ahalesl pek teh- ~r Bfttibı bu harekttta hl( 
n kU'IDIZI 87dmllkla dolu oda, bir· tavva teker kutusun'u benden iste- ret bulmamıştım. " metinin askeri meseleler hakkın. te makul ~. tikeli oJdufu ~ Avnıı>a Jcıtum. bir ~ kaybo~ 
den -.:t!.,emnlf llbi pı.rıldadı. Ka- mitti. Bebetinf 7atıracatmı IÖ)'ledi. Bilirıiniz ki, tehlikelerin va • daki noktai nuaruıı izah etti. Bu Onun için bia Alnum1arm flm- ea kabul edilmemektedir. Bu mil- • =:... .:~ ~ b1r IÜDll ~~::ı::ı.:;~ıa: ~ hametini milletimizden plernek mahrem RCS~elerin teferrüa. dl Yunam.tana bip b1r llnir daheJe icap edene en sfddetll va· 1 it 

- ... bblaı un imi. mahatin de hiç blrman'ı- her ipekli Adetim dejil~. Bu 1ebepten do tını ifşa etmek umumi menfaata ~=b: = =--~ .. Hzle- tıtalarta Nddedflecektlr." "' ereye Tmn 
Bet JlllDda kadar 1&11Dtııor n- kumqa blmıan dl7cır - olmadıtı I· layı, bu tehlikeleri iktilıam ede- uy.-ın delildir. Fakat bu «örilt- a ~ Alftr'6• -'·'m-

zOme a.u.rı.a. mtnımtm buMum. cm e1ba. 78JIUU7cır. Bana: ceiimlz bakkmdıkl itimadımı melerin aeık bfr surette ve milt. ~u:= ~ Paria, 18 (A. A.) "D N B Y Gl'•il 
~ taıı. tatla ,cıJdG: - T1u, dedi. Sea bebek diker mı- bildirdiğim zaman bana ina.ndma t.ellldmWe olan milnuebetleri- edecelderim il~ Amerika 'bflJ'Gk - 1'.raİ af. 

- 11.oe llldba Tile... llD? smı iatemiye hakkım vardır. mizhı vasfı olan tam daltluk ve bnda balunaD l'ramada ikamet (ll9p 1 ._..., 
baka= bulduk oonlum- R..ı.ua mm~~ ~cı:atmca. bur· Fakat, Hitler ve avenesinin kar anla}'Jf jç1nde cereyan etmft yo!.11= =-bil'~= eden AmerDrahJuı memleketi NJ* bir be tlestıo1er dalıa .en-

- fıt71m... _Yum cUker mı.in? flSIJlda ~ulun~ukları Ingiltere oldu~u 15ylemek Werlm. ~ rWer m.Jamaldlı IDlffUl bu- terketmeJe davet etmfttlr. Bun- derilmesi Nfi bir yardım ıe.tn 
~ tataa 1ot1ulD ~ J1ld _ Kumq parp1an olu dlkmUm ile Amerika Bırleşik Devletleri la~i dostluk muahedesi hu- f unu rlar Bu IOrprbdertn ma • lann l>U&POrilan tecdit edilmi- edemiyecektir. Birleşik Amertb-

bir # damluı llbJ QdmJ* " par- Semahat ••• Yalanda btanbuıa eidece- ataamdald denizyollarına t.mek kümlerine jf(;re, birbirlerine hf yo . dOr Faka :reeetttr. nm Mı-p lllon ile müdahale .t-
lak lllrGD'b'or. Dm. naılDl ,- 171 ıım. una bir bebek ıeUrirlm.. bu kuvvetli mWetlerl birblrin • mümkün olan her tarla )'al'dımı .,.rett hen~ = · ~ meal lcabedecektlr. Bununla be-
keatiıflllldllim. fakat b97U altm •· * * den ayırmak ve blrblrbıi mü~ yapmak, iki h6kllmetln ma,te.. hamı~ A~ m:.'f!;; Y unanlsfan leı .. , raber bu mahiJette her ttırtl ta-
na o1iılulwiu tabm1n eWna acım- H avalar mtlthif IOluk. Sokat1an akl_p tahrip etmek acı mecbunye terek anuudur.,, oüJan hJrLJr ..n.1Aho Jdtaf amenı mahtaqbr. Z!ra 
na .-nc1ı. Dm dltll. J1lnllm u· an dertn tini herkes anlıyabilir. Ba Atları mL• 1 .--• • _, Etti enelemlrde efkln 1DD1llllfyeJi 
ıannlll libi, ..... bir tau dU7dum. lafb. ~blrlkbıUleri ==ı:r ı:- tik muharebesini, harp tarihle • 1 la ela d A lak ·I 8Dllll hazırlamak 1lzımdır 
8eYDmek .. llYIDl7i bilmek 1han. ~11 OrtOldQ. StmaııaU.:. :. rtı;!de verilmlf m~arebelertn. en r n a 1 Parti Gn. .. 111cla (8 t .... ~ Bu YUfyet, ı-tı~ mu-
Saçlarma olrlU'km qdmhk 7flz&l ... damda b1f IObe 7BMU;7or Pllba ki, mühimlerlnden biriai olarak ıe • • 9'I • nkbt yardım olarak Y8t haddl-:!t ":" aa:-1 ~ ~ = bep baa m1aat1r ıell7or. Bumu mo- Iakki etmeliyiz. Teh•estne Maruz Cllllll 1 lalide) :!::1~~Jere delft, nl bulınamq destroyerler ve muh 
K~ l'U'IDllt 70zU eara1'11111 olarak ıtrdfll lfte, B. Winant, finJa tarlhl- kut bıltnde ola miktara it bba .. ehemmiyet temel olarak 'bir mfkdar ..__ 

Ona idi' JaaoU dolum portüal. laıpldan, blrlca~ ıaat 10nnı ,.anakla• niD büyük bir d&ıüm ~ Dublin, 18 (A.A.) - lrluda 1inMbr ve 16 bin Ura1* bir mik· Yermekte ve ona gore hattı ha- ,..m., ele alacalı hakkmdakl ._. 
mandalfaa n mua Ya'dlm Bu Dlar ~ik~:çm• olarak cW7Gr· bbe gelmlf b11lunUJOl'IUDUL" ~ Devalera, ndJOda .ay. tar flaerlnde de '8hlrlkat 'ft &et- ~~-~~· .. ,._ nı 1r1'vvet:1endt?mektedir. 
çok ,.m1tln bepllne, ~ b1rdtll olmalı ar kendillnl QfiltmQf Churchill, bundan m "cıo.t --.A bir nutllkta lrlandanuı bl- kikat devam.~. ·-.J--sı. ya 01a11 ~ 11JO ,U.p Ülfm .un,,.. 
eahip oJm871 etıı aJm•mıı llbl. ba7- oOk c11.'!t ~~ batladı. Koça- ve arkadq,, olarak Wmant'an ph taratlıimı muhafaza karannda 2. _ IhtilU; ~e 18D8tleıV· ~~· Almanyanm Y11111- Nnyork, 18 (A. A.) _ ROOle-
..-ıe ,aaaa. bakıl, tllGldk .-.:a.: ._. Vlkararak 5~ Za~P: liyetinl ve IDfta1lllDI hmill ve oldujunu, aJm halde harbe IÜ• le bmılarm ted179 eclildUderfne •UllWllQI karp utık daha fazla JA. velt, -pek yakında fnRiltz ticaret 

- BuDlu benim ml? Amma bepdJ ihtimali beni korku~or. Tentü~di7": sözlerini töJle blUmüftir: "fle • rüldenecetmt blldlrmifttr. dair almm .. lAzmı gelen mu- ka~ blamıyac~ biJdlr4'or. filon ~ 300 tilebfn IMUI _.. 
Dl:7e IOl'du. buldurarak arkamna ıOrdcık Sıcak bir deflerimiz, lida et. hedeflerlnb- Devalera Amerlkadaki İrlanda buzlar iU.eıinde tahrifler yapmak ulAsa, bllgüJı Yunanistana adiyle muazzam bir plAnı tatbl
~Bu~~ .met" mey- 1411ler içlrdllc. • dir. Tehlikelerimiz, menfaatlerl- dostlanndan, bu~day ve ham IU1'et1yle ve Kızılay tarafından ==n-milythi§ bir .mir bubi lra koyacaktır. Bu mal6mat A-

laeaca&ı ırım..ı. olmalı .. Semahat,, ldlçQJc aan im, bUTada- mlz, sırlarımız, llzbı de tehlike- maddelerle harp ma&emesi elde verp tabail fUbeıdne )'&tınlacü . unanfstanm, ltal· merlka bahrlve komisyonu tara-
~ ":!... daha aevtmU burnunu ki llqatanm, n ıct tonefl. Onun !eriniz, menfaatleriniz ft ld'laft. etmek makaadiyle Amerikaya ha- meblqlara ait evnb ,_. t.hrif yaya oldutu gibi, Almanyaya fmdan ~ lmfftlr. Pro«ram 
burueturdU Ve çıkıp eıttt. tolınumdaıı, tnanbuldan ı•Ureeetlm nıadlr. Ve bir 1Qa ~ Brl • reket etmff olan müdafaa koor- ederek\ou mebaHii tahsil fUbell- btp da memleketfnf pn ft tere- 121 mn,mı İnıriliz Urda murafı · '* * bebtlbl eahipelz, eflnlerimln lf*az tanya lm,_...halU ve Amm-~ 11am1 Alken'e yardım- ne daima daha u yabrmat mret1 ftnl ve tatndAlinl kOl'U!lllk hu- latflr.am etmelttedlr. Blrtetlk A· 

rted ,. k•
1
nt

91m4aD korlnaJWUm. b Btrleflk Devletlert, zaferin ti da bUlunmalarmı rica etmlt " le C8lle eeete ve dnamll bW hal. sa.unda ve met.netle brp koya. merfbda ha1m her bes ıOnde bir E ,.ıcliler balı ann':'!!:.a:':!: * • ,.JOi.oJan muht.etem " yüUek ~ "on binlerce ton butc1a7 ithal e- de J'BP'ı .. paı. catına hfç fflplle ,.,ımır. Son t11ep 1n.- edflmelttedtr. Yedi ye. 
1lıtmdaıl ~ dDOD ...,_ San im, S(lnlerce ObQr11k1e 1110- zlfelerl de birlikte yaoacaklardır. demedilimiz takdirde klfl dere-: 3. _ Bu lfe mfitecaair o1dukluı Muaollnf taarraz:mun akim bJ.. nf m11a1um tudh dd senede beı-
•7"mh,,... u~ ~le cadele etti. Tanrının ,ıtaa o- Alman tlellUaU&lan cede ekmek ve iaşe maddeill bu- )'ine cemlJ9tbı kendi kontrolfl muı ve Roole9elt in Yunanı.tana heri 10 000 tonluk 200 ttandard 
konUIQdren. .. Semahat;, t 1ettlk .u- nunla imif, atlattı. Şif!ldi rakı7a Vasin~on. 18 (A.A.) -Bir At. lamamak gibi b\iyük bir tehlike- netJcesinde meydana çıkan mer- ehemmiyetli yardım Yadi brp- ~ in$a edecektir. Bu ~ 
Tordum. Bir clcelt adar ıtıze1 ve ela- "tübe,. eden babasmm it bulmuma man denizaltısınm Atlantikte A- ye maruz bulunuyoruz,, demlf- kezi umumi Utibl Sami De mu- mıda Yunalrlar gunırduymUf ve rln hepsi İn«ilter9J'e a6nderlJe. 
lında Jlll7Ul bir meJYa kadar d1rt, dua edi1W. Ve bazan da çocuk nıhu· merikan sahilleri civannda faali· tir. huebe kiU terinden ~-ttin Yunan mntetlnln metanet ve a- r.P'1fth·. 
taze... -1arı ,_ tahmin ettıttm nun uçsuz, bucau11 ne,esiyle bOtOn yette bulunmak üzere Atlantik'i cemi ~ ı..-toı ... a ... ~ _ zbn hassalan Jmvvetlemnı,tlr. JJ ......,.....,. ,.,,,,.,..., 
eıbi ...,._ ıltm renıı. Ustil ifil kederler!,111, kealdn bir kavra1llla bil- -geçmekte okhliU Amerilum hü- A•sababa Üzerine 19l _ ~.;,- u· H-•~ıJ,,,ıı-•-- Vatln«ton. 1B (A. A.) -Ame-
pembeltııJte &itı1tl eeiiAt ..... dlll ft\U-tmael ı.ı&ketlerl WUltıı.rak La • tine 1hbllr edf1-'-U. De- zerine müdelumumlllk~ cSe.ra- H•ı ~..... _..__ l.w !1...-t--ll tw 
ni. iDlaDI dlbClndlncelı Jlader Jll• •nlan17G1" IAWJH: wa&.190o&&• bp tevkif tıdUmiflerdir. ~ nmvm avıunaUIU ....... UU"P 

rü8eDa. llu coc.akta - --~ ... Şimdi, Soneell bahçede, cıvıltılarla nizaltının bu 1e1aha'1nc!mı haki- 13 Koldan Hlcum '- - KeyftJete ıttıla Mm edl- Yunan - AJ'naftt aephld, 18 nm l»Ddfrdi~ .are 22 bombu-
ler O&dGtfbn bfrook IOle1 aeı. tatlı kofa7or. xocuıc bQında &flnellD bO- ld nıabadmm ne oldulU henüz Ur edilmez m8tecaslrı.. ha1rlnn. (A.A.) _ ''Stefanl Ajan11D1D lmp clnnan tayvarest fntdlD haft kaY 
renk anamda m•IM"ak ki, b67ı.t- uın ıpkları parl17or, b~emeklm beraber, lngtlia ~ ı laeide) da bir taraftan takibata tev-i11 muhabiri ıı martta ttalyan tq. vetlerine iltihak etmek tbere, 
ne teudaf etanemtettm tUc balatta ~erine veya lnsiltereJ• A· dikleri zaman, Roma radyosu edJldı,t gibi QDf Rm•nda n,. )'U'elertnfn blıf!eea hedefhıl Ya • D&Jto,,;,._ 'hare1r-t e~~· 
ıöa ilan Al 99 ta l(1Zel11ll. laı1ere Brem G 1 1 deki merikan nwlaemml ıötürecek n- "Britanya lmparatorl1J1Unun ~ fJ,et ,._teıerıe de oldula ı1bl nan arullfDde bUlunan btr in • '.Aemrlia öl,,. 
~ klcat ~ en IOll& bD'alu,Jor, en em s n pUrlara kartı faaliyette buluna- mesl fimdi 1atmılmuı lmklnsız umumun ıttılama arzedi1mlft1r. glUz hava ... tefldl ettllln1 bil- telallJ:al.n4e. 
h~':.. = b~ ıaa: ctf y s·· d•• ••td•• cria~ tahmin edilmtl, •e· 1!:!8,- bir hal almıfbı',, demifti. 5. - Şayanı teessür olan bu ve ~~· Yunan J'al'lmadaa •e ~~8 ~~h ~ 
kat ec:Unoe. bu ~ lçbkte USUll an1111 on uru u cıye nezare ne ...... .,u • Keren eephelfndeJri Ingiliz mu- buna mümasil hAdiseleriıı teker· 11&ı.m; && ..... tere için .... bu ,. y llAqllll& 

bo7ıu 7..n eaz1ar bulunan aa1dıı 861 
1 ne de sair nezaret ve hüıui11u~t vaffakıyetlerinln bir taarruz mu riir edememesi ~in Kmlay ceınt- memleketin 11yu1 manevraıan, burada ta:vledfıt bir nutukta .. 

eulanmn berrak reilllnde oWutu aa· H Çok lüul&lc · daireleri bu .. yia bekkında mu- kademesi mi, yoksa altı hafta • yetince yeni teAirler almmıfbr. gerekse BaJJwı1ardaJd ukerl cümle eö:vle demlstir. 
flb7or. Bu eular aabab rGlltrlan- asar J • tala yürütmüyorlar. Başka kay- danbeıi denm etmekte olan mü- Hüktlmetin babı FUP umumi mabatlm bakımından bir ma • "Blrl~ Amerika Ştihn teh-

nm 71DDUlak IOrilııütleri711 nud ar- Betlln 18 (A.A.) - Bir husu- nak1an IÖıe. bu denlultı aemi· temadi muharebelerde hadiseler- heyetince tasvip edilndt ve ım· nevra arulat addedtlmelldtr. Bu tfkMtndedir. Bir Jfiln dze1 ~ 
~bu kGcGtün ~~=-~ si muhabir bildıriyor- "Bremen sine çekilen bir ~ ~·.a~.: deıi mi ibaret olduju hakkında namede ı.. .. ..ı- madde olmadı=- allbatla Yunl:niltan'a mtlhlm ~~ -~ ~ 
Mllll ba'ar•nnda, 7Ü1'ek _.y~u:n " merikan makam-.n ......_, hen'" b' · ı k .. ....,.... 9M" tktarda iflah cephane ta 11UUU11a& - ~ ...........,.,.. 
6711 dolafa7or. Mini mini bumu, JU- :=t liü~e saattedennbe~ 1~ dlolenilmlftir. küıı ':1m~ı. ~;.::;e S:'::. ~~ı~tçe cel8eye nibqet ve : ve kıtaat ~ ~':iJı: ıtz. Her' UirlG parti DıtlW!uı bir 
kan detra bllcaralı: ~. pem• • !'i rce Al11HU1 tebllliM '1Öf'fl bı uh birin bey dıct lfne '"' · ktedlr tarafa blraJnltylvhr. Her bi A-
be ıenıl. QrHafl)'Cll', ldrm ~ y..ı l808 IÜDCIUZ muazzam yan· Mrlin 18 (A.A.) - Bafkuman- n.,':_ .. a Keı!ı•u ~& her .&--..&L.IJ.- ~unda~ ._._ f-="faW bm merlkaJı batkumanclanm ~ 
parlak ve l9l'llD clNdek'an anlana- gmı IÖDdOrmele çalıpnaktadır. mw B' denizal -- ...-UUY ....... IW .....,_ ....,.... • llnden lltfwbd-AI htwtl • 
rak. uf8Clk Mdef taMlarl ~. YınaıDJn bir labotaj hareketin- ~~ teb~'!: ır tımız halde yeniden Jnapn..ırtadır. lerce mi1tehalmis ut• &lnder • ·~ 

__.... .!_P ~ Bir itin. den mUtevelllt olmuı muhtemel- ~8!ileb:-jld.: C: Dd: .,d,':!f!'f: rm ~mum Olllfl 1 ._..., ;:::~~hı= ya ı::-:r~ ~ te.-
$ Nal 7Blnıa baldukca ,.u,w. dir. * man ticaret gemielnl babnmt- kantollwı tebllll: TraL ~uata kay ltal..,,,,,,,. _,,,,,,. botlaklaft cloJdurmutJaı'd. Bun- Um olmaktama &1meJI teralh .. 

'1k amanlaft tlıJJa _,. _, cımuau- ., tır. Şimal deni&1 berinde v a dejer bir olmamıftır Londra, 18 {A.A.) -...= -rfme.,. lara ltratıejftı BDlltalaıda tabf,tt denler tarafmdan dmddl'ldnwh-
lla baf1f4ı1 tıl1k o1an1s, J'9ll7D ba- Bertin 18 (A.A.) - D N.B. • lan SlWı1ı k.,U uçUf]armda Al- .._trede dii fe>;.n son ~an- PHteliııin Balkanlar muhabiri • edthneJrte olan tank ye P1llde il takdirde clllmmm art Mr ta-
kartm; timdi lklerlDde o lnbaU nfn bic:Urdilfne ~zar IÜJlU man tayyareleri Newcutle'in larda Z&)l.etÜtlmb mnZllem niıı Atinadan &6nderdili bir tel• kuvvetlerlnl de ilAve etmek il. rafın• nvıJ•r.a~~fl=~· 
lfdU De ,ıtzlerbni bllbnalnln '*1A- çıkan yanpı ne Bremen garbtnde takriben 4.000 tonluk kaqı §idedtli mukabil hücumlar grafa gare, Arnavutlukta vuk1l8 amchr Yunantstenda btitiln harp B_..,,rJa ,,.,.ın 
ftll7or. OIUlll almd• bqatıanna GI· tran..t~~· y büyük hasar bir ticaret gemisi batırmlflardlr. ' yaPDUlhr Bu hücuuılar her y 4 Selen 7edi günlük m~ ., faali~ dolnıdan dolruya N~k. 18 (A. A.) - Bir eok 
....um. VUkua sVUAUft • angın itfaiye Boltalı'lc mi/lal d -ıtaf~ alır t cU naamda Jtalyanlarm 6lü ve .,. .. ve emh IUl'ette Ingilte tara- Aımrikan .ruetelerlnhı uhlbl o-

- Bub1m ba cWa .::ı• ..wı.. alaylannın devamlı I~~ ne Lo dra, 18 (A. A.) _ ..._. r:ı. ~~o::.; raıa kayıp.,, JnaUandn uker fmdan yaplmakta olduı: b)q- lan Heant. Nevyoıkta e*an 
Bu~ -=r:·c1e1a .,... ~.. lcelinde, diln aöndürülmliftür. ter • ~ datrelhrln Uoaıet dan foo mir almmlfbr: Hare- mtktarmm vwtl olarak yüade ca ~ ".Joanaal Amıelcan., pzetestnde 
"1T •• • Şarki Akd iz• ~m tayıplan halrlrmdald tü muYaffakqeUe m'ipl oı- 40 ma tekabül etmektedir. Yani 80fJll«_ .W 11°"'°'111"'1ı yudılı bir makalede diyar 1d: 

_ c-tr • • .,,. en haftalık tebliie jf(;re, 9 Mart • meldedir. ıao bbı kipten ta bDa IWpn aı • .,,,._. diltlll ~artest akısamı Roo9evelt-
tclal ~. 8'I ..,..... abal- (ile" ı biride) oe yansı nJhayete eren hafta Blıbettstm'da lapuat 'l'luk •otıı:=, ~~ lfftJOl'k 18 C.U..) - "Oll,, :;, ~~~ :i ~ 
~:,: ~~ ~ n unılablllr. Bu, bilhassa donan- zarfında tiearet ftlOIWlUD klJ· kunetJ.eri ile Habef cenglverl.n Atlna, 18 (AA)_~ "KevJOfk Tlmes,, pmtill JUi• 171 'nutuklar~ harbe drftklen. 

- Daha 171 a.nabat. bir llDI be- ma balnmmdan hıkDrat olmaktan dettt20Jitn~~ ':'ur. tmıl· ~~ ~~-ı'!~~ , .. r!:~ eden cLınlp 142 nuamah teblill: 1GI'= ~~~:.:!: mı.tfr. Şimdi artık hupfeJll. fn.. 
raı. cılunanua. On bet ..,.,.,_, • çok uzaktır. Ben pman bu faa- K"ts ıem • mecmu ~mua&I -,,.&AA mu- Cephede devriye ve topçu faali- ter •y- ~,,-~... tlbaı> etttltlmtz hük6metl w b-
bet .... ••ı * ,.. n I>• u,.un bOJQk bir Jmınma phlı lAto, 84.244. 5 mtltteftk ıemili. yetl'e devam ediyo ~. yeti~ rt mut.ah_., nn ~ a&re, rRta.untıııam slp9etl tutmak 
~ oldum. l'akat bu ahnenln tam mecmu tonllAto 14.188. Ceman Kıtaıanmız Ingilia somaHıincl. * · bu JU YqollavJa, .& '"-J'g, Yu· tc:tn 'hett Mrte111ne1Mz.;. _ _ 

- ..._. -- ....,_, nt7GI' ld: tablownu çllmek " halen ,._ 98.832 tonlllto baemtnde 15 .-nl ltP1 8"lklert mırıtaka11 aen1fJe. Londra, 18 (A.A.) lnıDte IUllllnd w Blylk Brltanyumı 7 ntlllltD'b1c ·ıaw 
~ ....... ,.,, •'r• imim* .. pılmakta otan f9Ylerm fUJDulünü 

0
::0 olan hafta ıetn- =r~~.!:i re kralı, Oeneraı Pa;-.,.'a Bri: =: .:=.:= ~ b:: Vqlnıtbn, 18 (A.A.) - Jleba.. 

- oa•r ,., .................... bildirmek zam'nı henOz geme- de Almanlır 143 881 toniJlto. nm harüeü de devam et.a tmya imparatorlutu nipnmı ver bin akuuJmU bir '8Y olarak t. lln m.1111, bugGn mbtraır,. .!e 
rw lelull it IPfltir. t ' · 1d A_._ - ~. ıu.L -ın.....s •- meninden aldıll kil& _-e m111UDt1. • · ld General Dlll bura talyanlar 20 bin tonilltıo , ce- _-. Bu ileri hareketin mesnet lllı llflNlı ... ...,_, lllllKI _.. - .. eder. BelR!'Rt- lba'iDe demokruileN ,arda 
::_~ !:uv.-, b'Mtt1eı ifade e- ~a ve h bir - man 183.881 to11l1Ato ıem1 batı- noktalan ltalyn IO~i.lbıdeJd a-ı-A 18 (A.A.) y---•~ tan "Stefanl,, ajansma blldbitdt- lcin h~ ietedili '1 mD:Yar 
- - ya """"'"ler ve emen .ıe. nlmt• oldutumı iddia etmekte- bam \islerdir -....-, - - tine nazaran. Yugıoalavyadald ilzakereilne 
~ ':::' .::.=· ~~ıat~:1' .:=~ dirler. Salahlyettar mahftJI• ltal,,.;. re...ı t.b!"' ~·.!:::~ ~ 8a: lutyet etetat Moekova]& yaptı1ı ~=-:tm m 

- Cot takı leL. Plrl1an a ftl'- ler almuı istendL Filo, bunu tam rin htlldlm ve tanutine "6 • Roma 18 (A.A,) _: - -.-Teblll" ya arazisinde bat1am11tır.'C.. 11.yaretten Belgr~" donmiiftGr. Komisyonun mihatere81 Char-
..... lılldtlr ete cantQI almıt... llabetle •• hldlsesiz olarak 181'- re haftalık ıaylat hakkıncla a. Kmen mmtakasında mUharene, alar :rarablartna hamil ilk tren. * chill'ln ya1mz Alman deıdr.alta • 
.... tltrf18* Ulvıt edl7or. Dlif ve h6Je akta devam ey mlrallık dalnlinlb n..W • şfcletle devam etmektedit'. Kıta• dün aJqam Belgrad'4ua ,..,..,. Bel~ 18 CA.A.) - "Stelanl. .larmdı delil. fakat Alman .m . 
- ...,._ atlılülmııufl. f n 7apm iti teblild• verilen rakamlar, Al- •tunu müteaddit defalar .ı'dfma· berbat merl,ete ghen bir emir- hlarmm da AmerDwı sabilled &ı 
On• k111k. d6ldlk c0m1eı...ı. :&: lem~ to tamım ve bava manlan.n i1An ettikleri ilkbahar na karp mtıbbll taarruza ıet- tir. * name ile hububat bu .. y ve un 1eriDde Jıareklta baıladıkJarmı '-:. 9:n ~ ~ lflnl8' kunetlerbıtııp lahaa dahmnde taamrmn'2D lktnet haftama alt mlfler, alır zayiata U}ıatmıpar BeJınd, 11 (AA) _ -Stefa. lltbaJltı dwW iDhilarma tlbf bDdinn beJmb bakJandalrl ha-

.._ .._ llli7ar ve 7tne blc kl- bulunan noktalardan bilyOk tice- ::!munın;otı:: :'~=7;_:- "millıim ~le~ m.. Atlnadan blldiıiu,or: Yunan tut11Jmuştur. ber .,,,,,,. uman meclile p1 • 

.....,,., .. bQata omuz1anDa 70- ret ıemflerlnin ulimen geçtijl-- bir teneatıı kavdeylemektedir. ':kCt:;~ B•Nı ı.qta- kumandanlılt 1928 dlll lMO • • --~·---:.-----= :U ~ ~ nl g6rd0m. Bu. donanmanın, de- SaWılyette mabfilluln ba lııtl- fnmı dA m~. Gt1tB'al Lr. ndma kadar bOtGn aençler1n 19 retle Yunan bbramanhlmm ne- ~~ 
- ile ..... • 1* S-nahat? . niZ tayyare ımw.tlerfmlatll ~ tiatilcler karınaındaJd hattı hare- l'8Dlln1, lntaatınm bapıda kala- ntden m_,_e,e tabi tutuhmla- 1ere kadir olcfulumı bir tere da- Tltilescu Vlllll 
- Btr ff/I "* n.ı.. ticaret gemUerimbln müretteba ltetl, dahna thtivatklrdır. Ciiıık\i trn•, a Çarpıflrken mattuı düt- na emretmlftir. ha ~ 
- y.- rMla m&T tmm t.nanılmıaz derecede bilyfik bu devre netfaeler cıkarm•'k ietn ma.ttır .JC.Nlın _,,., ~ Bmri yevmi, ta efhnJeterle Dl- Vlctiy, 18 (A.A.) - Sabık Ro-
OaıualanoJ ~. ftatlnıtn cayntlerl ~ mümkün olm~r ,.ok kti!!adır Halen vao1lmakta o- leriı~f'- önGne '.ınlt olan Attna, 11 (A.A.) .- Blenler ~ret bulmaktadar: ~ hariciye nazın Tttftle1eo 

l*nbe nnatndl aoıııı lltlhfaı ide Yapıllcak büTUk bir la vardır v~ tan AtlaDtt'k meydan muharebe- k eti! bir düpna~ '!tosu tld· Krala l1dnot Chcııqtl1D'.l orduya Cesur B1en muharlp1erl db ıece vansmdan az evvel 
bir lfadl iJelll'IJar: 'tlo bn"n nihayete ercllrmek nı- inin kazamlmuına kadar mft- d!~ bir bombardıman 11p\İktan hitaben neşrettlll enırı yevmlde kahramanhldarma deriD m- Cann•'de ölmf\..+iir 

- 011111m ~ ld. Tb&.. vetındedir. htm ka\'ll)lal'a lıamrJanmUJ tn- l ask ~ deDDlJol' ld: rette mütehusia olarJk. bir baba * 
a.ıu allltlt llldlll .. tllrdeD Italllan tebllllne •öre ıdliz halJm\8 bir cok defa b1ldlrfl-~ n::ya ~umıvu ": "Çoktmıbeıt bftınmalı bir tarz. 8Uftll'1I ile, \'atlll adana mı.re maı.au RcımaD7ll nam""' nn 

IOftrl .......,.. -.....aaan ........, Roma 18 (A.A.) - Teblil· 18 mtştlr Tebarb etdl'Ddlıtne .are 11 ıııa sl dt • da hDl'Jmn dftpmn, bUndan tefek1r9r ederim. Şuna emin olu- "- Trianoa muabede91ni mu ed 
tlDkı lmlna benll19D &kllrlDde miD- mart ,wıü Alman bava ku~vel- bu m~arebe, le: •hada. _.ızh.; l!Cfnnf eT r bir ıı.tta evvel, alzleri lal'lllUyı nas 1d, batOn Yunan vtcc1anı lardea biri idi. Roman~ elefsf = =-tlhılll-=r :!k leriM mensup t&narelet prtd altında. denizin fistftnde ve hn• ~ itimada teyit •Flemekte bam oJdulmıu zannetti ve bil- Yunanlltanm fl9l'ef ft hfb'ftJetl- rak on ... ~da bulunan Ti 
toı., fakat '* ..nn.. Akdeniade"8fer etmekte olan bir da cereT•n etmektedir. Denüıat- ve halen batanlarm yerine kon- yük Gmltler baiJtdıll bo,Gk hl- ld her ne bahumı olUl'Ba olsun ~ ~ ~ 19m.et ' * * dupıan filoluna taarruz •tmlt- Uk mahfılleri. ln"1U. ~n mü &zere ıemi m.aatmcta dur- cum pyretine tefebbüa etti. l'a- muhafaza etmel 8ll'lllmu htlll üfedHmeelae 7ardlm etlnlltlr 

terdir. Bu taarruz hareteti eıma ~ dil4manın ltuna ıpa madan eabean ıecllerin pyntlerl kat iliz düpnanı yalnaa ,.rinde ile IDillhemdlr ve Yunan vlcda- '- me 78 kadar c1a, ılM te bir v-:=-~-==-"°.:: smda iki harp gemisine torpiller n1 olmak için sarfey•ec:tw b8tttn nın bOyülc ~@tDJDlyeUai tebuOs tu""*1• kahntd•nıs. oaa fi4d& lbfta daima bu his rehberlik ede- ıGn1tık faala Gatema ba· 
l;ıJıııuaıvJe ~ ~ mabet etmi§tir. ayıetleıe ~ idame ettlrl- ettirmektedir. li darbeler de indirdiniz. Bu su • cektır • ,..,.. ...... blm& 11a *' 



Terkibinde IYOD, TANEN 
ve G&sero Fosfat Vardır. 

KANSIZLIGA. 
VEREM.E 
İstidadı olanlara ve 

SİNİR 
hastalarına karşı 
kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 
Küçük şişe 60, 
Büyük şişe 100 kuruştur. 

' 

• • 

Devlet pemiryollarr ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (8197) lira olan 21 kalem muhtelif eb'atta ambu

vatmanlı dökme boru ve teferrüatı, fiançlı dokrne boru ve çelik çekme 
fren hava sevk borusu ve teferrüatından mürekkep malzeme (4.4.1941) 
Cuma günQ saat (11) on birde Haydarpapda Gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından taahhüdunü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesa
bma açık eksiltme usullyle satm alınacaktır. 

Bu l&e girmek lstiyt>nlerin (614) lira (78) kuru~luk muvakkat temi
nat \e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek.slltme gilnu saatine kadar 
komisyona mUrcaaUan lAzundır. 

Bu iae alt şartnameler komisyondan parasız olarak dal!ıtılmaktadır. 
(2038) 

p·tan11mmrmımnıumm: 1941 ikramiyeleri 4lftl 
T. 1 c Bankası ı adet 2000 Liralık =2000.-Lira 1 s 3 .. 1000 .. =3000.- .. 

2 • 7.50 .. =l.500.- .. 

1941 Ku .. l!!U .. k 3' 4 .. .500 .. = 2000.- .. .. 
8 .. 2.50 • = 2000. .. = 

3.5 ,. 100 ,. =3.500.- ,. E 
asarruf Hesapları ao .. .so .. =4000.- .. E 

ık • Pi A :e:id:ıer 4 ~uba;, 2 M~yı::;· Afu:- E 
ramıye anı toı, 3 1kinciteırin tarihlerinde ya- = 

T pdır. • 

1111111111111!111 lllliilillllllllllillllll111111111111111111111Jllllll~ 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden 

ı - Maden! para halitalarmın lzabesinde istimal edUmek Qzere 250 
numara 1.50 adet kapaksız pota satın alınacaktır. 

2 - Almacak potalarda aranılan en bariz vasıf, azaml 1500 derecel 
hararette ve 3.5 saat zarfında halltalarm lzabesine ve her potanm asgarl 
2.5 veya iki potanın 50 döküm yapmaya mukavım bulurunıw olup diier 
tall ıeralt verilecek prtnamelerde yazılıdır. 

3 - Taliplerin 12,4.941 tariltlne kadar teklif mektuplarmı müdUrl· 
,.ete tevdi eylemeleri lAzımdır. (2112) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
55 No. lu llAn: l - Yerli pamuk ipliği ile yerli pamuklu mensucatın 

perakende satııında azami kAr haddi '% de 1.5 dlr. 
2 - Yerli, Pamuklu mensucattan bllcümle düz fBYaklarla istlhllk 

~isi kiloda 10 kurutu geçmeyen bilcümle yünlü kumaşlarda toptancıya 
azami y{ltde 7 ve perakendecıye azamı yüzde 12 ve bunlar haricindeki 
d ter yünlQ mensucatta toptancıya azami )'UZde 15 ve perakendecıye aza
mi yüzde 25 klr haddı kabul edllm iştir. 

3 - Kl'O§e yün ıpliklerlnde toptancıya azami yüzde 10 ve perakende
ci1e aaam1 ,nzde 7irmi kir haddı kabul edılmJft.lr. 

4 - Yerli )'Gnltl w panıuldıa iPi& ve m=ll'"\\a lWla mataaa Wrild 
1'0ktur. tJAn olunur. (2136) 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: 
çocuğun mektepte 

Çocuk Anı.iklopPdisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· j 
taç ol.luğu en kıy-
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-

Çot'1lk A.ls~lopedisl 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür.Ona bos cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. ,. 

TAN Neşriyat T~-vi 
lstanbul 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
ii birden (7) liradır. 

Tal.ebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

......................................................................... ~----------------------~---

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gaaon diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman ıçın
Je müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanab öğretiyorum.,. 

Fiatı 50 Kuruı. 

Düzce Belediyesi1tden: 
Klloau KalınhOı Cinai 

354 14 m. m. Bakır t.J 
170 10 • • 
177 8 • • 
132 IS • • 

22 4 • • 
4.5 2 • • 

200 35 • • 
1 - Yukanda yazılı muhtelif kalınlıkta bln yüz kilo müstamel ba

kır tel 4/3/941 tarihinden itibaren 15 gün müddeUe ve kapalı zarna 
mQzayedeye konulmuştur. 

2 - Umumunun muhammen bedeli bln yilz lira ve muvakkat temi
nat ise 8250 kuruştur. 

3 - İhale 20/3/941 peflembe ınna saat 14 de belediye encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Taliplerin mektup ve temlnaUarlyle birlikte vakti muayyende 
belediye encOmeninde hazır bulunmalan. (2084) 

BANKASI 
Tl'RK ANONiM SIRKE'l'J 
TESiS TARffiJ 1863 

Statmerl '"TUrkiJ'e CDnlhıartJ'ed De mtlnalm maa•elenamest 2291 
ll.amaralı 10/6/1933 tanbh kanunla talClılı edılmı,uı. 

(24/611933 tarıbli 243.5 Nmnaralı Reama Guete) 

Sermayesi: 
Oıityat akçeni : 

10.000.000 lngiln Liras1 
t.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Fhirlerinde 
PARIS. MARSILY A ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER de 

\fISIR. KlBRlS. VUNANIST~. ~ lRAK. rtLIST11' 
ve MAVERAYl EJWUN'de 

Merkn ve Şubeleri 
fUGOSLA VY A. ROMAN YA YUNANIS1 AN. SURJYB, LUBNM 

Falyallcn YC bütün Dünyada Aceata n Mllbabırlen .arda 

Her neva ISanll.a Muameıe&en 1apu 
Hesabı earı ve mevduat heuplan küeada. 
fican ILJ'ediler ve vesaikli krediler kü .. da. 
furkiye ve Ecnebı memleketleı iberme kefide senedat b 

kon tosu. 
Borsa emlrtert. 
Esham ve tabvillt. altın ft emtu lbertne avuaa 

Senedaı tahsilltı •• ••tre 

En yWtsea emnıyeı sanlarını naız ~•-hı. 
Kasalar Servw vardır. . -

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumhara!'12 ) tasarruf hesaplan açıln 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
ı - Kilosuna bir kuruı tahmin edilen lzamJ 50 ton matbaa bıçak 

artılı kırpınU kllıdJ idaremizde mtlte&ekkil komlaonca 28.3.941 Çar
şamba gunü saat 18 da açık arttırma ile satdacaktD'. 

2 - Taliplerin mezJulr ıiln ve saatte teminat ak'eslyle komisyona 
ınüneutı.L 

3 - KAiıt ve ,artname bar llD 86rlllilr. (11H) 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları 

Anonim Şirketinden: 

İ L A N 
Aslan ve FAkihlsar Müttehit çimen

to ve su kireci fabrikaları anonim ılr
ketlnln 17 Mart 1941 tarihinde içtlma 
eden adi bissedaran heyeU umumiye
sinde ticaret kanununun 366 ncı mad
desinin lüzum gösterdiği nisabı içtima 
ve müzakere hasıl olmadığından, şir
keti mezkure hisııedaranı z.lylrde mün 
deriç ayni ruznameyl müzakere et
mek Uzere 16 Nisan 1941 tarihine mQ
sa<lif Çarşamba g{lnü saat 15 te Be

yoğlunda İsUklAI caddesinde Serkll
doryan (Cercle d'Orient) binuında 

toplanacak ikinci bir adi heyeti umu-
mlye lçlimama davet olunurlar. • 

RUZNAME! MÜZAKERAT 

1 - Meclisi İdare raporu ile mura
kıp raporunun kıraati, 

2 - 1940 senesi muamelAtına alt 
hesabatın kabulü ve Meclisi İdare a
UlSmın ibrası ve mezkılr sene netayicl 
muamelltma dair Meclisi İdarenin 
teklifi, 

3 - Meclisi İdare azasına verilecek 
ücret.l huzurun taylnl ile bera~ u
munı ılrketin idaresine sureU mahsu
sada memur edilecek aza aidatmm 1 
tesbiU. 

4 - Meclisi İdareden çıkan azanın 
yerlerine yenılerinın intihabı, 

5 - 1941 senesi için bir müraklp 
intihabı ile aidatının tesblti ve mura-
kıbın mazereti halinde ifayı vazife ey
lemek üzere diğer bir zatm tayini. 

LAakal 25 hisse senedine malllt o
lup ta, bu tıoplanUda hazU' bulunmak 
isteyen zevat Ticaret kanunununun 
371 inci maddesine tevfikan toplantı 
tarihinden bir hafta evvel hisselerini 
şirket merkezine tevdi etmelldirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sene
datı mukabilinde alınacak mek.tuplar 
şirket merkezine tevdiat mahiyetin
de olarak kabul edilecektir. 

İstanbul. 18 Mart 1941 

MECLiSi iDARE . ' Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her ıün saaı 
fZ - IJ ya kadar btanbul 

Divanyolu No. 104. 

--Tel Z239f --· 

,_KARTALDA--. 
Umum EmlAk ve Arazi 
alım. satım. kiralama 

ve idaresi 

CEZBi ÇETINTAŞ 
Sabık Kadastro, Tapu memuru. 

Kartal Hükdmet Cad. 3,1 

Kolaylık Evi 

19 • 3 - 941 

GRiPiN 
~- - ; ., ~ . 

Baş, Di,, Nezle, Grip, Bomatizm~ 
Nevralji, Kın.k1ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keaer...J 

icabında iOact. 3 lıat• ııınıbllı.. TAKLiTLERiNDEN SARININIZ. 
HF.R YEıroF: f'L't,LU ICUTl'tt\RI ISRARLA ISTF.\'l~ll 

TÜRKiYE COMHURJYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

28,800 Lir,. Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankıaında kurrbırılı ve lhba raız taaırruf he11plırınd• •" ız .. 
llraa bulunanlara aenede 4 defa çekllecek kur'• ile aı•iiıdakl plA"1 .., 

r,e lkramlv• dailıblacaktır. • J.." 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 ~'-
4 : .500 .. 2 000 .. 
4 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. ...ooo .. 
100 .. .50 .. .5.000 .. 
120 .. ..o .. ...800 .. 
160 • 20 .. 3 .200 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ir,; nde 50 lir d na lı d~ 
yenlere ikramiye çıktığı takdırde '% 20 ! z1 yle verılecekt r. ~dfı...· 
aenede 4 defa, 11 Eyltil. 11 BınncfkAnun, ıı Mart ve 11 __..._ 

tarihlerinde çek lecektir. -- ~ - ,_,A... 
z<aw...........-.-~c.z .. -, 

İDEAL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S 5 O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanıtı8k 
istivorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz .... 

SatıtJ yeri: TAN • lslanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 

ı• Dr. Horhoruni •1 1 

l
~mtn8nü Nimet Abla lieesi kar- 1 
sı$1ndaki muayenehanesinde 

hastalanru kabul eder. 

" ... Telefon : 2413ı •••.-111" 
Beyo~lu Üçüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
avukatı Hamdi İpekoğlu tarafın
dan Kurtuluş Tepeüstü Kuyulu 
ba~ caddesi 94 3 numarada mu
kim Alaeddin Güneri alephine a 
çılan 35 lira 9 kuruşun tahsili 
hakkındaki davanın cerevan eden 
muhakemesi netice~inde 35 Ura 9 
kurusun dava tarihi olan 14-8-
1940 tarihinden bilitibar %5 fa
iz ve %- 10 ücreti vekAlet ve ma
sarifi muhakeme ile birlikte tah
siline 24-1-941 tarihinde ~vaben 
karar verilmiş oldu~undan kanu-
nl müddeti içinde temyiz edilme
d ı~i takdirde hükmün kat'ileşece 
~i büküm hülisası makamına ka
im ohnak üzere illn olunur. 

TAN Gazetesi 

lıan Fiyatıorı 
~ 

BQflık maktu o1aro) 1So 
1 ind aayla aantütd 60o 
2 ,, ,, ,, IOO 
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YENi NEŞRiYAT: 

DIMIRYOLLAR DERGi~!_.-. fU 
meslek mecmuumın 191 _. ~ 
meslele alt bir~ yuı v• ~ 
n~edilmiıtir. 

Sahip ve Newri:rat miidifÜ ~ 
UZMAN, Gazetecilik ve Nqri.,.c 

T. L. Ş. TAN ma~aaı 

• 

m 

Oı .... 


